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Abstract

Identification of pros and cons related to substation
measurements at Mälarenergi Elnät AB

Malin Johnsson

Today’s electrical grid companies understand that better knowledge of and
information about their grid can help realize a smart grid network. One way to gain
better knowledge and information about the low voltage network is to install
measuring equipment on the substation transformer´s secondary low voltage side that
measures the low voltage network losses for that specific substation. By doing so, grid
companies can, due to the calculation of the low voltage network losses, identify and
address issues such as illegal power dissipation, unmeasured power outtakes, and
unsatisfied technical documentation for the substations low voltage network.

During 2012, Mälarenergi Elnät AB had a total electrical network loss (both medium
and low voltage network losses included) of three to four percent of their total
distributed electrical volume. Converting this energy volume into a monetary figure
this accounts for a loss of around 30 million Swedish crowns. To address Mälarenergi
Elnät AB’s issue about their low voltage network losses, Mälarenergi Elnät AB asked
me to perform my civil engineering master thesis around this subject.

Mälarenergi Elnät AB wanted me to perform measurements in five pre-existing
substations. I had seven EDMI MK10A CT electrical meters for substation
measurements installed in five pre-existing substations in the surrounding area of
Västerås in order to investigate the potential costs and benefits of increased
measurement in the low voltage network system. The total cost of my substation
measurement installation reached 35 000 SEK or around 5 000 SEK per installed
electrical meter.

The calculated low voltage network losses from my measurements in the selected
pre-existing substations showed that 75 % of the studied low voltage networks had
losses in the range of zero to five percent. From the calculated results I also identified
several benefits of measurements in pre-existing substations, including improved
calculation of low voltage network losses, increased awareness of load levels so that
maintenance could be more efficiently scheduled, and more accurate technical
documentation, all of which can lead to increased customer satisfaction. The
disadvantages of measurement in pre-existing substations that I identified during my
master thesis study were the high installation cost of the meters and the increased
demand on human resources during the implementation phase. Overall, my economic
evaluation of the project showed that the investment was not cost effective, despite
the acknowledged benefits of these substation measurements.

The overall results suggest that Mälarenergi Elnät AB could benefit from installing
meters in new substations, and in some existing substations where specific
information about the low voltage network loss is needed for issues such as
identifying suspicious illegal power dissipation or unmeasured power outtakes. The
high installation cost for substation measurements are, in those cases, motivated by
the fact that the substation measuring equipment costs are low compared to a whole
new substation or compared to the fact of finding unmeasured outtakes, illegal power
dissipations etc.
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Sammanfattning 
Dagens elnätsföretag behöver bättre kunskap och kännedom om deras elnät för att kunna utveckla 

ett smartare elnät. Mälarenergi Elnät AB har, precis som många andra svenska elnätsföretag, ett 

stort jobb framför sig för att verkligen kunna utveckla framtidens smarta elnät. Som ett led i denna 

utveckling för ett smartare elnät kan en kontrollmätning av de distribuerade energivolymerna på 

distributionstransformatorernas utgående lågspänningsskenor installeras. Denna kontrollmätning, 

som jag i mitt examensarbete benämner nätstationsmätning, kan i sin tur användas för att beräkna 

lågspänningsnätets förlustnivåer för de studerade nätstationerna i fråga.  Utifrån beräknings-

resultatet kan förhoppningsvis sedan elnätsföretagen identifiera och åtgärda t.ex. olovlig 

kraftavledning, omätta och/eller felmätta uttagspunkter, bristfällig intern teknisk dokumentation etc. 

för de studerade nätstationernas lågspänningsnät.  

 

Mälarenergi Elnät AB hade år 2012 totala nätförluster på ca tre till fyra procent av deras totala 

distribuerade energivolym, för både mellanspännings- och lågspänningsnätet. Dessa nätförluster 

uppgick till totalt ca 30 miljoner svenska kronor. För att skapa sig en bättre kännedom om sitt 

lågspänningsnät och dess förlustnivåer tillfrågade Mälarenergi Elnät AB mig om jag, inom ramen för 

mitt examensarbete, kunde genomföra en pilotstudie i ett par av Mälarenergi Elnät ABs nätstationer 

för att undersöka de eventuella för- och nackdelar med nätstationsmätning, nämnda ovan. Totalt 

installerade jag sju stycken fasta och fjärravlästa EDMI MK10A CT-elmätare i totalt fem stycken 

nätstationer i Västerås närområde (två dubbeltransformatorstationer ingick i pilotstudien där totalt 

fyra EDMI MK10A CT-elmätare installerades). Den totala kostnaden för pilotinstallationen uppgick till 

ca 35 000 kr eller ca 5000 kr per installerad elmätare.  

 

I samband med pilotinstallationen intervjuade jag även ett antal svenska elnätsföretag som har 

installerat eller funderar på att installera nätstationsmätning.  Jag genomförde intervjun för att 

ytterligare belysa de eventuella för- och nackdelarna som Mälarenergi Elnät AB kan erhålla av en 

större installation av nätstationsmätning i ett flertal av deras befintliga nätstationer.   

 

Mina beräkningsresultat visade att 75 % av de studerade nätstationernas underliggande 

lågspänningsnät hade förlustnivåer på mellan noll till fem procent. De främsta identifierade 

fördelarna med nätstationsmätning är att förlustnivån för det studerade lågspänningsnätet blir känt, 

att belastningen för den studerade transformatorn och för det studerade lågspänningsnätet blir känt, 

att kännedomen kring vilken tidsperiod som lämpar sig för nätstationsunderhåll ökas och att brister i 

den befintliga tekniska dokumentationen upptäcks och därigenom kan åtgärdas. Alla dessa 

identifierade fördelar kan i sin tur leda till en ökad nytta för elnätskunderna.  Den enda egentliga 

nackdelen med fast och fjärravläst nätstationsmätning som jag kunde identifiera är att själva 

implementeringen av nätstationsmätning är resurskrävande och kostsamt. 

 

Mina beräkningsresultat har visat på att det inte är ekonomiskt fördelaktigt att installera 

nätstationsmätning i befintliga nätstationer trots de många identifierade fördelarna. I nya 

nätstationer eller i nätstationer med speciella förutsättningar där t.ex. misstanke om olovlig 

kraftavledning, omätta uttagspunkter etc. finns kan det ändå vara ekonomiskt motiverat att installera 

nätstationsmätning. I dessa nätstationer kan en investering vara ekonomiskt lönsam eftersom själva 

installation- och driftskostnad är försumbar i förhållande till kostnaden för en helt ny nätstation eller 

i förhållande till den förlorade intäkten av t.ex. olovlig kraftavledning och omätta uttagspunkter.  
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Förord 
Examensarbetet har utförts på Mälarenergi Elnät ABs nätplaneringsavdelning under vårterminen 

2013 i nära samarbete med nätmarknadsavdelningen, driftavdelningen och mätteknikavdelningen på 

Mälarenergi Elnät AB. Mitt examensarbete har omfattat 30 högskolepoäng och har skett som 

avslutande moment på min civilingenjörsutbildning energisystemsprogrammet 300hp på Uppsala 

Universitet och Sveriges Lantbruks Universitet.  

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare och uppdragsgivare Johan Bergerlind för stöd och 

support under arbetets gång.  Jag vill även tacka Rolf Gustavsson för tålmodiga svar på alla mina 

frågor samt Niklas Ramström för all hjälp med hanteringen av elmätarna.  

 

Vidare vill jag även tacka alla medarbetare på Mälarenergi Elnät AB för ert varma välkomnande! 

 

Malin Johnsson 

Juni 2013 
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Nomenklatur 
A-bandet  Frekvensbandet 9kHz-95kHz reserverat för elnätsbolagens signaler i 

elnätet så kallad PLC- kommunikation för t.ex. AMR-teknik [1].   

 

AMR-teknik Automatic Meter Reading, samlingsbegrepp för de tekniska system som 

används för fjärravläsning av bl.a. elmätare [1].  

 

DMS  Distribution Management System: styrsystem och övervakningssystem 

företrädesvis i driftcentralen [2]. 

 

Effektabonnemang  Abonnemangsavtal som, något generaliserat, baseras på månadens 

effektuttag i uttagspunkten, kr/kW. Effektabonnemang finns tillgängliga 

på Mälarenergi Elnät AB för säkringsnivåer över 80 A [3].  

 

EI  Förkortning för energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspekt-

ionen är tillsynsmyndighet för energimarknaderna el, naturgas och 

fjärrvärme [4].   

 

Fördelningsstation Fördelningsstations innebär generellt en elfördelning (utan upp- /ned- 

transformering) via ett eller flera fördelningsställverk [5]. 

 

Fast och fjärravläst  Fast och fjärravläst nätstationsmätning är ett samlingsbegrepp för en 

nätstationsmätning  fastmonterad mätutrustning  installerad i en nätstation avseed för att 

mäta t.ex. nätstationens energiflöden under flertalet år. Mätutrustn-

ingen är fjärravläst och behöver således inte manuellt avläsas.  

 

GPRS  General Package Radio Service, plattform för mobila datanätverks-

tjänster i GSM-nätverket (Globalt system för mobil kommunikation) [6]. 

 

Graddagar  Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedelstempera-

turernas avvikelser från en given referenstemperatur [7]. 

 

Hsp Förkortning för högspänning, spänningsnivåer över 1kV [4]. 

 

Konstruktionsspänning Högsta tillåtna driftspänning pga. isolationsnivån hos apparater, kablar 

och ledningar [5]. 

 

Koncentrator En koncentrator fungerar som en anslutningspunkt och hanterar flera 

underliggande mätare samt dess mätvärdesdata. Koncentratorn samlar 

upp alla dessa mätvärden för vidare kommunikation uppåt mot 

insamlingssystemet via t.ex. radio eller GPRS [8].  

 

Lsp Förkortning för lågspänning, spänningsnivåer under 1kV [9]. 
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MDMS  Förkortning för Meter Data Management System. Mätvärdesdatabasen 

och avräkningssystemet på Mälarenergi Elnät AB kallas MDMS och 

levereras av företaget Powel [10].  

 

MEE  Förkortning för Mälarenergi Elnät AB. 

 

Msp Förkortning för mellanspänning, spänningsnivåer mellan 1kV-35kV [9]

  

Mottagningsstation En mottagningsstation består av mottagande ställverk och trans-

formatorer samt fördelningsställverk för utgående ledningar/kablar. 

Beroende på typ av mottagningsstation varierar mottagningsstationens 

spänningsnivåer på primär- och sekundärsidan. Traditionellt är ligger 

spänningsnivåerna på transformatorns primärsida mellan ca 130-20kV 

och på transformatorns sekundärsida mellan ca 40-6 kV [5].  

 

Nominell spänning Normal driftfalls spänning [5]. 

 

Nätkoncession  Tillstånd utfärdat för byggnation och/eller användning av elektisk 

starkströmsledning, över 1kV. Tillstånd utfärdas av regeringen eller av 

regeringen utsedd myndighet, Energimarknadsinspektionen, såvida 

förbindelsen inte avser utlandsförbindelse [11].    

 

Nätstationsmätning Samlingsbegrepp för mätning i nätstation. Nätstationsmätningen i 

genomförd pilotinstallation för detta examensarbete är installerad på 

lsp-sidan på utgående  lsp-skena. När nätstationsmätning diskuteras i 

detta examensarbete är det främst en fast installation av en fjärravläst 

elmätare för mätning av framförallt aktiv och reaktiv effekt i själva 

nätstationen som åsyftas.  

 

Masknät Ett lsp-masknät kan vid en eventuell störning omsektioneras och matas 

från en annan nätstation än den under normalt driftläge matande 

nätstationen. Ett lsp-masknät har således en inbyggd försörjnings-

redundans och har därigenom en hög leveranssäkerhet [12].  

 

Mätarplint Med en mätarplint förenklas anslutningen av mätutrustningen till 

strömtransformator [13].  

 

Radialnät Ett lps-radialnät matas enbart från en nätstation och har ingen inbyggd 

försörjningsredundans [12].  

 

RTU  Förkortning för Remote Terminal Unit. En RTU enhet är en kontrollerad 

microprocessor enhet som avläser sensorsignaler genererade i den 

fysiska världen och omsätter dessa sensorsignaler till digitala signaler 

som kan behandlas i bl.a. SCADA [14]. 
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SCADA Förkortning för Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA är ett 

kontrollsystem för övervakning och styrning av processer. I elnäts-

företagsverksamheten styr och övervakar SCADA det fysiska elnätet 

[15].  

 

Serviskabel En serviskabel är den kabel som en kund eller abonnent är ansluten till 

lsp-nätet med [5].  

 

Säkringsabonemang Generellt innebär ett säkringsabbonemang att  den fasta elabonne-

magsavgiften är baserad på kundens säkringsnivå [3]. På Mälarenergi 

Elnät AB finns säkringsabbonemnag för säkringsstorlekar under 80A.   

 

Uttagspunkt   Vid vilken anslutningspunkt en eller flera elanvändare tar ut el för 

förbrukning [16]. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996 och som följd av avregleringen beslutade 

riksdagen att införa en ny ellag, 1997:857, från och med årsskiftet 1998. Enligt § 10 kapitel 3 i ellagen 

är nätkoncessionsinnehavare skyldiga att mäta och beräkna överförd el [11]. Från den 1 juli 2006 

omfattas samtliga uttagspunkter med säkringsabonnemang som överstiger 63 A av krav på minst 

månadsvis mätning och från den 1 juli 2009 infördes även krav för samtliga kunder med abonnemang 

på under 63 A månadsvis mätning, avläsning och rapportering [17]. Som ett led i avregleringen har de 

svenska elnätsbolagen installerat ca 5,2 miljoner nya fjärravlästa elmätare [18] till en kostnad av ca 

2000 kronor/mätare. Den totala kostnaden för en genomsnittlig elmätare för drift och underhåll 

uppgår idag till ca 410 kronor/år [19].  Från och med den 1 oktober 2012 kan aktiva elkonsumenter 

med säkringsabonnemang på mindre än 63 A även begära av nätbolaget en timvis mätning av sin 

elförbrukning [20] där merkostnaden för eventuellt mätarbyte för hanteringen av timvis mätning 

bekostas av elnätsbolaget [21].  

 

Genom AMR- tekniken, Automatic Meter Reading-tekniken, har ny informationsinhämtning om 

elnätet möjliggjorts och genom de fjärravlästa mätarnas införande i uttagspunkterna har nya 

frågeställningar väckts hos elnätsbolagen gällande bl.a. mätning i nätstationer.  I ELFORSK rapporten 

Utveckling elkvalité beskrivs att Energimyndigheten har tagit fram ett förslag på närmare föreskrifter 

för att säkerställa att överförd el håller god kvalitet. I de föreslagna föreskrifterna kan bl.a. utläsas 

”att nätkoncessionsinnehavaren bör vara skyldig att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt, utföra regelbunden mätning eller kontroll av överföringskvalitén på erforderligt antal 

mätpunkter i nätet”. I ELFORSK rapporten framgår även att Energimyndighetens rapport varit på 

remiss samt att ett arbete tillsammans med elbranschen bör initieras för att utveckla standarder och 

riktlinjer kring hur dessa mätningar skall kunna komma att utföras och dokumenteras [22].  

 

Begreppet nätstationsmätning används idag av många elnätsbolag. Generellt åsyftas med begreppet 

nätstationsmätning en mätning i en nätstation där framförallt aktiv energi [kWh] mäts på nät-

stationstransformatorns utgående lsp- skena. Begreppet nätstationsmätning utvidgas också 

emellanåt till att inkludera all form av tekniskt genomförbar och möjlig mätning i en nätstation. 

 

Mälarenergi Elnät ABs, MEE:s totala nätförluster1 för all av MEE distribuerad el var för 2012 (och för 

prognos 2013) ca tre till fyra procent vilket uppgår till totalt ca 30 miljoner kronor per år i 

nätförlustkostnader för MEE [23]. Genom bättre information kan en bättre kunskap över MEE:s elnät 

skapas och eventuella avvikande nätförluster identifieras. Avvikande nätförluster kan t.ex. bero på 

olovlig kraftavledning (strömstöld) [24] eller felaktig debitering. Bättre information och bättre 

kunskap om MEE:s elnät kan skapas t.ex. genom en installation av fast och fjärravläst 

nätstationsmätning där aktuella nätförluster identifieras för de utvalda lps-näten. Vid en identifierad 

nätförlustsavvikelse kan den totala nätförlustkostnaden för MEE komma att minska samtidigt som en 

bättre kunskap över MEE:s elnät skapas. Innan genomförandet av detta examensarbete hade MEE 

endast en nätstation med installerad fast och fjärravläst nätstationsmätning.   

                                                           
1
 Nätförlusterna beräknas genom differensen av den av MEE inköpta elen från regionnätet och den av MEE 

distribuerade elen till aktuella slutkunder inom MEE:s nätkoncessionsområde.  



 

2 
 

1.2 Syfte 
Mitt huvudsyfte med mitt examensarbete har varit att utreda huruvida MEE bör eller inte bör 

genomföra en större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning i sina befintliga 

nätstationer. För att kunna svara på denna frågeställning installerade jag under examensarbetets 

gång fast och fjärravläst nätstationsmätning i ett par av MEE:s nätstationer för att empiriskt få 

kunskap kring hur en eventuell större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning skulle 

kunna implementeras inom MEE.  

 

Utöver examensarbetets huvudsyfte har jag även besvarat ett par delfrågor och delfrågeställningar:  

 Hur stora är förlustnivåerna för de, inom pilotinstallationen, utvalda lsp-näten?  

 Vilka är för- och nackdelarna med en installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning? 

o Kan en större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning ekonomiskt 

försvaras? 

 Hur väl stämmer MEE:s nätdimensioneringsprogram Tekla NIS Xpower dimensionerings-

beräkningar baserade på typkurvor överrens med dimensioneringsberäkningar baserade på: 

o Verkligt uppmätta effektvärden i nätstationen? 

o Velanders formel?  

1.3 Avgränsning 
Pilotinstallationen för fast och fjärravläst nätstationsmätning begränsades av ekonomiska och 

praktiska skäl till totalt fem nätstationer och totalt sju stycken mätpunkter. Vi valde ut de studerade 

nätstationerna enligt ett par identifierade kriteria där nätstationerna förväntades vara belägna i 

Västeråsområdet pga. praktiska skäl gällande tid för transport och installation. De utvalda 

nätstationerna förväntades även ha mätarplats med förberedda strömtransformatorer och 

mätarplintar för att förenkla själva installationen. Urvalet av nätstationerna baserades även på en 

önskad varierad kundförbrukningsprofil för att studera om nätstationer med olika 

kundförbrukningsprofiler totalt sett har olika underliggande nätförluster. Vid val av mätutrustning 

övervägde vi slutligen endast de elmätare som redan stöddes i MEE:s insamlingssystem för att 

förenkla installationen. Vidare har intervjuurvalet för att kartläggningen av för- och nackdelar 

gällande nätstationsmätning valts ut efter genomförd litteraturstudie samt i samråd med min 

handledare Johan Bergerlind. Slutligen har jag endast genomfört en enklare ekonomisk utvärdering 

med rak pay-off metoden för en eventuellt större installation av totalt 150 stycken EDMI MK10A CT-

elmätare i nätstationsmätningssyfte på MEE.     

1.4 Metod 
Initialt studerade jag litteratur för att undersöka dagens kunskapsläge kring nätstationsmätning i 

Sverige. Intervjuer genomfördes bl.a. internt på MEE, med andra svenska elnätsbolag och med 

leverantörer av mätutrustning för att kartlägga vilken mätutrustning som var lämpligast att använda i 

pilotinstallationen samt för att kartlägga de för- och nackdelar som finns dokumenterade gällande 

fast och portabel nätstationsmätning. Vidare genomförde jag studiebesök hos GENAB i Göteborg och 

hos Tekniska Verken Linköping Nät AB i Linköping för att ta del av deras erfarenheter kring fast och 

fjärravläst nätstationsmätning. Jag har även genomfört studiebesök i fält för att säkerställa att de 

utvalda nätstationerna motsvarade den uppsatta kravspecificeringen. Efter genomförd installation 

inhämtade jag mätvärdesdata för april månad 2013 som jag använde i mina beräkningar. Slutligen 

genomförde jag en enklare ekonomisk utvärdering av en fiktiv implementering av 150 stycken fasta 

och fjärravlästa elmätare i nätstationsmätningssyfte på MEE.  
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2 Elnätets uppbyggnad  
Sveriges elnät är uppbyggt av ett antal olika spänningsnivåer, se Figur 1. Stegvis transformeras 

spänningen ned från stamnätets spänningsnivåer till den slutgiltiga nedtransformeringen i 

nätstationerna till spänningsnivån om 400V som levereras ut till de flesta elnätsabonnenterna. Om 

inget annat anges är det den nominella spänningen, och inte konstruktionsspänningen [25], som 

avses i detta examensarbete.  

 

Vidare delas det svenska elnätet vanligen i hög-, mellan- och lågspänningsnätet där högspänning 

(Hsp) generellt brukar kännetecknas av en nominell spänning över 1 kV [4], mellanspänning (Msp) 

generellt brukar kännetecknas av en nominell spänning över 1kV och under 35 kV samt lågspänning 

(Lsp) som generellt brukar kännetecknas av en nominell spänning om högst 1kV [9].    

 
Figur 1. Elnätets uppbyggnad [5].  

 

En nätstation utgör det allmänna samlingsbegreppet för gemensam inkapsling av 

distributionstransformatorer, högspänningsställverk, lågspänningsställverk och anslutningar med 

tillhörande utrustning där den utgående nominella nedtransformerade spänningen ut från 

nätstationen är 400V. En nätstations nominella spänning levereras till slutkund och nätstationens 

tekniska utformning, storlek samt utseende kan skilja sig markant beroende på nätstationsens 

användningsområde.  För mer information om elnätets uppbyggnad och om nätstationer se Bilaga 

Elnätets uppbyggnad.  

2.1 Lsp-nätdimensionerings- och sammanlagringsberäkningar 
Ett lsp-nät dimensioneras utifrån ett antal kriteria2 där bl.a. dimensioneringsvillkor för den högst 

beräknade kortslutningsströmmen som kan uppstå tas i beaktning. Vidare sker lsp-

nätsdimensionering baserat på det maximala effektbehovet för underliggande lsp-nät genom så 

kallade sammanlagringsberäkningar. Sammanlagringsberäkningar för aktiv effekt har historiskt skett 

antingen genom beräkning av Velanders formel eller genom beräkning av typkurvor. 

Nätdimensioneringsberäkningar genomfördes förr med Velanders formel eftersom Velanders formel 

lämpar sig bra för handberäkning men idag används typkurvor för nätdimensioneringsberäkningar 

hos de flesta elnätsbolag runt om i Sverige. Nätdimensioneringsberäkningar som enbart behandlar 

det maximala effektbehovet kallas ofta för lastberäkningar. 

                                                           
2
 Lsp-nätet dimensioneras inte med någon hänsyn tagen till den reaktiva effekten pga. att nästintill ingen 

reaktiv effekt genereras/konsumeras i lsp-nätets kablar/ledningar eftersom dessa kablar/ledningar normalt sett 
inte är så långa. 
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2.1.1 Velanders formel  

Velanders formel beräknas för årets maximala aktiva effektbehov. De maximala effekterna antags 

vara normalfördelade. I verkligheten sker däremot de maximala effektnoteringarna på ojämnt för-

delade tider. Beräkningsresultat med Velanders formel visar därför inte på exakt tidpunkt då den 

maximala effekten inträffat utan redovisar endast hur stor denna maximala aktiva effekt var under 

någon okänd tidpunkt under det beräknade året [7].  Velanders formel anges i ekvation 1:  

 

  ∑      √∑  
 
       (1) 

 

P= Maximal aktiv effekt [kW] 
k1 och k2 är konstanter för kundkategori i 
W= Årsenergin i kWh för kundkategori i 
 
Velanderkonstanterna har framtagits genom empiriska laststudier för befintliga förbruknings-

kategorier. Beroende på förbrukningsbelastning samt uppvärmningsform för kundkategorierna ifråga 

varierar Velander konstanterna till numerisk storlek, se Tabell 1.  

 
Tabell 1. Velanderkonstanter beroende på kundkategori [26] [27] [7] 

Kundkategori k1 k2 

Småhus utan elvärme 0,00033 0,050 

Småhus med elvärme (luftvärmepump) 0,00030 0,025 

Flerbostadshus utan elvärme 0,000225 0,0632 

Flerbostadshushus med elvärme 0,00028 0,0250 

Sommarbostäder 0,00240 0,0253 

Skolor 0,000256 0,0948 

Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

Specialbutiker 0,000200 0,0700 

Återdistributörer i Sverige 0,00028 0,0250 

Mindre industrier med elvärme  0,000225 0,158 

Textil- och konfektionsindustri 0,000272 0,1520 

2.1.2 Typkurvor 

Med typkurvor avses dygnsvisa aktiva effektkurvor för olika kundkategorier i form av medelvärden 

och standardavvikelse där kurvorna redovisas i relativ effekt dvs. typkurvorna är dividerade med 

årsmedeleffekten3, se Figur 2.   

 
Figur 2. Typkurva.  

                                                           
3
 Årsmedeleffekten definieras som årsenergin dividerat med alla årets timmar, 8760 h.  
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Typkurvorna är empiriskt framställda efter genomförda belastningsfältstudier ute hos kund. Dessa 

mätvärdesresultat är normalårskorrigerade, normalplatskorrigerade4 samt är anpassade till platsens 

graddagtal5 där effektbehovet har antagits vara kopplat till den aktuella utomhustemperaturen för 

given tidpunkt. Typkurvorna vidare är starkt påverkade av kundens val av uppvärmningsalternativ 

samt vilken typ av verksamhet som kunden utför.   

 

I Figur 3 nedan presenteras ett exempel på hur typkurvorna för kategorin flerbostadshus utan 

elvärme ser ut enligt Svensk Elverksförenings rapport Belastningsberäkning med typkurvor från 1991.   

 

 
Figur 3. Typkurvor, flerbostadshus utan elvärme 

 

För vidare presentation av fler kundkategorier och dess typkurvor, se Svensk elverksförenings 

rapport Belastningsberäkning med typkurvor från 1991 [7].  

                                                           
4
 För att kunna behandla de i rum och tid olika genomförda mätningarna har mätobjektens årsenergier 

omräknats till de rådande yttre förhållandena på Arlanda (vald normalplats i Sverige) med antagandet att om 
de yttre förhållandena är lika kommer effektbeteendet för kundkategorin vara oberoende placeringsort. Med 
yttre förhållande avses utomhustemperatur och årstid.  
5
 Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturens avvikelse från en given 

referenstemperatur.  
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Ett problem vid beräkning med typkurvor är att elnätsbolaget enbart estimerar kundernas 

förbrukningsprofiler och klassificerar dem i en kundkategori utan att verkligen veta att kunden passar 

in under vald kundkategori. Kunden har i dagsläget ingen skyldighet att rapportera en ändrad 

uppvärmningsform till sitt elnätsbolag och det kan t.ex. uppstå problem om många kunder inom 

samma område ändrar sitt uppvärmningssystem och på så sätt ändrar sitt elförbrukningsmönster. 

Problem uppstår pga. att elnätsföretaget fortsätter beräkna elförbrukningen efter den tidigare kända 

typkurvan fast kundens förbrukningsprofil är nu en helt annan och dimensioneringsberäkningarna för 

nätet stämmer således inte längre överens med verkligheten. Detta faktum till trots har nät-

dimensionering med typkurvor historiskt visat sig vara ett mycket tillförlitligt dimensionerings-

verktyg.  

2.1.3 Jämförelse av dimensioneringsberäkningar med Velanders formel och typkurvor 

Vid beräkning av många objekt i samman kundkategori skiljer sig inte Velanders formel och 

beräkning med typkurvor nämnvärt åt. Men vid sammanlagringsberäkningar med Velanders formel 

för olika typer av kundkategorier där den årliga maximala aktiva effekttoppen sker vid olika tidpunker 

under året är sannolikheten stor att den beräknade sammanlagrade effekten med Velanders formel 

blir större än nödvändigt, se Figur 4. Således ger en nätdimensioneringsberäkning genomförd med 

typkurvor ett mer tillförlitligt och kostnadseffektivt beräkningsresultat. En stor fördel med Velanders 

formel är dock att handberäkningar enkelt kan utföras för att kontrollberäkna dimensionerings-

beräkningar utförda med typkurvor.   

 

 
Figur 4. Jämförelse mellan Velander och typkurvor [7].   

 

Viktigt att poängtera är att både Velanders formel och typkurvsmetoden är beräkningsmetoder som 

kan generera felaktigheter i form av över/under dimensionerade nät ifall underlaget för val av 

korrekta Velanderkonstanter, typ av kundkategorisering etc. har varit otillräckligt och allt för grova 

approximationer har genomförts.  

2.2 Transformatorförlustberäkningar  
En distributionstransformators aktiva effektförluster består av tomgångs- och belastningsförluster. 

Tomgångsförlusterna samt belastningsförlusterna vid märkbelastning är uppmätta av leverantören 

och kända då transformatorn levereras. Tomgångsförlusterna består till största del av 

hysteresförluster orsakade av järnkärnans magnetisering och tomgångsförlusterna är därför helt 

oberoende av transformatorns belastning. Transformatorns belastningsförluster orsakas av förluster i 

transformatorns lindningar, så kallade kopparförluster, och är kvadratiskt beroende av belastnings-

strömmen. Vidare har så kallade tillsatsförluster, orsakade av virvelströmmar och cirkulerande 

strömmar, försummas [28] vid beräkning av transformatorns totala förluster enligt ekvation 2, där  
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                                     alla anges i watt [W] och                 där I är 

belastningsströmmen [A] och R är kopparlindningens resistans [Ω]:  

 

                                                 (2) 

 

Förhållandet mellan transformatorns kända belastning samt belastningsförlusterna kan beräknas 

enligt ekvation 3 [29]:  

 

   (
  

  
)
 
        (3) 

 

   = Aktiva belastningsförluster [W] 

   = Aktiva belastningsförluster vid märkbelastning (märkström) [W] 

  = Skenbar belastning [kVA] 

  = Skenbar märkeffekt [kVA]  

2.2.1.1 Kostnad för aktiva transformatorförluster 

Kostnad för belastningsförlusterna kan beräknas, något approximativt enligt ekvation 4:   

   ∑                                            (4) 

 

KB= Kostnaden för belastningsförlusterna [kr/år] 

PBN= Belastningsförlusterna för aktuell belastning [kW] 

Kkr/kWh= Kostnad per kWh [kr/kWh] 

 

Antalet belastningstimmar under ett år för en drift- och spänningssatt transformator är definierat 

som alla årets timmar då belastning föreligger dvs. för alla årets timmar där effektutvecklingen är 

beroende av den transformerade strömmen i kvadrat, PBN=I2R.  

 

Kostnaden för tomgångsförlusterna blir enligt ekvation 5: 

   ∑                                                 (5) 

 

KT= Kostnaden förtomgångsförlusterna [kr/år] 

PTomgång= Tomgångsförlusteren för transformatorn [kW] 

Kkr/kWh= Kostnad per kWh [kr/kWh] 

 

Antalet tomgångstimmar under ett år för en drift- och spänningssatt transformator är 8760 timmar 

dvs. en drift- och spänningssatt transformator har tomgångsförluster under årets alla 8760 timmar. 

För de timmar under året där enbart tomgångsförluster finns överför transformatorn inte heller 

någon ström.   

3 Mälarenergi AB och Mälarenergi Elnät AB, MEE 
Koncernen Mälarenergi AB bedriver verksamhet inom värme, vatten, el och kraft, service och 

stadsnät och har totalt ca 600 anställda varav ca 120 är anställda inom Mälarenergi Elnät AB, MEE. 

Mälarenergi Elnät är ett distributionselnätsföretag som distribuerar el i kommunerna Arboga, 

Hallstahammar, Kungsör, Köping och Västerås och ägs till 65 % av Mälarenergi AB, 10 % av Arboga 
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kommun, 10 % av Hallstahammar kommun samt 15 % av Köpings kommun. MEE har ca 103 000 

uttagsabonnemang. Våren 2013 fanns det ca 2220 nätstationer inom MEEs nätkoncessionsområde.   

 

MEE har i dagsläget inte timvismätning för alla sina kunder. MEE delar därför in sina kunder i 

timmättakunder även kallade effektkunder och schablonkunder där schablonkundernas elmätare 

endast läser av förbrukad energi en gång om dagen jämfört med de timmätta kundernas elmätare 

som läser av den förbrukade energin varje timme. MEE har möjlighet att omkonfigurera många av 

sina mätare till timvismätning och planerar för att inkludera timvismätning för alla sina kunder vid 

installation av nästa generations mätare.  

3.1 Systemuppbyggnad Mälarenergis Elnät, MEE 
För drift av elnätet samt insamling av debiteringsgrundande mätdata från installerade elmätare finns 

det en mängd olika kommunikationsstrategier. MEE:s driftlösning samt AMR-teknik presenteras i 

följande avsnitt.  

3.1.1 SCADA och Tekla NIS Xpower  

MEE använder Netcontrol:s SCADA- system, Supervisory Control And Data Acquisition- system. 

SCADA-systemet samlar in realtidsdata om bl.a. aktuellt kopplingsläge för styrning och övervakning 

av MEE:s mellan- och högspänningsnät där framförallt mottagningsstationerna övervakas. Realtids-

data överförs momentant till nätinformationssystemet Tekla NIS Xpower och behandlas av 

driftingenjörerna i driftcentralen i Tekla NIS Xpower gränssnitt DMS, Distribution Management 

System. I SCADA- systemet kan driftingenjörerna på MEE vid behov anropa aktuella objekt i elnätet 

via kommunicerade RTU:er som i sin tur åstadkommer en fysisk förändring av aktuellt objekts 

driftläge. Tekla NIS Xpower är MEE:s konstruktions-, dokumenterings- och beräkningsverktyg för 

MEE:s hela nätkoncessions-område. 

3.1.2 AMR-teknik och övergripande mätinsamlingshantering, MEE  

AMR-teknik, Advance Metering Reading, är det branschöverskridande begreppet för hela 

mätinsamlingssystemet kring fjärravlästa mätare.  Ett mätinsamlingssystem består generellt sett av 

en eller flera insamlingssystem som via kommunikationskanaler kommunicerar med slutkunds-

mätare. Insamlingssystemet hämtar således mätvärdesdata från slutkundmätarna för att distribuera 

dessa mätvärdesdata vidare till en mätvärdesdatabas där efterbehandling av mätdata ofta 

genomförs innan vidare överföring till kunddebiteringssystemet sker. MEE:s mätvärdesdatabas för 

hantering av insamlade elförbrukningsmätvärden heter MDMS. För mer information om MEE:s 

mätinsamlingssystem se Bilaga Mätning och mätinsamlingssystem.   

4 Pilotinstallation, fast och fjärravläst nätstationsmätning 

4.1 MEE:s befintliga nätstationer 
Idag har majoriteten av MEE:s nätstationer varken övervakning eller aktiv styrning. Innan år 2007 

gjordes rutinmässiga avläsningar ungefär vartannat eller vart tredje år för alla MEE:s nätstationer där 

bl.a. spänningar, strömmar, maximalt och aktuellt effektvärde för transformatorn och för de 

utgående lsp-grupperna kontrollerades. Höglastavläsningarna låg sedan till grund för t.ex. 

dimensioneringsberäkningar och underhållsplanering. Idag genomförs inga rutinmässiga 

kontrollbesiktningar för höglastavläsning på MEE.  
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En nätstation inom MEE beräknas ha en teknisk livslängd på ca 40 år samt en ekonomisk 

avskrivningstid på ca 30 år och dimensioneras utifrån en utnyttjandegrad på ca 70 % av märkeffekt 

beroende på var nätstationen är placerad och hur nätstationens belastningsprofil varierar.  

4.2 Nätstationsurval till pilotinstallationen  
Till pilotinstallationen för fast och fjärravläst nätstationsmätning valdes nätstationerna ut enligt 

följande kriterium:  

 Utvalda nätstationerna skall vara belägna i Västerås närområde för att förenkla installationen 

 Utvalda nätstationerna skall ha ett drifttagningsdatum efter den 1 januari 2007 eftersom det 

då i nätstationen garanterat finns  

o installerad strömtransformator med tillhörande mätarplintar 

o mätplats med plats för mätare 

 De utvalda nätstationernas underliggande lsp-nät skall med fördel inte vara 

omsektioneringsbart 

o för att förenkla förlustjämförelsen för utvald tidsperiod 

 Fast och fjärravläst nätstationsmätning skall, inom pilotinstallationens ramar, installeras i 

maximalt fem stycken nätstationer pga. praktiska och ekonomiska förutsättningar 

o dessa nätstationer skall ha varierande förbrukningsprofiler för de olika 

nätstationernas underliggande uttagspunkter  

 Den fasta och fjärravlästa installerade nätstationsmätningen i de utvalda nätstationerna skall 

enkelt kunna implementeras i MEE:s befintliga systemstruktur 

 

I Tabell 2 presenteras nätstationsurvalet för installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning där 

bl.a. typ av nätstation och aktuella förbrukningsprofiler kan urskiljas.  

 
Tabell 2. Utvalda nätstationer för installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning. 

Littera Adress Typ av nätstation Förbrukningsprofil 

ET342 Hällagatan 
Dubbeltransformatorstation 

2 x 1250kVA, 12kV6 
Köpcentrum 

ET431 Tegnergatan 
Enkeltransformatorstation 

800kVA, 12kV 
Flerbostadshus, punkthus 

ET439 Pressverksgatan 
Enkeltransformatorstation 

800kVA, 12kV 
Industri 

ET461 Stolpgatan 
Dubbeltransformatorstation  

2 x 800kVA, 12kV 
Industri 

ET3116 Lindskärsvägen 
Enkeltransformatorstation 

800kVA, 12kV 
Villor och sommarhus 

 

ET3116 är av äldre drifttagningsdatum än de andra utvalda nätstationerna. ET3116 driftsattes i 

oktober 2003 och valdes ut, drifttagningsdatumet till trots, till pilotinstallationen för fast och 

fjärravläst nätstationsmätning eftersom tidigare mätning (för manuell avläsning ute på plats i 

nätstationen) av energiförbrukningen fanns installerad i nätstationen. Själva installationsförfarandet 

för installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning inom detta examensarbetes ramar 

                                                           
6
 Konstruktionsspänningen för de utvalda nätstationerna är 12 kV.  
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bedömdes därför vara relativt enkelt samt kräva endast ett mätarbyte i ET3116 eftersom 

strömtransformatorer och mätarkrets redan fanns i drift till nätstationens gamla energimätning.   

 

I Tabell 3 presenteras urvalet av nätstationer, antal installerade mätpunkter, antal kunder per trans-

formator samt strömtransformatorernas omsättningstal och dess klassning (se avsnitt 5.2.2 för en 

utförligare beskrivning av klassning av strömtransformatorer). 

 
Tabell 3. Utvalda nätstationer för installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning.  

Littera 
Antal 
mätpunkter  
per nätstation 

Antal kunder  
per nätstation 

Strömtransformatorns  
omsättningstal [A] 

Strömtransformator 
klassning  

ET342 2 
T1: 15 

T2: 2 

T1: 2000/5 

T2: 2000/5 

0,2S 

0,2S 

ET431 1 151 1200/5 0,2S 

ET439 1 7 1200/5 0,2S 

ET461 2 
T1: 18 

T2: 3 

T1: 1200/5 

T2: 1200/5 

0,2S 

0,2S 

ET3116 1 79 1200/5 0,2S 

∑ 7 275   

4.2.1 ET449 Östra Kyrkogatan 4 

Efter diskussion med nätmarknads- och nätplaneringsavdelningarna på MEE framkom att 

undermätning i nätstationsmätningssyfte redan fanns installerad på Östra Kyrkogatan 4 vid 

köpcentrumet Igor i nätstationen ET449 varför även ET449 beslutades att inkluderades i 

pilotinstallationen med fast och fjärravläst nätstationsmätning. För information angående ET449, se 

Tabell 4 och Tabell 5. 

 
Tabell 4. ET449 Östra Kyrkogatan 4.  

Littera Adress Typ av nätstation Förbrukningsprofil 

ET449 Östra kyrkogatan 4 
Inhyrd7 dubbeltransformatorstation 
2 x 800kVA, 12kV 
Transformatorerna är märkta 1000kVA 

Köpcentrum  

 

 
Tabell 5. ET449 Östra Kyrkogatan 4. 

Littera Antal mätpunkter Antal kunder 
Strömtransformatorns  
omsättningstal [A] 

ET449 2 
T1: 47 

T2: 1 

T1: 2000/5 

T2: 2000/5 

 

EDMI-mätaren på transformator T2 ET449 fungerar idag som en debiteringsgrundad mätare då T2 

ET449 endast har en underliggande kund medan EDMI-mätaren på T1 ET449 är klassificerad som en 

                                                           
7
 Inhyrd nätstation betyder att MEE hyr lokalen där själva nätstationsutrustningen (transformator, ställverk 

etc.) är placerad medan MEE äger själva nätstationsutrustningen. 
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undermätning/ övrig uttagspunkt i mätvärdesdatabasen MDMS och fungerar därmed enbart som en 

ren nätstationsmätning i kontrollsyfte [30].  

En närmare beskrivning av de utvalda nätstationerna kan studeras i Bilaga Beskrivning av utvalda 

nätstationer.   

4.3 Val av mätutrustning till pilotinstallationen fast och fjärravläst 
nätstationsmätning  

Elmätaren EDMI MK10A CT klass1/ MID klass B valdes ut till pilotinstallationen för fast och fjärravläst 

nätstationsmätning, en bild av en EDMI MK10A CT elmätare installerad i nätstation ET439 kan ses i 

Figur 5. EDMI MK10A CT valdes ut eftersom EDMI MK10A CT sedan tidigare stödjs av MEE:s 

insamlingssystem ELIN. En annan bidragande orsak till valet av EDMI MK 10A CT var att andra 

Tekniska Verken Linköping Nät AB och GENAB i Göteborg har installerat fast och fjärravläst 

nätstationsmätning med EDMI MK10A 4l (Tekniska Verken)/ EDMI MK10A CT (GENAB) med goda 

resultat. För mer information gällande elmätare, dess mätfunktioner samt dess noggrannhets-

klassificering, se Bilaga Mätning och mätinsamlingssystem samt avsnitt 5.2.2 

Nätförlustberäkningarnas mätosäkerhet  

 

 
Figur 5. EDMI MK10A CT elmätare, installerad i  Figur 6. Enlinjeschema över en nätstation, inkoppling av EDMI MK 
nätstation ET439.  10A CT elmätaren för fast och fjärravläst nätstationsmätning.  
 

Vidare fanns, i denna pilotinstallation, inga reella incitament att installera en elmätare med högre 

noggrannhetsklass än de noggrannhetsklasser som finns i uttagspunkterna på lågspänningsnätet 

eftersom det, vid en jämförelse av energiförbrukningen, är de värdesiffror med lägsta noggrannhet 

som bestämmer noggrannheten på det totala beräkningsresultatet. De flesta av elmätarna 

installerade ute hos kund på MEE är antingen av noggrannhetsklass 1 eller klass 2, se Bilaga Mätning 

och mätinsamlingssystem för en definiering av noggrannhetsklassificeringen.  

 

Ytterligare en fördel med EDMI MK10A CT är att denna elmätare kan fjärrkonfigureras via EDMI:s 

Windows baserade programvara EziView om nya mätintresseområden skulle framkomma eller om 

nya standarder och krav måste implementeras. Vid en omkonfigurering försvinner all tidigare 

mätdata men eftersom pilotinstallationens nätstationsmätning inte är en debiteringsgrundad 

mätning utgör en eventuell nollställning av tidigare mätdata inget direkt problem [31].    

 

Elmätaren EDMI MK10A CT kopplas in på lågspänningssidans utgående skena efter distributionstrans-

formatorn via en befintlig och redan monterad strömtransformator, se Figur 6. Inkopplingen har 
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skett genom den så kallade trewattmetoden för att även kunna detektera den eventuella osymmetri 

som råder i nätet. I trewattmetoden mäts spänningen mellan varje fas och nolla medan strömmen 

mäts per fas [32] .  

4.3.1 Konfigurering av elmätaren EDMI MK10A CT  

Konfigurationen för EDMI MK10A CT valdes på rekommendation av Tekniska Verken Linköping Nät 

AB eftersom de i sitt nätstationsmätningsprojekt hade god erfarenhet av installation av EDMI- 

mätare. Tekniska Verken Linköping Nät AB har valt att installera en specialtillverkad EDMI MK10A 4l 

mätare med fyra ingångar istället för original mätaren EDMI MK10A CT med två utgångar framförallt 

eftersom de även var intresserade av mätaren skulle kunna hantera vissa larmfunktioner. 

Konfigureringen för MEE:s sju stycken EDMI MK10A CT-elmätare för pilotinstallationen av fast och 

fjärravläst nätstationsmätning konfigurerades därför enligt Tekniska Verken Linköping Nät AB:s  

konfiguration för EDMI MK10A 4l mätaren, efter godkännande av systemteknikern Martin Persson på 

Tekniska Verken [33]. För mer information om Tekniska Verkens installation av nätstationsmätning 

och om deras EDMI MK10A CT 4l-elmätare, se Bilaga Genomförda intervjuer, nätstationsmätning.  

 

Elmätaren EDMI MK10A CT konfigurerades därför slutligen för att kunna mäta följande 23 kanaler på 

timbasis:  

 Max-, min- och medelvärden för ström på de tre faserna L1, L2 & L3 [A] 

 Max-, min- och medelvärden för spänning på de tre faserna L1, L2 & L3 [V] 

 Max-, min- och medelvärden för den totala aktiva effekten på tre faser [W] 

 Total aktiv energi [kWh] summerad för alla tre faser 

 Total reaktiv energi [kVArh], summerad för alla tre faser  

 

EDMI MK 10A CT elmätaren samplar ett nytt sett mätvärden var femte cykel dvs. ca 10 gånger per 

sekund (beroende på frekvensens fluktuationer). Vidare definieras frekvens som det antal cykler som 

en vågrörelse utför på en sekund dvs. 1Hz= 1/1 (s), enligt ekvation 6.  

 

  
 

 
     (6)  

 

EDMI MK 10A CT elmätaren mäter bl.a. den inkommande strömmen och spänningen som vid 

normalfall är uppbyggda av 50Hz signaler. EDMI MK 10A CT- elmätaren mäter således strömmen och 

spänningen ca 10 gånger under en sekund dvs. 50Hz/5Hz eller 50 cykler/5 cykler.  

 

Var femte cykel mäts alltså de maximala och minimala ström- och spänningsvärdena för alla tre faser. 

De värden som sedan presenteras som maximala och minimala ström- och spänningsvärden under 

aktuell mättimme är de ström- och spänningsvärden som totalt sett varit maximal/minimal under 

den aktuella timmen. Medelvärdet för ström och spänning beräknas genom att ta summan av alla de 

samplade mätvärdena under aktuell timme och dividera med antalet samplade mätvärden.  

 

Den aktiva och reaktiva effekten beräknas momentant från de uppmätta ström-, spännings- och 

fasvinkelvärdena från var femte cykel. Den aktiva effekten beräknas enligt ekvation 7 och den 

reaktiva effekten beräknas enligt ekvation 8. Precis som för de maximala och minimala ström- och 

spänningsvärdena lagras den maximal och minimala aktiva effekten under aktuell mättimme för de 
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mätvärden som totalt sett under aktuell mättimme varit högst/lägst. Medelvärdet för den aktiva 

effekten beräknas också på samma sätt, genom att ta summan av alla de samplade aktiv effekt 

mätvärdena under aktuell timme och dividera med antalet samplade mätvärden [34]. Den aktiva 

effekten, för tre faser, P3φ beräknas momentant enligt ekvation 7: 

 

    √                       (7) 

 

P3φ=Aktiv effekt, tre faser [W] 

Il= Fasström [A] 

Uh= Huvudspänning [V] (    √     dvs. Uf=fasspänningen) 

    =Effektfaktorn 

 =Fasvinkeln dvs. vinkelskillnaden mellan spänningen och strömmen för den enskilda komponenten  

 

Den reaktiva effekten, för tre faser, Q3φ beräknas momentant enligt ekvation 8:  

    √                       (8) 

 

Q3φ =Reaktiv effekt, tre faser[VAr] 

Il= Fasström [A] 

Uh= Huvudspänning [V] (   √     dvs. Uf=fasspänningen) 

 =Fasvinkeln dvs. vinkelskillnaden mellan spänningen och strömmen för den enskilda komponenten  

 

För att sedan presentera den totala aktiva och reaktiva energin under aktuell mättimme beräknas 

den aktiva och reaktiva energin från den beräknade aktiva och reaktiva effekten. Det aktuella 

tidsintervallet för den aktiva och reaktiva energin, beräknad i ekvation 9 och ekvation 10, är en 

timme. Den totala aktiva energin (tre faser) Wp,3φ beräknas av tidsintegralen för den aktiva effekten 

(tre faser) P3φ enligt ekvation 9:  

 

      ∫      
  

  
    (9) 

 

Wp,3φ= Aktiv energi [Wh], tre faser 

t2 och t1 är givna tidpunkter för bestämmandet av ett tidsintervall under vilken den aktiva energin 

beräknas.  

 

Den totala reaktiva energin (tre faser) Wq,3φ beräknas av tidsintegralen för den reaktiva effekten (tre 

faser) Q3φ  enligt ekvation 10: 

 

      ∫      
  

  
    (10)  

 

Wq,3φ = Reaktiv energi [VArh], tre faser 

t2 och t1 är givna tidpunkter för bestämmandet av ett tidsintervall under vilken den reaktiva energin 

beräknas [35].  
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Vidare klarar EDMI MK10A CT även av att hantera mätvärden ned till mättidsintervaller av en minut 

och vid behov kan EDMI- mätarna omkonfigureras till att mäta på dessa kortare tidsintervall att 

jämför på dagens tidsintervall av en timme [36]. Tidsintervallet timbasis ansågs vara tillräckligt för 

pilotinstallationen av fast och fjärravläst nätstationsmätning eftersom kundmätarnas lägsta 

tidsintervall för energimätning också mäts på timbasis.   

 

EDMI MK10A CT kommunicerar via GPRS kommunikation direkt med insamlingssystemet ELIN där 

alla 23 kanalers mätvärden samlas in. I ELIN lagras mätvärdena i register utan att någon hänsyn tagits 

till strömtransformatorns omsättning. Skalningen8 sker istället i mätvärdesdatabasen MDMS där 

hänsyn tagits till strömtransformatorns omsättning och de verkliga förbrukningsvärdena visas. Vidare 

togs beslutet att endast överföra den aktiva och reaktiva effektserien mätt på timbasis till 

mätvärdesdatabasen MDMS. I dagsläget måste därför de övriga 21 mätvärdesserier hämtas hem från 

elmätarna via antingen insamlingssystemet ELIN eller via EDMI:s webbaserade verktyg EziView.  

 

I EziView kan också bl.a. momentanvärden för EDMI-mätarna utläsas för t.ex. effektfaktorvinkeln, 

fasvinkeln och frekvensen. Mätvärdesinsamling av effektfaktorvinkeln, fasvinkeln samt frekvensen 

stödjs tyvärr inte idag i insamlingssystemet ELIN och om intresse finns för dessa uppgifter måste ett 

utdrag ur EziView ske.  

 

EDMI MK10A CT har även konfigurerats för att klara av att mäta vissa elkvalitetsparametrar. EDMI-

mätarna är konfigurerade för att larma om THD-nivåerna överskrider normnivåerna, om strömmen 

överskrider 5A dvs. om strömtransformatorns maximala värde på sekundärsidan överskrids samt om 

spänningsnivån för utgående fasspänning överskrids enligt EI:s föreskrift om god elkvalité EIFS 2013:1 

dvs. om utgående spänning går över 253 V eller underskrider 207 V [37]. Denna larmhantering 

fungerar i dagsläget tyvärr inte eftersom händelsevyn i insamlingssystemet ELIN idag inte kan 

hantera, särskilja och skicka vidare dessa larm.   

 

Slutligen har ingen omkonfigurering av de två EDMI MK10A CT-elmätarna placerade i ET449 Igor 

genomförts. Dessa två mätare mäter därför endast aktiv och reaktiv energi på timbasis precis som de 

gjorde innan jag påbörjade detta examensarbete med fast och fjärravläst nätstationsmätning.   

4.3.2 Mätvärdesfel  

Alla mätresultat innehåller felmätningar i någon form och inom området mätteknik brukar dessa 

olika mätfel delas in i grova fel, systematiska fel och slumpmässiga fel. Grova fel behandlar fel som 

beror avläsning på t.ex. fel mätområde är avläst, systematiska fel är fel orsakade av 

instrumentbegränsningarna och slumpmässiga fel är fel orsakade av t.ex. störkällor i omgivningen. 

Genom noggrann eliminering av de grova och systematiska felmätningarna kommer mätvärdes-

resultaten åskådliggöra en bra bild av uppmätt verklighet. Men självklart är det alltid viktigt att hålla i 

åtanke att mätvärdesfel alltid kan vara en bidragande orsak till orimliga mätvärden och märkliga 

mätvärdesresultat [24].  

                                                           
8
 T.ex. en strömtransformator med omsättningen 1200/5 har skalfaktorn 240. Det är skalfaktorn 240 som ska 

multipliceras med det uppmätta värdet på strömtransformatorns sekundärsida för att primärsidans utgående 
verkliga mätvärde ska erhållas. 
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4.4 Kostnad för pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning  
Totalt har det installerats sju stycken EDMI MK10A CT-elmätare i fem av MEE:s nätstationer där den 

sammanlagda installationstiden har uppgått till totalt ca 14 timmar. Vid en eventuellt fortsatt 

installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning på MEE bör installationstiden antas vara 

snarlik. Tid för konfigurering och implementering av EDMI-mätarna mot insamlingssystemet ELIN 

uppskattas ha uppgått till totalt ca nio timmar. Den totala tiden och kostnaden för konfigurering och 

inkoppling mot insamlingssystemet ELIN bör vid en eventuellt fortsatt installation av fast och 

fjärravläst nätstationsmätning kunna reduceras avsevärt.  

 

För MEE har den totala kostnaden för installation av sju EDMI MK10A CT-elmätare uppgått till ca 

35500 kronor. I Tabell 6 kan kostnaden för pilotinstallationen av fast och fjärravläst nätstations-

mätning studeras närmare.  

 
Tabell 6. Total kostnad för pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning, MEE. 

Kostnadspost  Total kostnad [kr] Kostnad per mätare [kr] 

EDMI-mätarkostnad 21 000 30009 

Installationskostnad 8045 1149 

Konfigurering av EDMI-mätarna samt  

implementering i insamlingssystemet ELIN 
6500 928 

TOTALT 35 545 5077 

 

Vidare finns det en årlig driftkostnad för EDMI MK10A CT-elmätarna som uppgår till ca 1500 kronor 

per mätare och år. För de sju installerade EDMI MK10A CT-elmätarna blir den totala driftkostnaden 

per år således ca 10 500 kronor. Eventuellt kan den totala driftkostnaden för de sju EMDI MK10A CT 

elmätarna tänkas öka något. Vid vanlig timmätning överförs det endast två mätvärdesserier (aktiv 

och reaktiv energi) medan det i pilotinstallationen för fast och fjärravläst nätstationsmätning överförs 

totalt 23 mätvärdesserie. En eventuell driftkostnadsökning kommer således troligtvis att bero på den 

ökade GPRS:kostnaden10 för ökningen av antal överförda mätvärdesserier. Exakt hur stor denna 

ökade driftkostnad kan tänkas komma att bli är i dagsläget oerhört svårt att uppskatta.  

5 Beräkningsgenomförande, pilotinstallation fast och fjärravläst 

nätstationsmätning   

5.1 Xpowers beräkningsförutsättningar 
MEE använder nätinformationssystemet Tekla NIS Xpower, fortsättningsvis kallat endast Xpower, för 

nätdimensionering och nätberäkning. Varje gång en förändring i nätet har skett som t.ex. förändrat 

driftläge, om/tillbyggnation eller rivning av nät masterkörs dessa förändringar i Xpower för att 

Xpower ska kunna tillhandahålla, i största möjliga mån, befintlig och aktuell nätinformation.  

Idag genomförs MEE:s nätdimensioneringsberäkningar baserade på det maximala effektbehovet, så 

kallade lastberäkningar eller effektfördelningsberäkningar, i Xpower av så kallade 

sammanlagringsberäkningar. I Xpower används typkurvor av biblioteket BETTY 1.2 som 

standardberäkningsinställning vid genomförandet av effektfördelningsberäkningar. Beroende på 

nätstrukturen, dvs. om nätet är radiellt eller maskat, används olika beräkningsalgoritmer i Xpower 

                                                           
9
 Prisuppgifter enligt 2012 års budgetprognos (nätmarknadsavdelningen MEE).  

10
 Idag kostat ett GPRS abonnemang ca 12 kr/månad för överföring av 0,1 Mbit dvs. ca 1-4 mätvärdesserier.   
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där det beräknade slutresultatet följaktligen varierar något beroende på nätets struktur. 

Radialnätsberäkningarna tar inte hänsyn till spänningens vinkel och beräknar därför belastningen 

något förenklat mot masknätsberäkningen som både tar med spänningens vinkel samt genomför fler 

beräkningsiterationer.  

 

I Xpower och Xellent (MEEs KIS/kundinformationssystemet, se Bilaga Mätning och mätinsamlings-

system för mer information) samt i mätvärdesdatabasen MDMS anges för samma uttagspunkt olika 

förbrukningskundkategorier. Vid beräkningar i Xpower genomförs därför korskopplingar mellan KIS-

kundgrupperingen och Xpowers förbrukningsgruppsnumrering för att beräkningen i Xpower skall 

behandla kundkategorisering korrekt och beräkna förbrukningen enligt rätt typkurva angiven i BETTY 

1.2 biblioteket.  

 

Vidare har MEE tillgång till (via en specialutvecklad modul i Xpower) timkunderna/effektkundernas 

timvärden för aktiv och reaktiv effekt dvs. kWh/h och kVarh/h. Dessa effektvärden överförs en gång 

per månad från mätvärdesdatabasen MDMS till Xpower via ett körbart script. Således har MEE även 

en möjlighet att utföra effektfördelningsberäkningar för lsp-nätet baserat på uttagspunkternas 

aktuella aktiva energiförbrukning. Den aktuella aktiva energiförbrukningen för effektkunderna lagras 

i Xpower från aktuellt datum och maximalt ett år bakåt i tiden. MEE har haft denna specialtillverkade 

modul, för beräkning med verkligt uppmätta mätvärden, i drift sedan sommaren 2012. För ett 

underliggande lsp-nät bestående av både schablonkunder och effektkunder beräknar sedan Xpower, 

underförutsättning att beräkning med mätvärden väljs under beräkningsinställningarna, 

effektfördelningen för schablonkunderna baserad på typkurvor och effektfördelningen för effekt-

kunderna baserat på verkliga timuppmätta energivärden.  

 

Xpower kan även genomföra nätdimensioneringsberäkningar för maximalt effektbehov för en önskad 

tidsperiod via beräkningsvalet effektfördelning tidsdimensionering samt beräkna jordfel- och 

kortslutningsberäkningar via sina grundfunktionsinställningar. Slutligen behandlar Xpower inga 

effektfördelningsberäkningar för lsp-näten baserat på reaktiv effekt, varken via typkurvsmetoden 

eller via de verkliga timuppmätta energivärden inladdade till Xpower.   

5.2 Beräkningsinställningar för pilotinstallationens utvalda nätstationer  
I detta avsnitt följer en redogörelse för valda beräkningsinställningar samt beräkningsmetoder för 

pilotinstallationens utvalda nätstationer. Vidare kommer de olika beräkningsmetodernas 

beräkningsresultat att jämföras för att påvisa eventuella skillnader och likheter mellan dessa olika 

beräkningsmetoder. Inga beräkningar med reaktiv effekt har genomförts.  

 

Följande beräkningar har genomförts:  

 Nätförlustberäkningar för nätstationernas underliggande lsp-nät  

 Effektfördelningsberäkningar i Xpower 

o Effektfördelningsberäkningar- dimensionering 

o Effektfördelningsberäkningar- tidsperiod 

 Överslagsberäkningar för elnätsdimensionering med Velanders formel  

 Transformatorförlust- och transformatorbelastningsberäkningar 
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5.2.1 Nätförlustberäkningar för nätstationernas underliggande lsp-nät  

I nätförlustberäkningen har de sammanlagda förlusterna för lsp-näten beräknats genom en differens-

beräkning. För en given tidsperiod, t1 till t2, har summan för den uppmätta aktiva energin för 

nätstationstransformatorns alla underliggande lsp-kundanslutningspunkter med tillhörande elmätare 

jämförts mot summan av nätstationstransformatorns uppmätta distribuerade aktiva energi mätt 

genom nätstationsmätning. Samtliga mätvärdesserier är hämtade antingen ur mätvärdesdatabasen 

MDMS eller ur insamlingssystemet ELIN, se Bilaga Mätning och mätinsamlingssystem för en vidare 

redogörelse kring insamlingssystemet ELIN. Nätförlusten för lsp-nätet erhålls enligt ekvation 11:  

 

∑    
  
   (∑      

  ∑   
  
  )   ∑    

     (11) 

 

t1= En given tidspunkt, mätt i timmar[h] 

t2= En given tidspunkt, mätt i timmar[h] 

P1 = Nätstationstransformatorns totala distribuerade aktiva effekt [kW], mätt genom installerad nät-

stationsmätning.  

P2 = Uppmätt aktiva effekten [kW] för nätstationens underliggande timmättakunder 

P3= Uppmätt aktiva effekten [kW] för nätstationens underliggande schablonmättakunder 

P= Nätförlusterna [kW] 

5.2.2 Nätförlustberäkningarnas mätosäkerhet  

Vid mätningar bör man skilja på mätfel och mätosäkerhet. Mätfel är fel som kan korrigeras och 

åtgärdas. Mätosäkerhet i sin tur kan inte elimineras men likväl minskas genom väl utförda 

experiment. Mätosäkerhet t.ex. kan vara avläsningsnoggrannhet eller brus [38]. I detta 

examensarbete antas fortsättningsvis all mätosäkerhet, för de studerade mätvärdessystemen, vara 

mätosäkerhet orsakad av avläsningsnoggrannheten/noggrannheten som i sin tur huvudsakligen är 

orsakad av elektroniken i mätinstrumenten så som olika förstärkningsfaktorer etc. 

 

Enligt specificerade standarder för elmätare och strömtransformatorer delas dessa apparater in 

utifrån deras noggrannhet. Apparaternas klassning anger högsta tillåtna mätosäkerhet i procent av 

uppmätt värde inom ett specifikt mätområde, t.ex. innebär detta för en strömtransformator med 

noggrannhetsklassen 0,2 att samtliga mätvärden ligger innanför denna klassgräns. Vidare är 

fördelningen av dessa apparaters uppmätta mätvärden fördelade enligt en så kallad rektangulär 

fördelning där deras standardavvikelse beräknas genom division med √  [39].  

 

Vid genomförandet av en mätning måste det hållas i åtanke att hela mätvärdessystemet bidrar till 

mätningens mätosäkerhet. Vidare beror hela mätvärdessystemets mätvärdesosäkerhet således på de 

enskilda komponenternas mätvärdesosäkerhet. T.ex. beror hela mätvärdessystemet mätosäkerhet 

för mätningen i nätstationerna på mätosäkerheten för den enskilda elmätaren, de enskilda 

strömtransformatorerna, den enskilda mätarplinten, de enskilda mätarkablarna etc. Därför är det av 

största vikt att den totala kombinerade mätvärdesosäkerheten för hela systemet beräknas, se nedan 

beräkningar, för att väga in varje enskild komponents mätosäkerhetsbidrag till det totala 

mätsystemets mätosäkerhet.   

 

Kundernas installerade elmätare mäter med antingen ±1% noggrannhet (elmätare installerade i 

tätort) eller ±2% noggrannhet (elmätare installerade på landsbygd för t.ex. nätstation ET3116) [31]. 
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Installerad elmätare EDMI MK10A CT i nätstationerna mäter med en noggrannhet av ±1%. För 

timkunderna finns även strömtransformatorer installerade för att kunna transformera ned de högre 

strömnivåerna till för elmätaren mätbara strömnivåer. För att minimera potentiella felkällor är det av 

största vikt att även strömtransformatorernas noggrannhet är stor. Mätosäkerheten i en 

strömtransformator beror av tomgångsströmmen i transformatorn och är således även beroende av 

materialvalen i transformatorns järnkärna [40]. Beroende på sekundär strömmens aktuella värde 

jämfört med den primära märkströmmen varierar vidare strömtransformatorernas noggrannhet. 

T.ex. för en strömtransformator med klassningen 0,2S varierar noggrannheten enligt följande Tabell 

7 [41] .  
 
Tabell 7. Strömtransformators noggrannhet.  

Vid given procentsats 
 av den primära märkströmen 

1 2 20 100 120 

Klass 0,2 - 0,75 0,35 0,2 0,2 

Klass 0,2S 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 

 

För en utförligare beskrivning av strömtransformatorer och deras klassificering samt mätvärdes-

system i stort, se Bilaga Mätning och mätinsamlingssystem.  

 

De i nätstationerna installerade strömtransformatorerna har en klassning av 0,2S och mäter med en 

noggrannhet av, beroende på strömmens belastningsnivå, mellan ±0,75 % och ±0,2 %. Timkundernas 

strömtransformatorer har i de flesta fall en omsättning på 200/5 A med klassningen 0,2S. 

Schablonkunderna är direktmätta dvs. dessa kunders elmätare mäter direkt utan krav på någon 

installation av strömtransformatorer för utförandet av korrekt elmätning.   

 

Den kombinerade mätosäkerheten beräknas för de enskilda komponenternas mätosäkerhet. Den 

kombinerade mätosäkerheten blir således en mätosäkerhet som är representativ för hela 

mätvärdessystemet i fråga, enligt ekvation 12:  

 

     √  
    

      
     (12) 

 

un=mätvärdessosäkerheten för varje enskilt mätvärde 1,2,3…n 

utot= den kombinerade mätvärdesosäkerheten för det studerade mätvärdessystemet [38] 

 

För mätningen i nätstationerna ligger strömtransformatorernas noggrannhetsintervallet mellan 

±0,75% och ±0,2%. Installerad EDMI MK10A CT elmätare i nätstationerna har en noggrannhet på 

±1%, vilket ger enligt ekvation 12: 

 

Utot= ±1,25%, beräknat för strömtransformatorernas noggrannhet av ±0,75%  

Utot= ±1,02%,  beräknat för strömtransformatorernas noggrannhet av ±0,2%  

 

Fortsättningsvis i detta examensarbete kommer mätosäkerheten för hela nätstationens 

mätvärdessystem representeras av Utot= ±1,25%, eftersom detta resultat även täcker in den 

kombinerade mätosäkerheten av ±1,02% för strömtransformatorernas noggrannhetsintervall av 

±0,2%. Mätarplintarnas, mätarkablarnas och övriga influensstorheters bidrag (t.ex. 
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omgivningstemperaturer, spänningsosymmetrier etc.) till den kombinerade mätosäkerheten har 

vidare antagits vara försumbara eftersom dessa parametrars bidrag till mätvärdessystemets totala 

noggrannhet, för både landsbygds- och för tätortsnät, bedöms vara marginellt.  Den kombinerade 

mätosäkerheten för mätsystem med timmätning (oavsett placering) är ±1,25%, mätosäkerheten för 

schablonmätning tätort är ±1% och mätosäkerheten för schablonmätning landsbygd är ±2%.  

 

Fortplantningsformeln gäller för den absoluta mätosäkerheten och beräknas för hela 

mätvärdessystemets, enligt ekvation 13:  

 

 ( )  √ (  )
   (  )

   (  )
     (13) 

 

u(P)= absoluta mätosäkerheten [kWh] 

u(P1) =mätosäkerheten i mätvärdet P1 dvs. i den uppmätta inkommande energin i nätstationen [kWh]   

u(P2)= mätosäkerheten i mätvärdet P2 dvs. den uppmätta distribuerade energin till schablon-

kunder[kWh] 

u(P3)= mätosäkerheten i mätvärdet P3 dvs. den uppmätta distribuerade energin till timkunder[kWh] 

[38] 

 

Till grund för beräkningarna med fortplantningsformeln har den kombinerade mätvärdesosäkerheten 

för respektive mätvärdessystem använts. I Tabell 8-Tabell 10 och Tabell 12- Tabell 13 presenteras de 

uppmätta mätvärdesresultaten för nätstationernas underliggande kunder samt de i nätstationen 

uppmätta mätvärdena för respektive nätstation. I Tabell 8-Tabell 10 och Tabell 12- Tabell 13 

presenteras även den beräknade absoluta mätosäkerheten för respektive mätvärdessystem.  

 

Slutligen presenteras för respektive nätstation nätförlusterna och dess beräknade absoluta 

mätosäkerhet i avsnitt 6.1 i Tabell 11 och Tabell 14.  

5.2.2.1 Verifiering av nätförlustberäkningarna 

För att verifiera nätförlusterna beräknade enligt ekvation 11 har även teoretiska nätförlust-

beräkningar genomförts. De teoretiska nätförlustberäkningarna kräver, för att korrekt kunna utföras, 

att nätstationens alla underliggande lsp- kunder har timvismätning.  

 

Schablonkundernas energiförbrukning mäts per timme ute hos kund men inregistreras till mät-

värdesdatabasen MDMS endast en gång per dygn. Således går det inte att urskilja i mätvärdes-

databasen MDMS under vilken timme en schablonkund har haft en maximal eller minimal effekt-

förbrukning. Vid en summering av samtliga schablonkunders förbrukning (matade via samma 

kabel/ledning i ett lsp-nät) kommer följaktligen ingen information finnas tillgänglig för under vilken 

timme lsp-nätets maximala eller minimala effektförbrukning har inträffat. Om en nätförlustberäkning 

skulle ske för ett lsp-nät innehållande schablonkunder kommer därför schablonkundernas 

nätförluster fördelas likvärdigt över hela lsp-nätet. De beräknade nätförlusterna kommer vidare inte 

kunna påvisa vid vilken tidpunkt och vilken kabel/ledning den maximala eller minimala nätförlusten, 

för det aktuella lsp-nätet, har inträffat. Slutligen skulle beräkningarna av nätförlusterna således ge ett 

icke korrekt och intetsägande beräkningsresultat. Likvärdigt resonemang kan föras för blandade lsp-

nät bestående av både schablonkunder och timvismättakunder (kunder vars energiförbrukning 

inrapportering till mätvärdesdatabasen MDMS sker varje timme).  Därför krävs att, för att de 
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teoretiska nätförlustberäkningarna skall korrekt kunna utföras, alla underliggande lsp-kunder har 

timvis mätning.  

 

I pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning är det endast nätstationen ET461 och 

dess transformator T2 som har kunder med enbart timvismätning. Verifieringsberäkningarna med 

teoretiskt beräknade nätförluster har därför endast utförts för denna nätstationstransformator 

underliggande lsp-nät.  

 

De enda mätvärdena som garanterat registreras i mätvärdesdatabasen MDMS för alla kunder är 

medeltimvärdena för den aktiva effektförbrukningen PMedel,timme [Wh/h] och för att möjliggöra 

verifieringsberäkningarna har därför dessa mätvärden för alla underliggande kunder till ET461 T2 

tagits fram. För att kunna beräkna den totala aktiva förlusten för alla tre faserna PTotal förlust,3   [W] 

enligt ekvation 15, krävs en kännedom kring              som fås enligt ekvation 14.  

 

För att kunna beräkna              , genom PMedel,timme som är det i mätvärdesdatabasen MDMS enda 

lagrade effektvärdet tillgängligt för alla kunder, har en effektfaktor av värdet 1 har antagits dvs. cos 

ϕ= 1. Att likställa effektfaktorn med 1 är en grov approximation av verkligheten. De verkliga lasterna i 

elnätet består av både resistiva, kapacativa och induktiva laster där spänningen och strömmen inte 

jämnt följer varandra utan är fasförskjutna mot varandra.  Endast rent resistiva laster har en fasvinkel 

som är noll dvs. ϕ= 0 eller en effektfaktor likvärdig 1 dvs. cos ϕ=1. Genom att anta att effektfaktorn 

är lika med just 1 fås ett minimalt värde på strömmen för alla              för den aktuella timmen. 

Om t.ex. en effektfaktor på 0,8 hade antagits hade ett större medelströmvärde för den aktuella 

timmen kunnat erhållas. Att effektfaktorn antas vara just likvärdigt med 1 antas därför enbart pga. 

beräkningstekniska skäl för att på ett någorlunda enkelt sätt kunna jämföra de teoretiskt beräknade 

förlusterna baserade på kundernas mätvärden med de i nätstationen uppmätta förlusterna. 

 

Den totala strömmen i kabeln har beräknats, med ovan antagande att effektfaktorn är likvärdig ett, 

enligt ekvation 14 där              är fasströmmen [A] i kabeln.  

 

             
            

√          
    (14)  

 

Den totala beräknade aktiva förlusten PTotal förlust,3   [W] för de tre faserna anges av ekvation 15:  

 

                                
               (15) 

RKabel = Resistansen i kabeln [ohm/km och fas] 

n = Antalet kablar 

l = Längden på kablarna [km] [35] 

 

Slutligen har de beräknade nätförlusterna enligt ekvation 11 jämförts med de teoretiskt beräknade 

nätförlusterna enligt ekvation 15 för att verifiera tillförlitligheten hos de beräknade nätförlusterna 

enligt ekvation 11. Tilläggas bör att de teoretiskt beräknade nätförlusterna enligt ekvation 15 alltså 

endast baseras på de uppmätta energivärdena ute hos kunderna medan de beräknade nätförlusterna 

enligt ekvation 11 är beräknade genom differensen av uppmätt effekt [kWh/h] i nätstationen och 

uppmätt effekt[kWh/h] ute hos kunderna.  
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5.2.2.2 Osäkra mätvärden EDMI-mätarna 

De använda EDMI MK10A CT-elmätarna för pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning 

konfigurerades initialt enligt Tekniska Verkens konfiguration för elmätaren EDMI MK10A CT 4l. Under 

implementeringsfasen visade sig att en del mätvärden i mätvärdesserierna loggades som osäkra 

vilket var förorsakat av att EDMI MK10A CT-elmätaren konfigurerades enligt en konfiguration som 

inte var optimerad för just denna elmätare. De mätvärden som flaggades som osäkra är därför inte 

felaktiga utan loggas endast som osäkra pga. konfigureringen som erhölls av Tekniska Verken stödde 

fler larmfunktioner än vad EDMI MK10A CT-elmätaren klarade av att hantera. Mätvärdena för den 

önskade perioden anses därför vara godtagbara för analys inom detta examensarbetes ramar. 

Konfigureringen har under examensarbetets gång ändrats och EDMI MK10A CT-elmätarna inom 

pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning visar i skrivande stund korrekta värden.  

5.2.3 Effektfördelningsberäkningar i Xpower 

I Xpower har effektfördelningsberäkningar genomförts för de utvalda nätstationerna. Dessa 

effektfördelningsberäkningar har varierats för att jämföra Xpowers olika beräkningsresultat bero-

ende på användarens val av optioner och parametrar.  

 

Effektfördelningsberäkningarna i Xpower kan antingen baseras på energivärden eller på 

effektvärden. För genomförda effektfördelningsberäkning: dimensionering och effektfördelnings-

beräkning: tidsperiod har effektvärden legat som beräkningstekniskgrund. Effektfördelnings-

beräkning: dimensionering tar hänsyn till det årligt varierande effektbehovet och dimensioneringen 

utgår därför från årets maximala effektbehov medan effektfördelningsberäkning: tidsperiod endast 

tar hänsyn till den valda tidsperiodens maximala effektbehov.  

 

Beroende på om nätstationens underliggande lsp-nät är ett masknät eller ett radialnät finns det olika 

variationsmöjligheter vid val av optioner och parametrar. I Xpower klassas för tillfället på MEE allt nät 

som har parallella kablar som masknät varför endast ET449 underliggande lsp-nät klassificeras som 

radialnät i genomförda beräkningar. Vid masknätsberäkningar har Newton-Raphson beräknings-

algoritm använts då denna beräkningsalgoritm genomför fler iterationer och därför är mer noggrann 

än Gauss-Seidel beräkningsalgoritm.  Vid radialnätsberäkningar krävs inga iterationer i Xpower, 

eftersom radialnätets ekvationssystem redan har en direkt lösning.  

5.2.3.1 Effektfördelningsberäkningarnas resultatpresentation 

Följande variabla parametrar och optioner har varierats i Xpowers beräkningarna: typår, medelår, 

hela dygnet, typkurvor och mätvärden vid beräkning. Beroende på om typår eller medelår väljs vid 

beräkningarna i Xpower varierar temperaturvalet för årets dagar vilket påverkar Xpowers 

beräkningsresultat, för mer information angående typår och medelår se Bilaga Typår och Medelår. 

Defaultinställningen i Xpower för effektfördelningsberäkningarna är typår.  

 

Vid effektfördelningsberäkning med valet hela dygnet, tas dygnets alla timmar med i beräkningen. 

Vid effektfördelningsberäkning tidsperiod väljs en specifik tidsperiod ut för aktuell beräkning, 

presenterad som dagtyp enligt kalender i beräkningsinställningarna. T.ex. om tidsperioden april 

månad 2013 väljs ut betyder det att april månads dagar enligt kalenderåret 2013 används för 

beräkningsutförandet.  

 



 

22 
 

BETTY 1.2 biblioteket används vid effektfördelningsberäkningar om parametern typkurvor väljs i 

beräkningsinställningarna. Vid val av mätvärden vid beräkning används istället timmuppmätta 

energivärden för de kunder på MEE som i dagsläget har timvismätning. För schablonkunderna som 

inte har timvis mätvärdesöverföring till mätvärdesdatabasen MDMS men ingår i det valda lsp-nätet 

beräknas istället effektfördelningsberäkningarna baserade på typkurvorna för aktuell kundprofil. Vid 

val av mätvärden vid beräkning vid effektfördelningsberäkning fås därför, i de allra flesta fall, ett 

beräkningsresultat både baserat på timuppmätta energivärden och typkurvor medan vid val av 

typkurvor fås ett resultat endast baserat på typkurvor.  

 

För ett masknät har endast parametrarna typkurvor, typår, medelår, hela dygnet och mätvärden vid 

beräkning varierats. För ett radialnät har endast parametrarna typkurvor, typår, dagtyp enligt 

kalender med statistisk säkerhet 90 % och mätvärden vid beräkning varierats.  

 

Belastningsnivån för lsp-nätet bestäms av den enskilt högst belastade kabeln eftersom det är kabeln 

med den högsta belastningsnivån som sätter begränsningarna för resterande kablar i lsp-nätet. 

Belastningsnivån B[%] i kablarna definieras som kvoten mellan den maximala strömmen IMAX genom 

kabeln och säkringslistens märkström ISäkring för utgåendegrupp på lsp-sidan enligt ekvation 16: 

 

     
    

        
     (16) 

 

Den maximala belastningsnivån för transformatorn beräknas enligt ekvation 17:  

     
√    

      
 

     
    (17) 

 

där Pmax är den maximala beräknade aktiva effekten i referensbussen, Qmax är den maximala 

beräknade reaktiva effekten i referensbussen och Smärk är transformatorns skenbara märkeffekt.  

 

Slutligen beräknas energiförlusten i Xpower endast vid effektfördelningsberäkningar om alla årets 

månader tas med i beräkningarna. Energiförlusterna inkluderar både belastningsförlusterna och 

tomgångsförlusterna för transformatorn och lsp-nätet.  

5.2.4  Velanders formel, överslagsberäkning för elnätsdimensionering  

Överslagsberäkningar med Velanders formel har genomförts för att verifiera och kontrollera 

storleksordningen av de typkurvsbaserade effektfördelningsberäkningarna genomförda i Xpower. I 

litteraturen har det varit svårt att finna uppgifter för alla kundkategoriers Velanderkonstanter varför 

de konstanterna med störst igenkänningsfaktor för aktuell kundgrupp valts ut enligt litteraturlista 

netkoll, se [27] samt Tabell 1 avsnitt 2.1.1. Val av Velanderkonstanterna kan ses i Bilaga Velander-

konstanter för varje aktuell nätstation och beräkningarna har utförts enligt ekvation 1, se avsnitt 

2.1.1.  

5.2.5 Transformatorförlust- och transformatorbelastningsberäkningar 

5.2.5.1 Transformatorförlustberäkningar 

En beräkningsjämförelse för transformatorförlusterna har genomförts för de nätstationer inom 

pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning som har dubbla transformatorer. Denna 

beräkningsjämförelse har utförts för att studera vid vilken belastningsnivå det är energimässigt och 
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ekonomiskt försvarsbart att eventuellt ställa av en transformator i en dubbeltransformatorstation. 

Två olika fall har studerats för dubbeltransformatorstationerna. I första fallet är endast en av två 

transformatorer i dubbelstationen i drift medan i det andra fallet är båda transformatorerna i 

dubbelstationen i drift. Belastningen för transformatorerna har i beräkningsförfarandet antagits vara 

likvärdigt fördelade dvs. de båda fallen har samma totala belastningsnivå. T.ex. om T1 i fall 1 har en 

belastning av 800 kVA har, i fall 2, T1 en belastning av 400 kVA och T2 en belastning av 400kVA. I 

verkligheten är det däremot troligt att de båda transformatorerna belastas något olika vilket följande 

beräkningar inte tagit hänsyn till. De totala transformatorförlusterna har slutligen plottats mot olika 

belastningsnivåer för att påvisa vid vilka olika belastningsnivåer det är ekonomiskt och energimässigt 

försvarsbart att eventuellt ställa av en transformator i en dubbelstation. För att studera hur själva 

beräkningarna har genomförts, se avsnitt 2.2 Transformatorförlustberäkningar.  

5.2.5.2 Transformatorbelastningsberäkningar 

För att kunna verifiera de i Xpower beräknade transformatorbelastningarna har även transformator-

belastningarna med de uppmätta mätvärdena från nätstationsmätningen i fråga beräknats. Då EDMI 

MK10A CT-elmätarna är installerade på utgående lsp-skena kommer dessa uppmätta värden i 

nätstationen inte behandla transformatorns överföringsförluster. För att ändå få en grov och 

översiktlig uppfattning över den aktuella transformatorbelastningen har den timvisa transformator-

belastningen BTimme[%] beräknats enligt ekvation 18:  

 

          
√      

        
 

     
    (18) 

 

PTimme = Aktiv effekt under aktuell timme [W]  

QTimme = Reaktiv effekt under aktuell timme [VAr] 

SMärk = Transformatorns skenbar märkeffekt [VA] 

 

Den maximala transformatorbelastningen beräknades för den timme under vald tidsperiod där den 

största produkten √      
        

  erhållits. Medelbelastningen har även beräknats för att påvisa hur 

transformatorns normala belastning ser ut över tidsperioden samt för att ge läsaren en uppfattning 

om hur få timmar som den egentliga maximala belastningen föreligger. Medelbelastningen 

presenteras i ett urval av de tabellerna i avsnitt 6 och avsnitt 7.  Slutligen är det än en gång viktigt att 

poängtera att transformatorns beräknade belastningsnivå enligt ekvation 18 inte tar någon hänsyn 

till transformatorns överföringsförluster.  

6 Beräkningsresultat, -diskussion och -slutsats; Pilotinstallation 

fast och fjärravläst nätstationsmätning 
Beräkningarna är presenterade enligt följande beräkningsstruktur för varje nätstation i fråga:  

 Nätförlustberäkningar för nätstationernas underliggande lsp-nät  

o Verifiering av nätförlustberäkningarna 

 Effektfördelningsberäkningar i Xpower 

o Effektfördelningsberäkningar- dimensionering 

o Effektfördelningsberäkningar- tidsperiod 

 Överslagsberäkningar för elnätsdimensionering med Velanders formel  

 Transformatorförlust- och transformatorbelastningsberäkningar 
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Den fasta och fjärravlästa nätstationsmätningen i de utvalda nätstationerna startades i slutet av mars 

månad 2013 varför den studerade tidsperioden för nätförlusterna och den studerade tidsperioden 

för effektfördelningsberäkningarna: tidsperiod genomförs för mätperioden april månad 2013. Vidare 

har även den distribuerade aktiva energin för varje nätstation inom pilotinstallationen fast och 

fjärravläst nätstationsmätning plottats för april månad 2013, se i Bilaga Distribuerad aktiv energi 

[kWh] för fast och fjärravläst nätstationsmätning.   

6.1 Nätförlustberäkning  
Nätförlustberäkningarna har genomförts för perioden 1 april 2013 kl. 00:00 till 30 april 2013 kl. 23:00 

för samtliga utvalda nätstationer exkluderat ET449 transformator 2. Mätförlusterna för ET449 

transformator 2 har inte beräknats eftersom den befintligt installerade EDMI MK 10A CT elmätaren 

för ET449 transformator 2 är en direkt ansluten kundmätare ansluten till endast en kund. För 

nätstationen ET449 och dess transformator 1 har även nätförlustberäkningar för februari och mars 

månad 2013 utförts.  

 

I Tabell 8-Tabell 10 kan respektive nätstations energiflöde och dess absoluta mätosäkerhet för april 

månad 2013 utläsas. Den absoluta mätvärdesosäkerheten är beräknad för respektive mätsystem, för 

en utförligare beräkningsredogörelse se avsnitt 5.2.2 Nätförlustberäkningarnas mätosäkerhet . 

 

Den totala distribuerade aktiva energin anger antalet kilowattimmar uppmätt genom den fasta och 

fjärravlästa nätstationsmätningen installerad på transformatorns utgående lågspänningsskena dvs. 

mätutrustningen är installerad efter transformatorn och därför har ingen hänsyn tagits till 

transformatorns överföringsförluster. Den totala aktiva energin är uppmätt ute hos MEE:s 

elnätskunder för aktuell nätstations underliggande lsp-nät och är uppdelad i kategorierna timkunder 

och schablonkunder. Timkunderna har en timvis inrapportering av den förbrukade aktiva energin till 

mätvärdesdatabasen MDMS medan schablonkunderna har en dygnsvis inrapportering av den 

förbrukade aktiva energin till mätvärdesdatabasen MDMS. För en fullständig redogörelse för 

beräkningsförfarandet, se avsnitt 5.2.1 Nätförlustberäkningar för nätstationernas underliggande lsp-

nät.  

 
Tabell 8. Distribuerad aktiv energi - nätstationerna, april månad 2013. 

Nätstation 
Uppmätt distribuerad 
aktiv energi [kWh] 
nätstationerna 

Absoluta mätosäkerheten 
[kWh] uppmätt distribuerad 
aktiv energi- nätstationerna 

ET342 T1 127338  1592 

ET342 T2 280731  3509 

ET431 50738   634 

ET439 28417  355 

ET461 T1 105890  1324 

ET461 T2 55166   690 

ET3116 110130  1377 
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Tabell 9. Aktiv energi- timkunder, april månad 2013. 

Nätstation 
Uppmätt aktiv energi, 
timkunder [kWh] 

Absoluta mätosäkerheten [kWh] 
uppmätt aktiva energi, timkunder 

ET342 T1 104548 1307 

ET342 T2 278600 3483 

ET431 12971 162 

ET439 24751 309 

ET461 T1 91180 1140 

ET461 T2 54769 685 

ET3116 0 0 

 
Tabell 10. Aktiv energi- schablonkunder, april månad 2013. 

Nätstation 
Uppmätt aktiv energi, 
schablonkunder [kWh] 

Absoluta mätosäkerheten [kWh] 
uppmätt aktiva energi, 
schablonkunder 

ET342 T1 21483 215 

ET342 T2 2672  27 

ET431 34754  348 

ET439 1159  12 

ET461 T1 11693  117 

ET461 T2 0  0 

ET3116 108502  2170 

 

I Tabell 11 presenteras nätstationernas totala nätförluster [kWh], dess absoluta mätosäkerhet [kWh] 

samt den procentuella nätförlusten för april månad 2013 beräknade avsnitt 5.2.1 

Nätförlustberäkningar för nätstationernas underliggande lsp-nät. 

 
Tabell 11. Nätförluster, april månad 2013. 

Nätstation Nätförlust [kWh] 
Absoluta mät- 
osäkerheten [kWh], 
nätförlust  

Nätförlust [%] 

ET342 T1 1307  2071 1,03  

ET342 T2 - 541  4944 -0,19   

ET431 3013  741 5,9  

ET439 2507  471 8,8  

ET461 T1 3018  1751 2,9   

ET461 T2 397  972 0,72  

ET3116 1628   2570 1,5   
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Det totala energiflödet för ET449 T1 (för inkommande distribuerad aktiv energi samt för 

schablonkundernas och timkundernas förbrukade aktiva energi) för kalendermånaderna februari, 

mars och april 2013 kan utläsas i Tabell 12 och Tabell 13.  

 
Tabell 12. Distribuerad aktiv energi för ET449 T1 för februari, mars och april 2013.  

Månad 
Uppmätt distribuerad 
 aktiv energi [kWh] 

Absoluta mätosäkerheten [kWh] 
uppmätt distribuerad aktiv energi 

Februari 236826   2960 

Mars 258467 3231 

April 253432  3168 

 
Tabell 13. Aktiv energi timkunder och schablonkunder för ET449 T1 för februari, mars och april 2013.  

Månad 

Uppmätt 
aktiv energi, 
timkunder 
[kWh] 

Absoluta mät- 
osäkerheten [kWh], 
uppmätt aktiv energi, 
timkunder 

Uppmätt aktiv 
energi, schablon-
kunder [kWh] 

Absoluta mät-
osäkerheten [kWh] 
uppmätt aktiv energi, 
schablonkunder 

Februari 138744 1734 95448 954 

Mars 152391  1905 102378 1024 

April 250501  1893 99034 990 

 

De beräknade nätförlusterna och dess absoluta mätosäkerhet för ET449 T1 presenteras i Tabell 14 

för kalendermånaderna februari, mars och april 2013.  

 
Tabell 14. Nätförluster och mätvärdesfel för ET449 T1 för  
kalendermånaderna februari, mars och april 2013. 

Månad  Nätförlust [kWh] 
Absoluta mät- 
osäkerheten [kWh], 
nätförlust  

Nätförlust [%] 

Februari 2633 3561 1,1  

Mars 3698  3888 1,4   

April 2931  3821 1,2 

6.1.1 Beräkningsdiskussion och beräkningsslutsats: Nätförlustberäkning  

Eftersom de olika studerade lsp-näten är uppbyggda olika med bl.a. olika ledningslängd, olika 

ledningsegenskaper samt olika (till både antal och till karaktär) underliggande elförbrukande kunder 

varierar den förväntade nätförlustnivån för de olika lsp-näten.  MEE:s generella förlustnivå för hela 

MEE:s elnät, både msp-nät och lsp-nät, är ca 3-4 % av den totala distribuerade aktiva energin. De 

beräknade nätförlusterna för de i pilotinstallationen utvalda nätstationerna varierar kraftigt. I Tabell 

11 kan t.ex. utläsas att den procentuella nätförlusten för ET342 T2 är beräknad till -0,19 % och att 

procentuella nätförlusten för ET439 är beräknad till 8,8 %. Eftersom den beräknade nätförlusten för 

ET342 T2 ligger inom mätvärdesosäkerhetsintervallet, men har ett negativt beräknat procentuellt 

värde, är det viktigt att också påpeka att en nätförlust rent fysikaliskt självfallet inte kan vara negativ.  

 

I Tabell 8-Tabell 14 presenteras även den absoluta mätosäkerheten [kWh] för respektive nätstation 

och dess underliggande kunder. Denna absoluta mätosäkerhet representerar slutligen det totala 

intervall i vilket den beräknade nätförlusten kan befinna sig inom. Den absoluta mätosäkerhet är i sin 
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tur också beräknad utifrån den kombinerade mätosäkerheten baserad på den noggrannhet som 

mätinstrumenten besitter. De beräknade nätförlusterna som presenteras i Tabell 11 och Tabell 14, 

baserade på uppmätta mätvärden i nätstationen och ute hos kunderna, bedöms följaktligen vara 

tillförlitliga. Således bör därför andra orsaker än mätosäkerhet studeras för att identifiera orsaken till 

de lsp-nät med identifierade onormalt höga respektive låga nätförluster.  

 

De höga nätförlusterna för ET439 och ET431 kan t.ex. bero på felaktig dokumentering. 

Förbrukningspunker kan vara felaktigt dokumenterade i MEEs datorsystemen och t.ex. inlagda under 

fel nätstation vilket bidrar till att summan av en nätförlustberäkning blir orimligt stor. En annan 

möjlig orsak till höga nätförlustnivåer skulle kunna vara en eventuell och tillfällig nättopologisk 

omsektionering av befintligt lsp-nät pga. planerad felåtgärd eller oförutsägbart felinträffande. Vid en 

omsektionering matas lsp-nätet från annan matningsväg än normal matningsväg och nätförlusterna 

kan därför komma att öka eller minska jämfört normalt driftläge. Lsp-näten för ET439 och ET342 är 

inte omsektioneringsbara (se Bilaga Beskrivning av utvalda nätstationer för en närmare beskrivning 

av respektive nätstations underliggande lsp-nät) och hypotesen att de höga nätförlusterna kan bero 

på att nätet är omsektionerbart bör därför uteslutas. Eventuella klockfel kan också ge 

nätförlustberäkningar med överraskande högt resultat, om de olika elmätarnas klockinställningar 

skiljer sig åt och elmätarna därför mäter vid olika tidpunkter. Ytterligare en orsak till de höga 

nätförlustnivåerna kan vara olovlig kraftavledning. I avsnitt 10.1.1  Åtgärd för nätstationer och lsp-nät 

med identifierad onormal nätförlustnivå presenteras en metodik för hur man ytterligare kan angripa 

lsp-nät med höga nätförlustnivåerna. 

 

Tekniska Verken Nät i Linköping AB har, vid genomförandet av sina nätförlustberäkningar baserat på 

sina nätstationsmätningar, funnit att ett flertal av deras lsp-nät har nätförlustnivåer på över 5 %. 

Roger Abrahamsson på Tekniska Verken i Linköping AB hävdar i en intervju att det är oerhört svårt 

att säga vad en rimlig nätförlustnivå för ett specifikt lsp-nät bör vara, eftersom det allt som oftast inte 

genomförts några tidigare nätförlustberäkningar för lsp-nätet i fråga. Således kan nätförlustnivåer 

över 5 % vara (även om de anses anmärkningsvärt höga) rimliga för ett specifikt lsp-nät i fråga hävdar 

Roger Abrahamsson. För en närmare presentation av Tekniska Verken Nät i Linköping AB:s 

installation av nätstationsmätning samt intervjun med Roger Abrahamsson, se Bilaga Genomförda 

intervjuer, nätstationsmätning.  

6.1.2 Verifiering av genomförda nätförlustberäkningar  

För verifikation av de beräknade nätförlusterna, beräknade enligt 5.2.1 Nätförlustberäkningar för 

nätstationernas underliggande lsp-nät, har verifieringsberäkningar enligt 5.2.2.1 Verifiering av 

nätförlustberäkningarna genomförts. I Figur 7 presenteras en schematisk bild för dagen den 30 april 

2013 av de beräknade nätförlusterna enligt avsnitt 5.2.1 ekvation 11 och de beräknade 

nätförlusterna för verifiering enligt avsnitt 5.2.2.1 ekvation 15.  
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Figur 7. Nätförlust jämförelse ET461 T2, beräknade och verifieringsberäknade nätförluster under dagen 2013-04-30.  

 

Procentuellt skiljer de beräknade nätförlusterna för hela dagen den 30 april 2013 mot de 

verifieringsberäknade nätförlusterna för hela dagen 30 april 2013 med ca 11 %. De beräknade 

nätförlusterna per timme och de verifieringsberäknade nätförlusterna per timme varierar dock 

avsevärt mycket mer än ca 11 %. Skillnaderna som påvisas i ovan diagram kan delvis förklaras med 

att verifieringsberäkningarna använde medel effekten per timme, beräknad genom den minimala 

strömnivån för den aktuella timmen se avsnitt 5.2.2.1, medan de uppmätta effektvärdena baseras på 

strömmen och spänningens medelvärden under aktuell timme. Troligt är att de negativa 

nätförlusterna i Figur 7 beror på antingen på avrundningsfel i elmätarnas noggrannhet och/eller på 

skillnader i mätarnas och/eller strömtransformatorernas klassificering11.  

 

Verifieringsresultatet av verifieringsberäkningarna anses dock vara tillfredställande då de båda 

kurvorna i diagrammet i Figur 7 till generell form är snarlika. De beräknade nätförlusterna enligt 

ekvation 11 avsnitt 5.2.1 Nätförlustberäkningar för nätstationernas underliggande lsp-nät anses 

således vara tillförlitliga. Slutligen bör det ytterligare en gång poängteras att de beräknade 

nätförlusterna är beräknade genom differensen av uppmätt energi i nätstationen och uppmätt energi 

ute hos kunderna medan nätförlusterna beräknade genom verifieringsberäkningarna endast baserar 

sig på kundernas timvisa aktiva energiförbrukning.  

6.2 Effektfördelningsberäkningar  
I Xpower har effektfördelningsberäkningar dimensionering och effektfördelningsberäkningar 

tidsperiod genomförts. Effektfördelningsberäkningarna dimensionering baserar sig på den årliga 

effektfördelningen medan effektfördelningsberäkningarna tidsperiod baserar sig på, den av 

användaren, valda tidsperioden.  

 

Samtliga underliggande lsp-nät förutom lsp-näten för ET449 T1 och T2 är klassificerade som masknät. 

Effektfördelningsberäkningarna har därför genomförts med beräkningsinställningen masknät 

förutom för lsp-näten för ET49 T1 och T2 där även en radialnätsberäkning är genomförd.  

 

                                                           
11

 Under ET461 T2 finns 2 stycken Kamstrup elmätare klass 1, en Landis & Gyr elmätare klass 1 och i 
nätstationen en EDMI MK10A CT-elmätaren MID klass B, se Bilaga Mätning för mer information. 
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I Bilaga Beräkningsresultat, effektfördelning kan beräkningsresultaten av effektfördelnings-

beräkningarna dimensionering och tidsdimensionering studeras närmare, se Tabell 34-Tabell 38. I 

tabellerna framgår den beräknade maximala belastningsnivån för transformatorerna och lsp-nätet 

samt energiförlusten för transformator och lsp-nätet för respektive nätstation.  

6.2.1 Beräkningsdiskussion och beräkningsslutsats: Effektfördelningsberäknings 

dimensionering i Xpower 

I Tabell 34, Tabell 35 och Tabell 36 har beräkningsresultaten för effektfördelning dimensionering 

listats, se Bilaga Beräkningsresultat, effektfördelning. För en del lsp-nät är belastningsförlusterna för 

lsp-nätet mer än 100 % vilket innebär att Xpower troligtvis har ett felaktigt beräkningsunderlag. Ett 

felaktigt beräkningsunderlag kan t.ex. bero på att en kund har bytt uppvärmningsform och därför har 

en helt annan elförbrukning samt klassificeras beräkningstekniskt som en annan kundkategori än vad 

som är dokumenterat i t.ex. Xpower.  En vidare utredning kring de beräkningsinställningarna och de 

beräkningsparametrarna för de lsp-nät med en belastning av mer än 100 % vore därför fördelaktigt 

att genomföra.  

 

Effektfördelningsberäkning dimensionering för ET449 har beräknats både genom radialnätsberäkning 

och genom masknätsberäkning. I radialnätsberäkningarna framgår inte den maximala aktiva effekten 

i referenspunkten [kW], vilken söks för att kunna jämföra Xpowers effektfördelnings-

beräkningsresultat dimensionering och Velanders formels beräkningsresultat, varför även en 

masknätsberäkning genomfördes för lsp-radialnäten under ET449 T1 och T2. Genomförda 

beräkningar, både masknäts- och radialnätsberäkningar, för ET449 T1 och T2 visar även dem på lsp-

nätsbelastningar på över 100 %. I ET449:s fall finns dock inget lsp-nät utan endast en utgående lsp-

skena varför lsp-nätets belastningsberäkningar blir missvisande. Vidare bör således ingen större 

hänsyn till just ET449:s belastningsberäkningar i Xpower tas.  

 

I Tabell 34, Tabell 35 och Tabell 36 (se Bilaga Beräkningsresultat, effektfördelning) utgörs troligtvis 

den stora skillnaden i beräkningsresultat mellan fallen Typkurvor, Typår, Hela dygnet och Mätvärden 

vid beräkning, Typår, Hela dygnet av det faktum att Mätvärden vid beräkning tar hänsyn till verkligt 

uppmätta konsumerade aktiva energivärden [kWh] medan Typkurvor endast beräknar enligt 

typkurvorna. Vid val av mätvärden vid beräkning används timmuppmätta energivärden för de kunder 

på MEE som i dagsläget har timvismätning. För schablonkunderna som inte har timvis 

mätvärdesöverföring till mätvärdesdatabasen MDMS men ingår i det valda lsp-nätet beräknas istället 

effektfördelningsberäkningarna baserade på typkurvorna för aktuell kundprofil. Vid val av mätvärden 

vid beräkning vid effektfördelningsberäkning fås därför, i de allra flesta fall, ett beräkningsresultat 

både baserat på timuppmätta energivärden och typkurvor medan vid val av typkurvor fås ett resultat 

endast baserat på typkurvor. Beroende på hur många timmätta kunder som finns i aktuellt lsp-nät, 

hur dessa kunder mäts och hur väl de dokumenterade typkurvorna stämmer överens med verkliga 

förbrukningsprofiler är faktorer som alla påverkar det slutgiltiga beräkningsresultatet. Dessa faktorer 

är vidare en anledning till varför beräkningsresultaten för mätvärden vid beräkning och typkurvor 

varierar sinsemellan.  
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6.2.2 Beräkningsdiskussion och beräkningsslutsats: Effektfördelningsberäknings 

tidsdimensionering i Xpower 

Beräkningsresultaten för effektfördelningsberäkningen tidsdimensionering (se Tabell 37 och Tabell 

38 i Bilaga Beräkningsresultat, effektfördelning) är ytterst snarlika för de båda beräkningarna med 

Typkurvor, Typår, Dagtyp enligt kalender och Typkurvor, Medelår, Dagtyp enligt kalender. Då 

typkurvorna är likvärdiga samt dagtypen enligt kalender anges för samma tidsperiod vid de båda 

beräkningarna är det således endast Typår och Medelår som varierar mellan de båda beräkningarna. 

Temperaturen för Typår och Medelår skiljer sig något åt vilket påvisas i skillnaden i beräknings-

resultatet, se Bilaga Typår och Medelår för en närmre presentation av temperaturkurvorna.   

 

Enligt tidigare resonemang beror troligtvis de höga lsp-belastningsresultaten på över 100 % för vissa 

lsp-nät på felaktigt beräkningsunderlag i Xpower. Felaktigt beräkningsunderlag kan t.ex. bero på att 

en kund bytt uppvärmningsform och att kunden därför har fått en helt annan elförbrukning och att 

kunden på så sätt borde beräkningstekniskt falla inom en annan kundkategori än vad som är för 

stunden är dokumenterat i Xpower. En vidare undersökning av de lsp-nät med belastningsnivåer över 

100 % borde genomföras.  

6.3 Överslagsberäkningar för elnätsdimensionering med Velanders formel  
I Tabell 15 presenteras den beräknade maximala aktiva effekten [kW] för respektive lsp-nät beräknat 

genom Velanders formel. För en fullständig redogörelse för beräkningsförfarandet, se avsnitt 2.1.1 

Velanders formel samt avsnitt 5.2.4 Velanders formel, överslagsberäkning för elnätsdimensionering. 

De valda Velanderkonstanterna för genomförd beräkning presenteras i Bilaga Velanderkonstanter.  
 
Tabell 15. Beräknad maximal aktiv effekt [kW] med Velanders formel 

Nätstation  
ET342 
T1 

ET342 
T2 

ET431  ET439 
ET449 
T1 

ET449 
T2 

ET461 
T1 

ET461 
T2 

ET3116 

Beräknad aximal 

aktiv effekt [kW] 
414,1 842,04 187,2 284 765,4 540,8 362,9 253,9 469,2 

6.3.1 Beräkningsdiskussion och beräkningsslutsats: Velanders formel 

I avsnitt 7.2 presenteras en jämförelse mellan den maximalt beräknade aktiva effekten från effekt-

fördelningsberäkning dimensionering och från Velanders formel. I detta avsnitt kommer även 

beräkningsdiskussionen och beräkningsslutsatsen för beräkningarna med Velanders formel att 

presenteras.  

6.4 Transformatorförlust- och transformatorbelastningsberäkningar 

6.4.1 Transformatorförlustberäkningar 

Transformatorförlustberäkningarna har utförts för de utvalda nätstationerna inom pilotinstallationen 

fast och fjärravläst nätstationsmätning med dubbla installerade transformatorer dvs. för nät-

stationerna ET432, ET449 och ET461. För en fullständig redogörelse över beräkningsförfarandet, se 

avsnitt 5.2.5.1 Transformatorförlustberäkningar. Transformatorförlusterna [W] avser de totala 

transformatorförlusterna och representeras av summan av transformatorns belastnings- och 

tomgångsförluster.  
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6.4.1.1 ET342 

I Figur 8 presenteras transformatorförlusterna för dubbeltransformatorstationen ET342.  

 
Figur 8. Transformatorförluster beroende av belastningsnivå ET342.  

6.4.1.2 ET449 

I Figur 9 presenteras transformatorförlusterna för dubbeltransformatorstationen ET449.  

 
Figur 9. Transformatorförluster beroende av belastningsnivå ET449.  

6.4.1.3 ET461  

I Figur 10 presenteras transformatorförlusterna för dubbeltransformatorstationen ET461.  

 
Figur 10. Transformatorförluster beroende av belastningsnivå ET461.  
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6.4.2 Beräkningsdiskussion och beräkningsslutsats: Transformatorförlustsberäkning 

Enligt Figur 8 kommer det för nätstationen ET342 att vara, med avseende på de totala 

transformatorförlusterna, fördelaktigare att vid total belastningsnivå12 över 600 kVA att ha båda 

transformatorerna i nätstationen i drift. För total belastningsnivå lägre än 600 kVA är det däremot 

mer energi- och kostnadseffektivt att endast ha en transformator i drift.  

 

Enligt Figur 9 kommer det för nätstationen ET449 att vara, med avseende på de totala 

transformatorförlusterna, fördelaktigare att vid total belastningsnivå13 över 400 kVA att ha båda 

transformatorerna i nätstationen i drift. För total belastningsnivå lägre än 400 kVA är et däremot mer 

energi- och kostnadseffektivt att endast ha en transformator i drift. 

 

Enligt Figur 10 kommer det för nätstationen ET461 att vara, med avseende på de totala 

transformatorförlusterna, fördelaktigare att vid total belastningsnivå14 över ca 435 kVA att ha båda 

transformatorerna i nätstationen i drift. För total belastningsnivå lägre än ca 435 kVA är det däremot 

mer energi- och kostnadseffektivt att endast ha en transformator i drift.  

 

För dubbeltransformatorstationerna ET342, ET449 och ET461 har transformatorförlustberäkningar 

genomförts. Dessa beräkningar har påvisat för vilka belastningsnivåer det är fördelaktigt att ha båda 

transformatorerna i drift i dubbelstationen och för vilka belastningsnivåer det inte är fördelaktigt att 

ha båda transformatorerna i drift, se avsnitt 6.4.3 Transformatorbelastningsberäkningar.  

 

Vidare bör det poängteras att den minskade kostnaden genom den inbesparade utgiften för 

transformatorns tomgångsförluster vid en eventuell avställningsåtgärd är så pass låga, för alla de tre 

dubbeltransformatorstationerna, att en avställnings åtgärd troligtvis inte är ekonomiskt lönsam, se 

avsnitt 9.1.2 Bättre kännedom kring transformatorernas belastningsnivå. En eventuell 

avställningsåtgärd är framförallt inte ekonomiskt lönsam pga. de höga och initiala avställnings- och 

belastningsomläggningskostnaderna. Avslutningsvis finns det heller ingen garanti på att belastningen 

kommer även fortsättningsvis att ligga på lägre belastningsnivåer där endast en transformator 

fördelaktigast används. MEE rekommenderas därför att inte ställa av en av två transformatorer i 

dubbeltransformatorstationerna ET342, ET449 och ET461.  

6.4.3 Transformatorbelastningsberäkningar 

Från den fasta och fjärravlästa nätstationsmätningen har det maximala aktiva och reaktiva effekten 

för aktuell nätstationstransformator för april månad 2013 avlästs. De utvalda nätstationernas 

maximala aktiva och reaktiva effekt, maximala belastning för transformatorerna samt medel-

belastningen för transformatorerna för april månad 2013 presenteras i Tabell 16. För en fullständig 

redogörelse för beräkningsförfarandet, se avsnitt 5.2.5 Transformatorförlust- och 

transformatorbelastningsberäkningar. 

 

                                                           
12

 Dvs. transformator 1 har belastningen 300 kVA och transformator 2 har belastningen 300 kVA varför den 
totala belastning således blir 600kVA.  
13

 Dvs. transformator 1 har belastningen 200 kVA och transformator 2 har belastningen 200 kVA varför den 
totala belastning således blir 400kVA.  
14

 Dvs. transformator 1 har belastningen 217,5 kVA och transformator 2 har belastningen 217,5 kVA varför den 
totala belastning således blir 435 kVA. 
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Tabell 16. Nätstationernas maximala effektutnyttjande, maximala och medelbelastning för transformatorerna under 
april månad 2013.  

Nätstation 
Skenbar 
märkeffekt 
[kVA] 

Maximal 
aktiv effekt 
[kW] 

Maximal 
reaktiv effekt 
[kVAr] 

Maximal 
belastning, 
transformatorn 
[%] 

Medelbelastning, 
transformatorn 
[%] 

ET342 T1 1250 346 28,6 27,8 14,2 

ET432 T2 1250 514 96,4 65,3 49,4 

ET431 800 118 12,0 14,8 8,8 

ET439 800 98,8 31,7 12,9 5,1 

ET449 T1 800 646 101,1 81,7 44,7 

ET449 T2 800 317 110 41,9 24,3 

ET461 T1 800 245 112,7 33,7 20,3 

ET461 T2 800 200 107,4 28,3 4,7 

ET3116 800 268 27,9 33,7 19,2 

6.4.4 Beräkningsdiskussion och beräkningsslutsats: Transformatorbelastning 

Den maximala belastningen sker enbart under en timmes tid medan medelbelastningen är en 

tydligare indikation för transformatorns normala belastningsnivå för hela april månad 2013. 

Transformatorernas maximala belastningsnivå skall ses som en indikation för hur stor 

utnyttjandegrad transformatorn har av sin installerade märkeffekt. Vidare har troligtvis merparten av 

de undersökta nätstationerna sina årliga maximala belastningsnivåer för lsp-näten och 

transformatorerna under vintermånaderna eftersom det då generellt konsumeras mer el än under 

april månad.  

6.5 Eventuella felkällor som påverkat beräkningsresultaten  
 Kalibreringen av EDMI MK10A CT-elmätarna 

Kvalitetssäkringen av EDMI MK10A CT-elmätarens mätvärden blev korrekt först i mitten av april 2013 

varför ca 14 dagars mätvärden inte är kvalitetssäkrade dvs. dessa mätvärden är klassificerade som 

osäkra, se avsnitt 5.2.2.2 Osäkra mätvärden EDMI-mätarna men bedömningen gjordes att 

mätvärdena för hela april månad 2013 ändå var tillförlitliga. Bedömningen att anse alla mätvärden 

som säkra för april månad 2013 kan vara en orsak till felkälla som eventuellt kan kommit att påverka 

beräkningsresultaten.  

 

 Mätfel  

Eventuella mätfel i EDMI MK10A CT-elmätarna installerade i nätstationerna eller de elmätare som 

finns installerade ute hos kund kan ha påverkat beräkningsresultaten. Mätfel kan t.ex. innebära att 

en elmätares klocka är inställd annorlunda mot de övriga elmätarnas klockor eller att 

omsättningstalet är felaktigt inställt, se avsnitt Bilaga Mätning och mätinsamlingssystem för mer 

information angående mätfel.  

 

 Val av nätstationer till pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning 

Vid installation av nätstationsmätning begränsades pilotinstallationen till fem nätstationer och totalt 

sju stycken EDMI MK10A CT-elmätare. Urvalet av nätstationer samt antalet nätstationer med 

installerade elmätare påverkar naturligtvis beräkningsutfallet och beräkningsresultaten. Om andra 

nätstationer med likvärdiga belastningsprofiler som de nätstationer som valdes ut till 
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pilotinstallationen istället hade valts ut är det högst troligt att nätförlustresultaten skulle blivit 

annorlunda jämfört med de nätförlustresultat som nu erhölls.   

 

 Xpowers varierande beräkningsresultat 

Beroende på när effektfördelningsberäkningarna genomförts levererar Xpower olika 

beräkningsresultat. Xpower laddar en gång per vecka över aktuell förbrukning från Xellent (MEE:s 

kundinformationssystem) för att ha aktuell årsenergiförbrukning lagrad i Xpower. Vid beräknings-

förfarandet baserar sedan Xpower sina beräkningar på den i Xpower sparade årsenergiförbrukningen 

och beroende på när en effektfördelningsberäkning genomförs i Xpower kan därför Xpowers 

beräkningsresultat variera något.  

 

 Handhavande fel 

Vid beräkningen av bl.a. lsp-nätens nätförluster genomfördes ett stort antal utdrag ur 

mätvärdesdatabasen MDMS och insamlingssystemet ELIN. Vid utdrag ur MDMS och ELIN finns en 

potentiell risk att en felaktig tidsperiod använts, att vissa mätvärden inte blivit korrekt avlästa etc. 

Beräkningsresultatet av nätförlustberäkningarna har kontrollberäknats men det går inte att utesluta 

att eventuella felaktigheter ändå kan ha förekommit i själva beräkningsgenomförandet.  

6.5.1 Beräkningsförbättringsförslag  

För att kunna genomföra nätförlustberäkningar för lsp-nät från uppmätta värden ute hos kund samt i 

nätstation och verifiera dessa nätförlustresultat med beräknade nätförluster (enligt 5.2.2.1Verifiering 

av nätförlustberäkningarna) skulle det underlätta avsevärt om alla kunder hade timmuppmätt 

energiförbrukning med timvis inrapportering till mätvärdesdatabasen MDMS.  

 

Vidare skulle även ett års mätvärden ge ett bättre beräkningsunderlag samt ett än mer tillförlitligt 

beräkningsresultat för att jämföra Xpowers effektfördelningsberäkningar med de beräkningarna 

baserade på mätvärden från nätstationsmätningarna.  

7 Djupare analys av genomförda beräkningar, pilotinstallation fast 

och fjärravläst nätstationsmätning 
I följande avsnitt kommer beräkningarna presenterade i avsnitt 6 Beräkningsresultat att analyseras 

mer ingående.  

7.1 Vidare undersökning av den höga nätförlustnivån för ET439 
ET439:s nätförlustnivå för aprilmånad 2013 är 8,8 % ± 0,25 %. Precis som presenterat i avsnitt 5.2.2.2 

Osäkra mätvärden EDMI-mätarna var de mätvärden mätt i nätstationsmätningarna under första 

delen av april månad 2013 identifierade som osäkra. För att eliminera eventuella tvivel kring att 

orsaken till den höga nätförlustnivån för ET439 under april månad 2013 beror på osäkra mätvärden 

genomfördes en vidare undersökning med säkra mätvärden för den senare delen av april månad 

2013. Dagsaktuella nätförluster studerades under ca 1 veckas tid för ET439:s lsp-nät, se Figur 11.  
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Figur 11. ET349 nätförluster, 25 april till 30 april 2013.  

 

Trots nätförlustberäkningar utförda med säkra mätvärden presenterar ET439 på dagsbasis höga 

nätförlustnivåer, se Figur 11. För att påvisa storleken av ET439:s nätförlustnivå har ET439:s 

nätförluster per timme under dagen den 29 april 2013 beräknats enligt ekvation 19:  

 

∑         ∑       

            

           

  ∑(             ) 

 

A= Distribuerad aktiv energi ET439 [kWh] 

B=Uppmätt aktiv energi, underliggande kunder ET439 [kWh] 

C=ET439:s nätförlust [kWh] 

D= Schablonkundens totala konsumerade aktiva energi [kWh] 

 

ET439 har totalt sju underliggande kunder, sex stycken kunder med timvismätning och en kund med 

schablonmätning. Eftersom nätförlusterna beräknas per timme kommer schablonkundens 

energiförbrukning inkluderas i nätförlustposten enligt ekvation 19. ET439:s distribuerade aktiva 

energi, den av ET439:s anslutna kunder konsumerade aktiva energin samt ET439:s nätförlust för 

dagen den 29 april 2013 plottas vidare per timme, se Figur 12.  
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Figur 12. Aktiv energi ET439 den 29 april 2013.  

 

För att tydligare urskilja ET439:s nätförluster plottade i Figur 12 har endast nätförlusterna plottats i 

Figur 13 för den 29 april 2013. Även vid en timvis nätförlustberäkning visar ET439:s nätförluster på 

höga nätförlustnivåer och även om nätförlusterna tydligt följer kurvan av den distribuerade och 

konsumerade aktiva energin bör vidare åtgärder vidtags för att finna orsaken till ET439:s höga 

förlustnivå.  

 
Figur 13. Nätförluster ET439 den 29 april 2013.  

 

Då lsp-nät ET439:s höga förlustnivåer inte berodde på osäkra mätvärden bör en vidare undersökning 

av nätförlustnivåns orsak genomföras, se avsnitt 10.1.1 Åtgärd för nätstationer och lsp-nät med 

identifierad onormal nätförlustnivå.  

7.2 Jämförelse av beräknade årliga maximala aktiva effekten för Xpower 
och Velanders formel med den för nätstationerna uppmätta maximala 
aktiva effekten under april månad 2013 

I Tabell 17 presenteras den genom nätstationsmätning uppmätta maximala aktiva effekten under 

april månad 2013. Denna maximala aktiva effekt uppmätt genom nätstationsmätning jämförs i sin tur 

med den årliga aktiva effekten beräknad i Xpowers effektfördelningsberäkning och med den årliga 

effekten beräknad genom Velanders formel. I Xpower beräknades den årliga maximala aktiva 
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effekten i effektfördelningsberäkningarna dimensionering med beräkningsinställningarna (masknät 

och radialnät): typkurvor, typår och hela dygnet, se även Tabell 34, Tabell 35 och Tabell 36 i Bilaga 

Beräkningsresultat, effektfördelning.  

 
Tabell 17. Maximal aktiv effektjämförelse.  

Littera 
Maximal aktiv effekt 
[kW] april månad 2013, 
Uppmätt i nätstation   

Årlig maximal aktiv effekt 
[kW] Typkurvor, typår,  
hela dygnet Xpower 

Maximal årlig aktiv 
effekt [kW]  
Velanders formel 

ET342 T1 346 330,32 414,1 

ET342 T2 514 531,58 842,04 

ET431 118 141,9 187,2 

ET439 98,8 125,3 284,0 

ET449 T1 646 709,8 765,4 

ET449 T2 317 350,65 540,8 

ET461 T1 245 178,1 362,9 

ET461 T2 200 338,3 253,9 

ET3116 268 521,7 469,2 

 

Den med Velanders formel beräknade maximala årliga aktiva effekten gav, precis som förväntat (se 

avsnitt 2.1 Lsp-nätdimensionerings- och sammanlagringsberäkningar), i alla ovan fall utom för 

ET3116 en högre maximal aktiv effektnivå än Xpowers typkurvberäkningar. Valet av aktuella 

Velanderkonstanter samt hur Velanders formel beräkningstekniskt beräknar sammanlagringen av 

olika kundkategoriers effektförbrukning är därför inte optimalt genomfört för någon av de studerade 

lsp-nätet. Beräkning med Velanders formel anses slutligen ha verifierat tillförlitligheten hos de i 

Xpower beräknade maximala effekterna där beräkningarna i Xpower, precis som förväntat, ger ett 

mer tillförlitligt slutgiltigt beräkningsresultat.  

 

För de nätstationer där april månads maximala aktiva effektuttag ligger nära den för Xpower 

beräknade årliga maximala aktiva effektuttaget kan det rimligen antas att nätstationen i fråga har en 

väldigt snarlik verksamhet över hela året och inte påverkas nämnvärt av utomhustemperatur-

förändringarna. För de andra nätstationerna, vars maximala aktiva effektuttag i april månad skiljer sig 

markant från Xpowers beräknade årliga maximala aktiva effektuttag, är det rimligt att anta att det 

årliga maximala aktiva effektuttaget infaller under vinterhalvåret vid låga eller extremt låga 

utomhustemperaturer. Ett års insamlade mätvärden från nätstationsmätningen för respektive 

nätstation skulle behöva genomföras innan en korrekt verifiering av Xpowers årliga maximala 

effektberäkningar kan genomföras men den nu genomförda jämförelsen indikerar än dock på att 

Xpowers beräkningsresultat för den beräknade årliga maximala aktiva effekten är tillförlitliga.  
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7.3 Jämförelse av Xpowers och nätstationsmätningens beräknade 
transformatorbelastningar 

Nätstationerna på MEE dimensioneras för en ca 70 % belastningsnivå, se avsnitt 4.1 MEE:s befintliga 

nätstationer, men precis som genomförda beräkningar påvisar är belastningsgraden för nätstationer-

nas transformatorer sällan så hög. I följande avsnitt kommer den i Xpower beräknade transformator-

belastningen från effektfördelningsberäkningarna jämföras med den beräknade transformatorbelast-

ningen baserad på de genom nätstationsmätning uppmätta mätvärdena. För en jämförelse mellan de 

beräknade transformatorbelastningarna har följande tabell sammanställts, se Tabell 18. 

 

Den beräknade transformatorbelastningen baserat på den fasta och fjärravlästa nätstations-

mätningen kallas i Tabell 18 endast April 2013 maximal transformatorbelastning [%] eller April 2013 

medel transformatorbelastning [%]. Den beräknade transformatorbelastningen genom effektför-

delningsberäkningar dimensionering och effektfördelningsberäkningar tidsperiod i Xpower kallas i 

Tabell 18 för Årlig maximal transformatorbelastning Xpower [%] och April maximal trans-

formatorbelastning Xpower [%]. I beräkningsinställningarna för effektfördelningsberäkningarna 

dimensionering har typkurvor, typår och hela dygnet valts som inställningar och i effektfördelnings-

beräkningarna tidsperiod har typkurvor, typår och dagtyp enligt kalender valts som inställningar.  

 

Den beräknade transformatorbelastningen baserat på den fasta och fjärravlästa nätstations-

mätningen kan även ses i Tabell 16 avsnitt 6.4.3 Transformatorbelastningsberäkningar. Den 

beräknade transformatorbelastningen genom effektfördelningsberäkningar dimensionering kan ses i 

Tabell 34, Tabell 35 och Tabell 36 i Bilaga Beräkningsresultat, effektfördelning och den beräknade 

transformatorbelastningen genom effektfördelningsberäkningar tidsperiod i Xpower kan ses i Tabell 

37 och Tabell 38 i Bilaga Beräkningsresultat, effektfördelning.  
 
Tabell 18. Transformatorbelastningsjämförelse.  

Littera 
April 2013 maximal 
transformator-
belastning [%] 

April 2013 medel 
transformator-
belastning [%] 

April maximal 
transformator-
belastning Xpower [%] 

Årlig maximal 
transformator-
belastning Xpower [%] 

ET342 T1 27,8 14,2 22,4 26,3 

ET342 T2 65,3 49,4 32,8 42,3 

ET431 14,8 8,8 16,9 17,6 

ET439 12,9 5,1 12,2 15,5 

ET449 T1 81,7 44,7 53 70,3 

ET449 T2 41,9 24,3 22 34,8 

ET461 T1 33,7 20,3 30,1 22,1 

ET461 T2 28,3 4,7 17,3 42,0 

ET3116 33,7 19,2 27,9 64,8 

 

För de allra flesta transformatorer, utom för ET449 T1 och T2 samt ET342 T2, stämmer den uppmätta 

belastningen någorlunda överrens med Xpowers beräknade transformatorbelastning för likvärdig 

period av april månad. Medeltransformatorbelastningen oftast ligger mycket lägre än den maximala 

transformatorbelastningsnivån och presenteras endast för att påvisa detta faktum.  
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Xpowers beräkningsskillnad för transformatorns belastningsnivå i Tabell 18 för april månad och för 

hela året beror på att transformatorns maximala belastningsnivå infaller under någon annan 

tidsperiod än just april månad, förslagsvis vid något tillfälle under vintermånaderna då 

elförbrukningen generellt sätt är högre. Precis som tidigare påpekat bör ingen vidare hänsyn tas till 

Xpowers beräkningsresultat för ET449 T1 och T2 pga. felaktiga beräkningsinställningar i Xpower med 

missvisande svar som följd.  

 

Slutligen kan slutsatsen dras att Xpowers effektfördelningsberäkningar dimensionering och 

effektfördelningsberäkningarna tidsperiod är tillförlitliga med tillfredställande beräkningsresultat i 

någorlunda linje med transformatorbelastningsberäkningarnas beräkningsresultat baserat på 

mätvärden uppmätta i nätstationerna. För ET342 T2 skiljer sig beräkningarna i Xpower nämnvärt åt 

från beräkningen baserad på mätvärden uppmätt i nätstationen och en vidare utredning kring ET342 

T2:s beräkningsinställningar i Xpower bör därför genomföras.  

8 För- och nackdelar med nätstationsmätning: 

Intervjugenomförande och intervjuuppföljning 
För att kartlägga de olika för- och nackdelarna med nätstationsmätning har ett antal interna och 

externa kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts inom detta examensarbetes ramar. I en 

kvalitativ intervjustudie behandlas subjektiva frågeställningar där intervjustrukturen ofta påverkas 

samt anpassas efter den intervjuade personen. I en semistrukturerad intervju ställs även öppna 

intervjufrågor som ger intervjupersonen möjlighet att delge sin egen åsikt kring den aktuella frågan. 

Antalet intervjupersoner för en kvalitativ intervjustudie är oftast lågt eftersom en kvalitativ 

intervjustudie generellt fokuserar på att finna djupare strukturella svar [42].  

 

Syftet med genomförd intervjustudie var att få svar på om och i så fall varför en större installation av 

nätstationsmätning bör införas på MEE samt vilka för- och nackdelar ett sådant eventuellt 

nätstationsmätningsinförande skulle innebära för MEE.  

 

Interna intervjupersonerna valdes ut i samråd med handledare Johan Bergerlind och ämnade täcka in 

nyckelpersoner på intressanta avdelningar inom MEE där en uppskattad nytta med 

nätstationsmätning, i någon mån, bedömdes finnas. Externa intervjupersoner valdes ut efter 

inhämtat kunskapsläge gällande vilka elnätsbolag i Sverige som har implementerat nätstations-

mätning.  

 

Identifierade för- och nackdelar för nätstationsmätning har urskilts från intervjumaterialet och i 

Bilaga Genomförda intervjuer, nätstationsmätning presenteras intervjumaterialet i sin helhet. Under 

intervjutillfällena väcktes slutligen en del frågeställningar angående elkvalité och 

elkvalitetsmätningar, se Bilaga Intervjuuppföljning för en djupare analys kring dessa frågor.  
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8.1 De viktigaste identifierade för- och nackdelarna med 
nätstationsmätning framkomna från intervjustudien 

8.1.1 De viktigaste identifierade fördelarna med nätstationsmätning 

Nedan har de fem viktigaste identifierade fördelarna med nätstationsmätning listats:  

 Identifiering av felkällor t.ex. omätta uttagspunkter, olovlig kraftavledning, feluppmätta 

uttagspunkter etc. 

o Identifieringen av felkällorna sker efter genomförandet av nätförlustberäkningar och 

genom informationen från nätförlustberäkningsresultatet.  

 

 Bättre kännedom kring belastningsnivån.  

o För underliggande lsp-nät och för transformatorerna i aktuell nätstation. 

o För transformatorns/transformatorernas belastningsutveckling över tid. 

o För skapandet av en bättre driftlägesöversyn, t.ex. vid avställning av transformatorer 

efter utredning av aktuell belastningsnivå. 

 Bättre kännedom kring nödvändig reservkapacitetsstorlek för aktuell nätstation 

o Vid t.ex. underhåll av transformatorn. 

 Bättre kvalitet (som en följd av mätvärdesdatabearbetningen).  

o Anställda kommer veta att de har bra kontroll på lps-näten vilket innebär en ökad 

verksamhetstrygghet i företaget. 

 Ökad kundnytta.  

o Genom t.ex. bättre information vid oplanerade avbrott   

o Genom korrektare kundavisering vid planerade avbrott  

 

Dessa fem identifierade fördelarna med nätstationsmätning ligger till grund för en ekonomisk 

utvärdering för en större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning på MEE, se avsnitt 9.2 

Ekonomiskt beräkningsexempel: Installation av 150 stycken EDMI MK10A CT-elmätare i 

nätstationsmätningssyfte .  

8.1.2 De viktigaste identifierade nackdelarna med nätstationsmätning 

De viktigaste identifierade nackdelarna gällande nätstationsmätning är främst kommunikations-

problematiken, hanteringen av den stora mängd mätvärdesdata samt den bristfälliga dokumentat-

ionen gällande nätstationernas utformning. Dessa identifierade problem gällande nätstationsmätning 

anses, vid en större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning, vara initiala. Efter själva 

implementeringsfasen för ett nätstationsmätningsprojekt bör därför de identifierade nackdelarna 

med nätstationsmätning i stort sett vara obefintliga. Själva installationen av nätstationsmätning är 

resurskrävande och dyr. I avsnitt 9.2 Ekonomiskt beräkningsexempel: Installation av 150 stycken 

EDMI MK10A CT-elmätare i nätstationsmätningssyfte presenteras en ekonomisk värdering av en 

större installation av nätstationsmätning på MEE som visar just på en resurskrävande och dyr 

installation.  
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9 Ekonomiskvärdering, fast och fjärravläst nätstationsmätning  

9.1 Identifierade nyttor med fast och fjärravläst nätstationsmätning 
För att värdera de ekonomiska fördelarna/nyttorna med nätstationsmätning börs det tas i beaktning 

att alla identifierade fördelar/nyttor inte kan värderas ekonomiskt. En särskiljning kan och bör göras 

mellan kundnytta, nätnytta och ekonomisk nytta. Kundnytta är en direkt nytta för kund som inte kan 

värderas ekonomiskt, nätnytta är en direkt nytta för nätet och/eller för transformatorerna som ett 

resultat av ökad belastningskännedom och som kan, då denna belastningsinformation används, leda 

till en direkt ekonomisk nytta.  Därför kan, beroende på hur de insamlade mätvärdena från nät-

stationsmätningen används, en installation av nätstationsmätning motiveras på många olika sätt. I 

Tabell 19 har de identifierade fördelarna/nyttorna med nätstationsmätning listas.  

 
Tabell 19. Identifierade fördelar/nyttor nätstationsmätning.  

 Identifierade nyttor   

Genomförande av nätförlustberäkningar Ekonomisk nytta och nätnytta 

Bättre kännedom kring  

transformatorernas belastningsnivå 
Ekonomisk nytta och nätnytta 

Smartare användning av befintliga 

reservkraftverk 

Ekonomisk nytta, nätnytta  

och kundnytta 

Ökad verksamhetskvalité och ökad  

kännedom om lsp-näten  
Nätnytta och kundnytta 

9.1.1 Genomförande av nätförlustberäkningar 

För nätstationer med nätstationsmätning fås en ökad kännedom om underliggande lsp-nät samt dess 

nätförlustnivåer. Vid nätförlustnivåer över normal förlustnivå bör åtgärder vidtagas för aktuellt lsp-

nät, se avsnitt 10.1.1  Åtgärd för nätstationer och lsp-nät med identifierad onormal nätförlustnivå. 

Efter vidtagen åtgärd för aktuellt lsp-nät har förhoppningsvis t.ex. icke mätta kundanläggningar, 

felmätta kundanläggningar, kundanläggningar mätta två gånger och/eller dokumentationsbrister i 

befintliga databaser och datasystem identifieras. Icke mätta kundanläggningar innebär för MEE en 

förlorad intäkt och för felmätta kundanläggningar samt dubbelmätta kundanläggningar som lett till 

felaktig debitering kan det för MEE innebära återbetalningskrav alternativt ökade intäkter beroende 

på om felmätningens utfall varit fördelaktigt för kunden eller för MEE. Det bör dock påpekas att ur 

marknadsföringssynpunkt är en felmätning och/eller dubbelmätning av kundanläggning en mycket 

allvarlig incident.  

9.1.2 Bättre kännedom kring transformatorernas belastningsnivåer 

Att ekonomiskt värdera en ökad kunskap kring transformatorernas belastningsnivå är svårt. Hur ofta 

den eventuella belastningsinformationen, tillförskaffad genom installerad nätstationsmätning, kan 

användas är svårt att säga. Ett exempel på tillfälle då belastningsinformationen skulle kunna vara 

användbar är vid behov av en omsektionering av det befintliga lsp-nätet. Ytterligare ett exempel på 

när information om transformatorernas belastningsnivåer kan vara till nytta är vid diskussioner om 

transformatoravställning. I och med en belastningsnivås information för transformatorerna kan 

beslut tas kring att eventuellt ställa av en av de två transformatorer i en dubbeltransformatorstation. 
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På så sätt skulle kostnaden för den avställda transformatorns tomgångsförluster kunna inbesparas 

och en direkt ekonomisk nytta samt en indirekt nätnytta skulle därigenom kunna erhållas.  

9.1.3 Smartare användning av befintliga reservkraftverk  

MEE har i dagsläget ett antal diesel reservkraftsaggregat av varierande storlek för en utgående 

spänning av 400V, där det minsta reservkraftsaggregatet är på 60kVA och det största på 710kVA. Vid 

underhåll av nätstationer vars märkeffekt övergår 710kVA kan en nätstationsmätning ge extra 

information kring transformatorns löpande belastningsförhållanden. Förhoppningsvis kan en 

förlängd möjlig period för genomförande av underhåll identifieras och reservkraftverksaggregatet av 

710kVA ändå användas eftersom den identifierade underhållsperiodens maximala effektbehov 

understiger reservkraftsverkets märkeffekt. Denna ekonomiska nytta är svår att uppskatta då av-

brottstiden för själva underhållet troligtvis inte kommer reduceras nämnvärt.   

9.1.4 Ökad verksamhetskvalité samt en ökad kunskap om lsp-näten  

Nät- och kundnyttan som uppkommer genom en ökad kunskap kring lsp-näten ger en bättre kvalité i 

MEE:s verksamhet vilket är positivt både för kunderna och för det löpande planeringsarbetet. 

Kundnyttan kan yttra sig i att t.ex. rätt typer av kunder blir aviserade vid planerade avbrott. 

Ekonomiskt är denna nytta extremt svår att uppskatta.  

9.2 Ekonomiskt beräkningsexempel: Installation av 150 stycken EDMI 
MK10A CT-elmätare i nätstationsmätningssyfte  

I följande ekonomiska beräkningsexempel har en rad olika antaganden och approximationer 

genomförts vilket läsaren bör hålla i åtanke. Totalt har det antagits att en installation av fast och 

fjärravläst nätstationsmätning skall ske i 100 stycken nätstationer varav 50 stycken av dessa 

nätstationer är dubbeltransformatorstationer. Det totala antalet installerade EDMI MK10A CT-

elmätare i beräkningsexemplet blir således 150 stycken elmätare.  

 

För den genomförda pilotinstallationen av fast och fjärravläst nätstationsmätning på MEE med 

elmätaren EDMI MK10A CT har två av totalt åtta identifierade lsp-nät onormala förlustnivåer där 

vidare åtgärder bör vidtas, se avsnitt 10.1.1 Åtgärd för nätstationer och lsp-nät med identifierad 

onormal nätförlustnivå Enligt den egna definitionsnivån inom detta examensarbetes ramar, 

definieras en normal nätförlustnivå ligga inom intervallet av nätförluster mellan 0- 5 % medan en 

onormal nätförlustnivå ligger utanför detta intervall dvs. ett lsp-nät med onormala nätförluster har 

nätförluster som är högre än 5 % eller lägre än 0 %.  En förväntad fördelning av likvärdigt utfall antas 

förekomma om MEE installerar totalt 150 stycken EDMI MK10A CT-elmätare i totalt 100 stycken 

nätstationer för fast och fjärravläst nätstationsmätning, se Tabell 20. 
 
Tabell 20. Antal lsp-nät med förväntade onormala förlustnivåer.  

Förluster 
Antal lsp-nät, 
pilotinstallation MEE  

Procentuellt  
antal lsp-nät [%] 

Antal lsp-nät, 
förväntad fördelning 

Normala 

förlustnivåer 0-5 %   
6 75 112,5 

Onormala 

förlustnivåer > 5 % 
2 25 37,5 

Totalt  8 100 150 
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Tekniska Verken Nät i Linköping och Katrineholm AB:s har genomfört en nätstationsmätnings-

installation med totalt 760 stycken EDMI MK10A CT 4l- elmätare i sitt nätområde, se avsnitt Bilaga 

Genomförda intervjuer, nätstationsmätning för mer information angående Tekniska Verkens installa-

tion av fast och fjärravläst nätstationsmätning. Tekniska Verken har, efter sin installation av 760 

stycken elmätare för fast och fjärravläst nätstationsmätning, identifierat ett par ekonomiska nyttor. 

Vidare har de av Tekniska Verkens identifierade ekonomiska nyttor antagits vara skalbara för aktuellt 

beräkningsexempel. I Tabell 21 presenteras de identifierade ekonomiska nyttorna samt deras 

schablonintäkter för respektive ekonomisk nytta där schablonintäkterna baseras på Tekniska Verkens 

faktiska intäkter från deras installation av nätstationsmätning.  

 

Vidare har de ekonomiska nyttorna felaktigt mätt anläggning och dubbelmätt anläggning reducerats 

i Tabell 21 jämfört med de schablonintäkter som Tekniska Verken har identifierat. Felaktigt mätt 

anläggning och dubbelmätt anläggning har skrivits ned eftersom det i följande ekonomiska 

beräkningsexempel ansetts att det inte går att förutspå vilka typer av anläggningar som MEE kommer 

att identifiera som felaktigt mätt anläggning eller dubbelmätt anläggning efter en eventuell 

installation av nätstationsmätning. Om anläggningarna som identifieras t.ex. är hushållsfastigheter 

blir den faktiska intäkten för de identifierade anläggningarna avsevärt mycket lägre än om t.ex. en 

industrifastighet identifieras. Intäkterna för Tekniska Verken för Felaktigt mätt anläggning och 

dubbelmätt anläggning är höga eftersom de identifierat, genom sina 760 stycken installerade 

elmätare för nätstationsmätningssyfte, anläggningar med hög elförbrukning som i sin tur genererar 

en stor intäkt till Tekniska Verken. Den negativa intäktsposten för de dubbelmätta anläggningarna i 

Tabell 21 innebär en faktisk kostnad för elnätsbolaget i fråga dvs. elnätsbolaget får betala tillbaka 

pengar till anläggningsägaren för den tidigare dubbelfakturerade anläggningen.  

 

De omätta anläggningarnas schablonintäkter antas vara likvärdiga med de schablonintäkter som 

Tekniska Verken presenterat.  Schablonintäkten för Bortkoppling av en transformator i en dubbel-

transformatorstation baserar sig på antagandet att det endast är tomgångsförlusten för den avställda 

transformatorn som inbesparas genom en eventuell avställningsåtgärd. Slutligen identifierade även 

Tekniska Verken Nät i Linköping ca 500 dokumentationsbrister som de under installationsfasen 

åtgärdade. Den ekonomiska nyttan med identifierade dokumentationsbrister är svår att uppskatta 

och har därför utelämnats i följande beräkningsexempel.  
 
Tabell 21. Schablonintäkter, nätstationsmätning.  

Schablonintäkt 
kr/anläggning och 
år 

Felaktigt mätt anläggning 25000 

Dubbelmätt anläggning - 35000 

Omätta anläggningar  11000 

Bortkoppling av en transformator15 i 

en dubbeltransformatorstation  
3500 

 

                                                           
15

 Beräknade enligt ekvation 5, se kapitel 2. 1000 W tomgångsförluster är antagna, belastningsförlusterna är 
inte inkluderade eftersom aktuell nätstation förväntas ha så pass låg belastning att avställning är ekonomiskt 
lönsamt. Elpriset som MEE betalar är uppskattat till 0,4 kr/kWh och transformatorn antas vara driftsatt 8760 h 
per år.  
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I Tabell 22 presenteras Tekniska Verkens utfall av de identifierade ekonomiska nyttorna för deras 

installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning med totalt 760 stycken EDMI MK10A CT 4l- 

elmätare. Vidare har antalet fall av de identifierade ekonomiska nyttorna beräknats per mätare för 

Tekniska Verkens installation samt för MEE:s eventuella installation av 150 stycken EDMI MK10 A CT- 

elmätare i beräkningsexemplet. Slutligen har även de totala schablonintäkterna för 150 stycken 

installerade EDMI MK10A CT- elmätare hos MEE beräknats enligt Tabell 21 där beräkningsresultatet 

presenteras i kolumn 5 i Tabell 22.  

 
Tabell 22. Identifierade ekonomiska nyttor med nätstationsmätning och schablonintäkterna för 150 stycken installerade 
EDMI MK10A CT-elmätare.  

Schablonintäkt  

Antal 
identifierade 
fall Tekniska 
Verken 

Antal 
identifierade fall 
per elmätare [%] 
Tekniska Verken 

Antal 
prognostiserade 
fall MEE,  
150 elmätare  

Schablonintäkt. 
Prognostiserade 
fall 150 elmätare, 
MEE [kr/år] 

Felaktiga mätningar 1 0,13 0,20 5000 

Dubbelmätningar 1 0,13 0,20 -7000 

Omätta anläggningar 20 2,6 4 44000 

Bortkoppling av lågt 

belastade dubbel 

transformatorer 

2 0,26 0,4 1400 

TOTALT    43400 

 

I Tabell 23 presenteras den totala installationskostnaden samt installationskostnaden per mätare för 

150 stycken EDMI MK10A CT-elmätare för beräkningsexemplet. Vidare presenteras även den årliga 

driftkostnaden per mätare och för det totala antalet installerade mätare samt den totala 

schablonintäkten per mätare och för det totala antalet installerade mätare i beräkningsexemplet.  

 
Tabell 23. Ekonomisk översikt för EDMI MK10A CT-elmätare, årliga intäkter och kostnader samt  
 installationskostnader. 

 Kostnad per EDMI  
MK10A CT -elmätare  

Total kostnad, 150 EDMI  
MK10A CT -elmätare 

Total installationskostnad16 [kr] 4800 720000 

Driftkostnad [kr/år] 1480 222000 

Schablonintäkt [kr/år]  290 43400 

 

Ur Tabell 23 utläses att schablonintäkterna inte överstiger driftkostnaderna på årlig basis vilket 

medför en oändlig återbetalningstid för investeringen av fast och fjärravläst nätstationsmätning i 100 

stycken nätstationer med totalt 150 stycken installerade EDMI MK10A CT-elmätare enligt beräknings-

exemplet.  

 

För önskad återbetalningstid av ca 10 år skulle ett årligt överskott på ca 72 000 kronor krävas dvs. 

varje år skulle de totala schablonintäkterna behöva vara totalt ca 294 000 kronor, beräknat med rak 

pay-off metod. Anta att schablonintäkterna, utöver de 43 400 kr/ år i schablonintäkter listade i  

                                                           
16

 I den totala installationskostnaden ingår inköp av EDMI MK10A CT-elmätare för ca 3000kr, installationen av 
mätaren för ca 1150 kr samt konfigurering och implementering i mätinsamlingssystemen för ca 650kr.  



 

45 
 

Tabell 23, på 250 600 kronorna skulle få sin täckning i inbesparad arbetstid och att denna 

inbesparade arbetstiden i sådant fall skulle motsvara ca 350 h. Således skulle totalt tio stycken 

anställda på MEE behöva inbespara ca en veckas heltidsarbete genom användande av information 

från nätstationsmätning för att ge lönsamhet åt kalkylen. Att informationen från den fasta och 

fjärravlästa nätstationsmätningen skulle ge ett sådant mervärde är högst osannolikt. MEE avråds 

därför en större installation av fast och fjärravläs nätstationsmätning i sitt elnät, om endast hänsyn 

skall tas till det ekonomiska utfallet och dess oändliga återbetalningstid.  

 

Slutligen bör det dock beaktas att sannolikheten att identifiera omätta, felmätta samt dubbelmätta 

anläggningar med större och/eller mindre förbrukningsunderlag än de listade schablonintäkterna i 

Tabell 21 finns och att beroende på typ av anläggningar som identifieras kommer de ekonomiska 

förutsättningarna för nätstationsmätningskalkylen att kraftigt att variera. Flest felkällor så som t.ex. 

omätta anläggningar eller felaktig dokumentation kommer sannolikt att påträffas under själva 

uppstartsfasen av ett nätstationsmätningsprojekt och sedan efter en tid sedan klinga av tills alla 

felkällor i studerat lsp-nät är identifierade. Den årliga intäkten från de identifierade felkällorna är 

naturligtvis löpande över tiden.  Det är därför oerhört svårt att uppskatta den faktiska ekonomiska 

nyttan av en installation i fast och fjärravläst nätstationsmätning. Faktum kvarstår dock att en 

eventuell större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning måste motiveras med andra 

argument än de ekonomiska.  

10 Rekommendationer till Mälarenergi Elnät AB gällande fast och 

fjärravläst nätstationsmätning 
Ett strategiskt beslut på MEE bör tas i frågan om fast och fjärravläst nätstationsmätning ska 

installeras i alla nyprojekterade nätstationer eller inte. En installation av fast och fjärravläst 

nätstationsmätning i nyprojekterade nätstationer kommer i förhållande till den nyprojekterade 

nätstationens totala kostnad vara försumbar och därför är en installation av nätstationsmätning 

ekonomiskt motiverad.  

 

Idag installeras det redan mätarplats, mätarplintar och strömtransformatorer i alla MEE:s nya 

nätstationer. Ett alternativt beslut vore att sluta installera strömtransformatorer, mätarplats och 

mätarplintar i alla MEE:s nya nätstationer om bedömningen görs att nätstationsmätning inte är av 

något intresse för MEE. Alternativt kan MEE fortsätta installera mätarplats, strömtransformatorer 

etc. i alla sina nya nätstationer och använda mätningsmöjligheterna för en eventuell portabel 

nätstationsmätning.  

 

MEE bör genomföra följande åtgärder vid en eventuell installation av fast och fjärravläst nät-

stationsmätning i MEE:s alla nyprojekterade nätstationer:  

 

 Uppdatera alla befintliga interna dokument för projektering av nya nätstationer så att 

nätstationsmätning implementeras direkt och ingår i total entreprenaden för 

nätstationsbyggnationen.  

 Vid en implementering av nätstationsmätning bör per standar EDMI MK10A CT-elmätaren 

med en konfigurering för mätning av 23 mätvärdesserier installeras.  

 Från EDMI MK10A CT-elmätarna importeras till insamlingssystemet ELIN aktiva och reaktiva 

energiserier för vidare överföring till mätvärdesdatabasen MDMS. Initialt överförs resterande 
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21 mätvärdesserier till insamlingssystemet ELIN. På sikt bör alla 23 mätvärdesserier lagras i 

mätvärdesdatabasen MDMS för en förbättrad tillgänglighet till mätvärdena. På sikt bör även 

vidare distribution av mätvärdesserierna från mätvärdesdatabasen MDMS till Xpower ske.   

 En verifiering17 av EDMI MK10A CT-elmätarna och dess strömtransformatorer sker endast om 

en misstanke kring felmätning hos elmätaren eller strömtransformatorerna finns eftersom 

den höga verifieringskostnaden inte kan motiveras för en icke debiteringsgrundande 

nätstationsmätning.  

 Intern spridning på MEE angående installationen av fast och fjärravläst nätstationsmätning 

bör genomföras.  

10.1 Utveckling av befintlig nätstationsmätning inom MEE 

10.1.1 Åtgärd för nätstationer och lsp-nät med identifierad onormal nätförlustnivå  

Efter genomförda nätförlustberäkningar för aktuella lsp-nät klassificeras nätförlustnivåerna efter den 

egna indelningen normal eller onormal nätförlustnivå. En normal nätförlustnivå definieras inom 

intervallet av nätförluster mellan 0- 5 % medan en onormal nätförlustnivå ligger utanför detta 

intervall dvs. ett lsp-nät med onormala nätförluster har nätförluster som är högre än 5 % eller lägre 

än 0 %. För lsp-nät klassificerade som normala har de beräknade nätförlustnivåerna accepterats och 

inga vidare åtgärder bör därför genomföras.  

 

För ett lsp-nät med onormala nätförluster måste vidare åtgärder vidtas för att identifiera orsaken och 

åtgärda problemet med de onormala nätförlustnivåerna. Följande lista kategoriserar i tur och 

ordning de åtgärder som bör genomföras:   

 

1) Undersök ifall någon omsektionering har förekommit för aktuellt lsp-nät. Identifiera normalt 

kopplingsläge för aktuellt lsp-nät samt utred huruvida den eventuella omsektioneringen har 

påverkat nätförlustberäkningarna och nätförlustnivån.  

 

2) Jämför nätberäkningsprogrammets (i MEE: fall Xpowers) beräknade nätförlustnivå och den 

beräknade nätförlustnivån från de uppmätta mätvärdena från nätstationsmätningen. Om 

nätförlustnivåerna skiljer sig markant bör utredningen kring de höga nätförlustnivåerna 

fortsätta.  

 

3) Undersök ifall någon/några av lsp-nätets underliggande mätare och/eller 

strömtransformatorer inom snar framtid skall genomgå Svensk Energis rekommenderade 

verifiering18. Om det är möjligt, tidigare lägg verifieringen för att på så sätt utesluta att mätfel 

är orsaken till de höga nätförlustnivåerna.   

 

4) Undersök om det finns schablonmätta lsp-kundanslutningspunkter för aktuellt lsp-nät bör 

det undersökas ifall dessa lsp-kundanslutningspunkter är mätta med elmätare som kan 

omprogrameras till timvismätning. Om så är fallet bör dessa elmätare omprogrameras till 

                                                           
17

 Se Bilaga Mätning för mer information angående verifiering av mätare.   
18

 Verifiering för elmätare och/eller strömtransformatorer skall ske minst en gång vart 6:e år, se Bilaga Mätning 
för mer information. 
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timvisschablonmätning för att på så sätt sedan kunna genomföra noggrannare 

nätförlustberäkningarna på timbasis.  

 

5) Undersök i dokumentationssystemen så att lsp-nätets kundanslutningspunkter är korrekt 

dokumenterade. Om inte, dokumentera dem korrekt och genomför ytterligare en gång 

nätförlustberäkningarna.  

 

6) Undersök korskopplingen mellan kundernas kundförbrukningsprofil i nätberäkningssystemet 

(i MME:s fall Xpower) och kundinformationssystemet (på MEE kallat Xellent) för aktuell 

nätstation. Möjligheten finns att kunder är inlagda som viss typ av kundkategori kopplad till 

en viss typ av typkurva i nätberäkningsprogrammet (på MME kallat Xpower) men att kunden 

i verkligheten förbrukar energi enligt en helt annan typkurva än den dokumenterade. Kunden 

bör således byta kundkategori i nätberäkningsprogrammet (Xpower).  

 

7) Kunnig personal (i MEE:s fall t.ex. anslutningsteknikerna, personal på nätmarknad och 

personal från avdelningen mätteknik) bör regelbundet t.ex. en gång per kvartal tillsammans 

diskutera eventuella oklarheter för alla aktuella lsp-nät med identifierade onormala 

nätförlustnivåer. Denna kommunikation bör genomföras för att identifiera ifall någon 

nyanslutning19 eller frånkoppling nyligen skett för det aktuella lsp-nätet som inte ännu är 

dokumenterad och därför kan vara en anledning till de onormala nätförlustnivåerna. Om det 

nyligen har skett en förändring i lsp-nätet bör det först undersökas om onormala 

förlustnivåer kan vara orsakade av denna specifika kundanslutningspunkt.  

 

8) En mätning bör beställas för nätstationens alla utgående lsp-grupper för att säkerställa i 

vilket/ vilka fack som det onormala uttaget av el föreligger. Eventuellt bör mätning ske även i 

kabelskåpen för att säkerställa exakt var i lsp-nätet det onormala uttaget av el sker. En 

portabel mätning är kostsam och bör därför övervägas noggrant.  

 

Om inte ovan listade åtgärder kan påvisa varför förlustnivåerna för det studerade lsp-nätet är så 

höga, bör förlustnivåerna för det studerade lsp-nätet betraktas som normala.  

10.1.2 Föreslagna nödvändiga åtgärder som bör genomföras innan en eventuellt större 

installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning sker på MEE  

I listan presenteras de identifierade nödvändiga åtgärderna som bör genomföras på MEE innan en 

större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning med fördel kan ske på företaget.  

 

Föreslagna nödvändiga åtgärder:  

 En utveckling av systemen för mätvärdesöverföring bör ske så att alla 23 mätvärdesserier 

uppmätta i nätstationerna överförs från insamlingssystemet ELIN till mätvärdesdatabasen 

MDMS. Vidare bör en eventuell överföring av de uppmätta mätvärdeserierna i nätstationen 

överföras vidare från mätvärdesdatabasen MDMS till ett, för alla anställda på MEE, 

lättåtkomligare ställe. 

 En överföring till Xpower bör ske för alla aktiva och reaktiva energimätvärdesserier 

uppmätta i nätstationen.   

                                                           
19

 En nyanslutning avser en ny uttagspunkt dvs. en ny inkommande serviskabel till en fastighet. 
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 Ett enkelt interface för nätförlustberäkningar bör arbetas fram. MEE för diskussioner i 

skrivande stund med leverantören Powel kring ett sådant interface. Förhoppningen är att 

också hänsyn ska tas till lsp-nätets aktuella nättopologi20 vid genomförandet av 

nätförlustberäkningarna.    

 En uppföljningsrutin bör arbetas fram för hur de lsp-nät som identifieras med onormala 

förlustnivåer ska dokumenteras, behandlas och åtgärdas. 
 

 Aktuella GPRS-avtal bör om möjligt omförhandlas eftersom de befintliga GPRS-avtalen för 

nätstationsmätning kan komma att öka driftkostnaden markant vid en större installation av 

nätstationsmätning på MEE.  

 En rutin bör arbetas fram för hur den interna uppföljningen ska ske efter en avslutad 

nätstationsmätningsinstallation. Interna resurser inom MEE måste omedelbart finnas 

tillgängliga för omgående uppföljning av de installerade EDMI MK10A CT-elmätarna. 

 En nätstrateg bör lista i vilken ordning och i vilka nätstationer en större installation av 

nätstationsmätning ska genomföras i.  

10.1.3 Förslagna förbättringsåtgärder som bör genomföras innan en eventuellt större 

installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning sker på MEE  

I följande lista presenteras de föreslagna förbättringsåtgärder som bör genomföras på MEE innan en 

större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning med fördel sker inom företaget.  

 

Förslag på förbättringsåtgärder:  

 Mätvärdesöverföring bör ske från mätvärdesdatabasen MDMS till Xpower.  Överföring bör 

framförallt ske av strömmarnas och spänningens maximala samt minimala mätvärden med 

datumstämpel för en fas samt maximala och minimala mätvärden för aktiv och skenbar 

effekt, även dem med datumstämpel.   

 Timmätning bör införas för alla nätstationens underliggande kunder för att förenkla 

nätförlustberäkningarna.  

 Omprogrammering av EDMI MK10A CT-elmätaren bör ske för att möjliggöra 

energiflödesmätning i 4 kvadranter21.   

 Montagepersonalen bör utbildas för att klara av mer komplicerade installationsförfarande i 

nätstationerna. 

 En övergripande kommunikationsstrategi för framtidens nätstationer bör om möjligt fram-

arbetas.    

10.2 Prioriteringsordning för en större installation av fast och fjärravläst 
nätstationsmätning på MEE 

Efter de genomförda externa och interna intervjuer har en installations prioriteringsordning, för vilka 

nätstationer som bör ingå vid eventuell större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning, 

sammanställts. Prioriteringsordningen kan studeras närmare i Bilaga Prioriteringsordning för 

installation av nätstationsmätning.   

                                                           
20 Nättopologin för MEE:s elnät ändras kontinuerligt och MEE genomför varje år ca 250 nyanslutningar och ca 

50 avslut där servisledningen och uttagspunkten helt tas bort [73]. För att genomföra korrekta nätförlust-

beräkningar bör därför också hänsyn tas till nättopologin.  
21

Mätning i 4 kvadranter innebär mätning av både den aktiv och reaktiv energi i båda riktningarna, dvs. hänsyn 
tas till både det genererade och det konsumerade energiflödet [74]. 
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10.3 Förslag på fortsatt arbete och vidare studier gällande 
nätstationsmätning för MEE  

 Installation av nätstationsmätning i speciellt intressanta lsp-nät och nätstationsområden.   

o En vidare undersökning och nätstationsmätning i bostadsområde med eluppvärmda 

fastigheter vore intressant att genomföra. En identifikation av eventuell olovlig 

kraftavledning kan komma att upptäckas eftersom det förväntas förekomma 

frekventare olovlig kraftavledning i just bostadsområden med eluppvärmning.  

o En vidare undersökning och nätstationsmätning i bostadsområden med 

konverterade uppvärmningssätt t.ex. konverterade från fjärrvärme till värmepump 

vore också intressant att genomföra. Idag har inte kunden någon 

rapporteringsskyldighet att rapportera in en ändrad uppvärmningsform till 

elnätsbolaget. Elnätsbolagen använder därför troligtvis, för vissa specifika 

konverterade områden, inaktuella typkurvor vid lsp-nätens belastningsberäkningar. 

Som ett värsta utfall kan det tänkas att elnätsbolaget eventuellt godkänner 

säkringshöjningar utan att elnätet klarar av en sådan belastningsökning vilket kan 

leda till oförutsedda avbrott och stora kostnader för elnätsbolaget i fråga.  

 

 Identifikation av störningar på A-bandet genom eventuell installation av nätstationsmätning. 

o En vidare utredning kring identifieringen av störningar på A-bandet vore intressant 

att genomföra. Eventuellt kanske dessa A-bands störningar för insamling av 

mätvärden via PLC-kommunikation kan, via mätning och loggning av frekvenser i 

både lågfrekventa och högfrekventa områden, identifieras efter en installation av 

nätstationsmätning.  

 

 Installation av noggrannare mätning i MEE:s mottagningssationer.  

o Om en noggrannare mätning i MEE:s mottagningsstationer installeras skulle denna 

mätning, med en kombinerad nätstationsmätning installerad i nätstationsslingorna22, 

kunna ge en förutsättning för beräkning av även msp-nätets nätförlustnivåer. Även 

belastningsberäkningar skulle nu kunna genomföras vilket också skulle ge en bättre 

kunskap och tydligare kännedom om msp-nätets belastningsgrad.  

11 Slutsats, fast och fjärravläst nätstationsmätning   
Totalt installerade jag, inom pilotprojektet för fast och fjärravläst nätstationsmätning, sju stycken 

EDMI MK10A CT-elmätare i fem stycken av Mälarenergi Elnät ABs nätstationer. Utifrån dessa 

mätarinstallationer har Mälarenergi Elnät AB fått en ökad kunskap om totalt åtta23 lsp-nät och dess 

nätförlustnivåer till en totalkostnad av ca 35 000 kr. Mina beräkningsresultat har visat att 75 % av de 

studerade lsp-näten där fast och fjärravläst nätstationsmätning installerades har nätförlustnivåer på 

mellan noll till fem procent. 75 % av de beräknade lsp-nätens förlustnivåer ligger således inom det 

förväntade nätförlustintervallet, vilket också kan jämföras med Mälarenergi Elnät ABs totala 

nätförlustnivå (för både mellan- och lågspänningsnäten) på tre till fyra procent. 

 

                                                           
22

 Med slinga menas, i detta fall, en kabel/ledning mellan två olika mottagningsstationer där underliggande 
nätstationer vidare distribuerar el ut till kundanläggningarna.   
23

 Innan jag påbörjade mitt examensarbete fanns det redan nätstationsmätning installerad i en av Mälarenergi 
Elnät ABs nätstationer, ET449 T1.  
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Mälarenergi Elnät AB rekommenderas, utifrån mina beräkningsresultat, att inte genomföra en större 

installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning i sina befintliga nätstationer. Även om de 

identifierade fördelarna24 med fast och fjärravläst nätstationsmätning är många väger dessa fördelar 

inte upp den resurskrävande och kostsamma installationen av fast och fjärravläst nätstations-

mätning. Däremot kan det i nya nätstationer eller i nätstationer där speciella förutsättningar finns 

(t.ex. där misstanke om olovlig kraftavledning, omätta uttagspunkter etc. existerar) ändå vara 

ekonomiskt motiverat att installera nätstationsmätning. I dessa nätstationer kan en sådan investering 

vara ekonomiskt lönsam eftersom själva installation- och driftskostnad är försumbar i förhållande till 

kostnaden för en helt ny nätstation eller i förhållande till den förlorade intäkten av t.ex. olovlig 

kraftavledning, omätta uttagspunkter etc. 

 

Vidare bör således elnätsföretag i allmänhet och Mälarenergi Elnät AB i synnerhet ställa sig frågan 

om de är villiga att betala för en ökad kunskap kring sina lsp-nät samt om denna installationskostnad 

för nätstationsmätning är motiverad. Ytterligare en aspekt som börs tas i beaktning när 

installationskostnaden av fast och fjärravläst nätstationsmätning diskuteras är att den ekonomiska 

kalkylen är helt beroende av hur många omätta, felmätta och dubbelmätta anläggningar som kan 

identifieras efter en installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning. Identifierade omätta och 

felmätta uttagspunkter kan innebära en ny intäkt för Mälarenergi Elnät AB medan identifierade 

dubbelmätta uttagspunkter kan innebära att Mälarenergi Elnät AB blir återbetalningsskyldiga. 

Oavsett om omätta, felmätta och dubbelmätta uttagspunkter identifieras eller inte identifieras är det 

positivt för Mälarenergi Elnät AB att få en uppdaterad och korrektare kännedom om sitt befintliga 

lsp-nät.  

 
Slutligen har jag även visat på att de i Xpower genomförda dimensioneringsberäkningar baserade på 

typkurvor (beräknat för den maximala aktiva effekten på aktuellt lsp-nät och för transormator-

belastningarna på aktuellt lsp-nät) stämmer väl överrens med de maximala uppmätta aktiva 

effektvärdena och de beräknade transformatorbelastningarna baserade på nätstationernas 

uppmätta mätvärden. Således kan även slutsatsen dras att dimensioneringsberäkningar med 

typkurvor är en tillfredställande beräkningsmetodik för dimensionering av lsp-nätet med ett 

fullständigt och tillförlitligt slutresultat.  

                                                           
24

 De identifierade fördelarna är: att förlustnivån för det studerade lågspänningsnätet blir känt, att 
belastningen för den studerade transformatorn och för det studerade lågspänningsnätet blir känt, att 
kännedomen kring vilken tidsperiod som lämpar sig för nätstationsunderhåll ökas och att brister i den befintliga 
tekniska dokumentationen upptäcks och därigenom kan åtgärdas.  
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BILAGA Elnätets uppbyggnad 

Nätstationer 

Nätstationer kan således delas in i ett antal undergrupper beroende på dess användningsområde och 

placering där dessa undergrupper består av abonnentstation, stolpstation, markstation, 

satellitstation och inbyggd station. En abonnentstation är en nätstation som ägs av en 

högspänningsabonnent medan en satellitstation är en radiellt matad nätstation som saknar 

högspänningsställverk eftersom den vanligen är ansluten till en konventionell nätstation. Inbyggda 

nätstationer placeras, pga. platsbrist i stadsmiljö vanligen i t.ex. källarlokaler. Ett exempel på en 

marknätstation kan ses i Figur 14.   

 

Stolpstationer, se Figur 15, har generellt sett en lägre skenbar märkeffekt, på några tiotals kVA, och 

är oftast belägna på landsbygd där avståndet mellan uttagspunkterna är stort. Nätstationer i tätort 

har generellt har en högre skenbar märkeffekt, vanligtvis på ca 800 kVA. Slutligen är, beroende på 

nätstationens användningsområde och dess geografiska placering, förutsättningarna för mätning i 

nätstationerna olika från fall till fall [12]. 

 

 
Figur 14. Marknätstation                                   Figur 15. Stolptransformatorstation 
ET 3116 Lindskärsvägen.                                    typ T1 enstolpstation [43]. 

 

Konstruktionsspänningen för de flesta av MEE:s nätstationer är 12 kV medan den nominella 

spänningen är 11kV eller mer vanligt 10,8kV.  

Nätstationsutformning  

En nätstation är utrustad med hög- och lågspänningsutrustning, se Figur 16 för en 

enlinjeschematisering av en normal nätstation. På mellanspänningssidan krävs normalt 

lastfrånskiljare, jordningskopplare samt säkringar för transformatorn/ transformatorerna. 

Lastfrånskiljaren fungerar som ett mellanting mellan brytare och frånskiljare där frånskiljaren 

kompletterats med en enkel form av brytkammare. Lastfrånskiljaren klarar av att bryta normala 

belastningsströmmar upp till angiven märkström men klarar inte av kortslutningsströmmar varför en 

lastfrånskiljare ibland efterföljs av en högeffektssäkring för bortkoppling av dessa höga 

kortslutningsströmmar för att skydda t.ex. transformatorn. Denna tekniska lösning, med en 

lastfrånskiljare med efterföljande knivsäkringar, kallas emellanåt ”Sverigesäkringen”. Beroende på 
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nätstationens ställverksfabrikat är ”Sverigesäkringen” ibland ersatt med en brytare med tillhörande 

överströmsskydd.  

 

Beroende på högspänningsställverkets isolationsmedium bestående av antingen gas, luft eller fast 

material kan nätstationens storlek markant variera. Högspänningsställverket är utformat så att 

förekomsten av ljusbågar försvåras och beroende på konstruktionsår varierar den tekniska 

utformningen för att minimera ljusbågsförekomsten.  

 

Lågspänningsfördelningen kräver säkringar, beröringsskydd, frånskiljningsanordningar och vanligen 

förekommer även släpvisarmätning av ström och spänning.  Frånskiljningsanordningen är ofta 

integrerad tillsammans med knivsäkringarna i en så kallad säkringslastfrånskiljare som medger 

samtidig bortkoppling på alla tre faser på lsp-sidan.  

 

 
Figur 16. Enlinjeschema – nätstation. 

BILAGA Beskrivning av utvalda nätstationer  
I följande avsnitt beskrivs de sex utvalda nätstationerna till installation av fast och fjärravläst 

nätstationsmätning mer utförligt där nätstationernas placering kan ses i Figur 17. Nätstations-

mätningen är inte inlagd som en debiteringsgrundad mätning i Xpower och MDMS utan är inlagd som 

en undermätning varför nätstationsmätningen inte visas som en förbrukningspunkt i nedanstående 

tabeller.  

  
Figur 17. Placering av de utvalda nätstationer, Västerås närområde 

. 
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För att enklare visualisera hur nätstationernas underliggande lsp-nät egentligen är sammankopplat 

har ett enlinjeschema för alla lsp-nät uppritas där även den installerade fasta och fjärravlästa 

nätstationsmätningen är inritad. Ett enlinjeschema är ett kopplingsschema för ett elektriskt flerfas-

nät, i detta fall ett trefasnät, där endast en av faserna utritas.  

 

Vidare är det endast de aktiva utgående lsp-grupperna som är inritade i enlinjeschematiseringen dvs. 

de utgående lsp-fack som har aktivt anslutna utgående lsp-kablar med tillhörande säkringslast-

frånskiljare. I ett par nätstationer finns utrymme för utökade anslutningar av fler utgående lsp-

grupper, men i denna enlinjeschematisering har ingen hänsyn till denna möjlighet tagits. 

Serviscentraler, inritade i vissa av nätstationernas enlinjescheman, är kundägda medan kabelskåpen, 

inritade i vissa av nätstationernas enlinjescheman, är direkt ägda av MEE.  Kabelskåpen är 

betecknade med bokstaven K samt en efterföljande sifferföljd och vanligtvis sammankopplade med 

ett antal uttagspunkter.  

ET342 Hällagatan 

Nätstationen ET342 är belägen vid väg E18 i köpcentrumsområdet Hälla i Västerås. Årligt aktivt 

energiuttag för uttagspunkterna under T1 är ca 1600 MWh och för uttagspunkterna under T2 ca 

3500 MWh. Lsp-nätet under transformator 1 har ca 50 meter långa kablar och lsp-nätet under 

transformator 2 har ca 130 meter långa kablar, se Figur 18 för en översiktsbild av lsp-nätets 

utformning samt Figur 19 för en enlinjeschematisering av lsp-nätet och dess matningsvägar. Lsp-

nätet är inte omsektioneringsbart dvs. lsp-nätets underliggande kunder kan inte, vid ett eventuellt 

fel, matas via en annan nätstation än ET342. Sju av 15 uttagspunkter under T1 har timuppmätt aktiv 

och reaktiv energiförbrukning och en av två uttagspunkter under T2 har timuppmätt aktiv och reaktiv 

energiförbrukning.  

 

Nätstationen är en betongstation med två transformatorer med märkeffekt på 1250 kVA och en 

konstruktionsspänning på 12 kV.  Båda transformatorerna under ET342 är oljeisolerade transforma-

torer från Helmerverken med en uppmätt tomgångsförlust av 1230 W och en belastningsförlust vid 

märkström av 10300 W. Primärmärkspänning är 11 kV och sekundärmärkspänning är 420 V.  

 

  
Figur 18. Nätområde ET342.          Figur 19. Nätområde ET342, enlinjeschema. 
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Antal förbrukare samt förbrukningskategori för transformator 1 och transformator 2 för ET342 kan 

ses i Tabell 24 och Tabell 25.  

 

Transformator 1 
Tabell 24. Förbrukare under ET342 T1.  

Förbrukningskategori Xpower Förklaring Antal förbrukare 

600 Kontorsbyggnader 1 

605 Kontorslokaler 1 

622 Specialbutiker 12 

630 Restauranger 1 

  ∑ 15 

 

Transformator 2 
Tabell 25. Förbrukare under ET342 T2.  

Förbrukningskategori Xpower Förklaring Antal förbrukare 

622 Specialbutiker 1 

722 Mindre industrier, 2-skift 1 

   ∑ 2 

ET431 Tegnergatan 

Nätstationen ET431 är belägen vid korsningen mellan Malmabergsgatan och väg E18 i Västerås. Årligt 

aktivt energiuttag för uttagspunkterna under T1 är ca 590 MWh. Lsp-nätet under transformator 1 är 

förgrenat med relativt långa kablar, se Figur 20 för en översiktsbild av lsp-nätets utformning samt 

Figur 21 för en enlinjeschematisering av lsp-nätet och dess matningsvägar. Lsp-nätet är inte 

omsektioneringsbart dvs. lsp-nätets underliggande kunder kan inte, vid ett eventuellt fel, matas via 

en annan nätstation än ET431.  Endast en av 151 kunder har timmuppmätt aktiv och reaktiv 

energiförbrukning. Nätstationen är en betongstation med en transformator av märkeffekt 800 kVA 

och en konstruktionsspänning på 12 kV.  

 

 
Figur 20. Nätområde ET431.                                   Figur 21. Nätområde ET431, enlinjeschema. 
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Antal förbrukare samt förbrukningskategori för transformator 1 för ET431 kan ses i Tabell 26. 
 
Tabell 26. Förbrukare under ET431.   

Förbrukningskategori Xpower Förklaring Antal förbrukare 

605 Kontorslokaler 6 

520 Grundskolor utan elvärme 1 

721 Mindre industrier med elvärme 1 

200 Flerbostadshus, lägenheter utan elvärme 143 

  ∑ 151 

ET439 Pressverksgatan 

Nätstationen ET439 är belägen i Kopparlundens industri och kontorsområde i de centralare delarna 

av Västerås. Årligt aktivt energiuttag för uttagspunkterna är ca 270 MWh och sex av sju förbrukare 

har timuppmätt aktiv och reaktiv energiförbrukning. Lsp-nätet under transformator 1 har fyra 

parallella kablar av ca 10 meters längd, se Figur 22 för en översiktsbild av lsp-nätets utformning samt 

Figur 23 för en enlinjeschematisering av lsp-nätet och dess matningsvägar. Lsp-nätet är inte 

omsektioneringsbart dvs. lsp-nätets underliggande kunder kan inte, vid ett eventuellt fel, matas via 

en annan nätstation än ET439. Nätstationen är en betongstation med märkeffekt av 800 kVA och en 

konstruktionsspänning på 12kV.  

 

 
Figur 22. Nätområde ET439    Figur 23. Nätområde ET439, enlinjeschema. 

 

Antal förbrukare samt förbrukningskategori för transformator 1 för ET439 kan ses i Tabell 27. 

 
Tabell 27. Förbrukare under ET439. 

Förbrukningskategori Xpower Förklaring  Antal förbrukare 

600 Kontorsbyggnader 1 

605 Kontorslokaler 2 

720 Mindre industrier- utan elvärme 4 

  ∑ 7 
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ET449 Östra Kyrkogatan 4 

Nätstationen ET449 är belägen i centrala Västerås vid köpcentrumet Igor. Årligt aktivt energiuttag för 

uttagspunkterna under T1 är ca 3000 MWh och för uttagspunkterna under T2 ca 1800 MWh. Lsp-

nätet under transformator 1 och 2 har inga utgående kablar ägda av MEE utan lsp-nätet består 

endast av de utgående skenorna där de underliggande förbrukarna är direkt inkopplade, se Figur 24 

för en översiktsbild av lsp-nätets utformning samt Figur 25 för en enlinjeschematisering av lsp-nätet 

och dess matningsvägar. Lsp-nätet är inte omsektioneringsbart dvs. lsp-nätets underliggande kunder 

kan inte, vid ett eventuellt fel, matas via en annan nätstation än ET449.   

 

Åtta av 47 uttagspunkter under T1 har timuppmätt aktiv och reaktiv energiförbrukning och en av en 

uttagspunkt under T2 har timuppmätt aktiv och reaktiv energiförbrukning. Nätstationen är en inhyrd 

station25 med två transformatorer av märkeffekt 800kVA och en konstruktionsspänning på 12kV.  

 

Båda transformatorerna under ET449 är oljeisolerade från tillverkaren Strömberg. Transformator 1 

har uppmätta tomgångsförluster av 1300 W och belastningsförluster vid märkström av 10200 W. 

Transformator 2 har uppmätta tomgångsförluster av 1260 W och belastningsförluster vid märkström 

av 10400W. Primärmärkspänningen är 10500 V och sekundärmärkspänningen är 400 V. 

 
Figur 24. Nätområde ET449.                         Figur 25. Nätområde ET449, enlinjeschema 

 

Antal förbrukare samt förbrukningskategori för transformator 1 och transformator 2 för ET449 kan 

ses i Tabell 28 och Tabell 29.  

 

Transformator 1 
Tabell 28.  Förbrukare under T1-ET449. 

Förbrukningskategori Xpower Förklaring Antal förbrukare 

500 Daghem- utan elvärme 2 

600 Kontorsbyggnader 1 

610 Postkontor 1 

                                                           
25

 Inhyrd nätstation betyder att MEE hyr lokalen där själva nätstationsutrustningen (transformator, ställverk 
etc.) är placerad medan MEE äger själva nätstationsutrustningen. 
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622 Specialbutiker 39 

630 Restauranger 2 

700 Lager och grossister 2 

   ∑ 47 

 

Transformator 2 
Tabell 29. Förbrukare under T2-ET449.  

Förbrukningskategori Xpower Förklaring Antal förbrukare 

700 Lager och grossister 1  

ET461 Stolpgatan 

Nätstationen ET461 är belägen utmed väg 56 mot Sala, vid Lundamotet i Västerås. Årligt aktivt 

energiuttag för uttagspunkterna under T1 är ca 1300 MWh och för uttagspunkterna under T2 ca 600 

MWh. Lsp-nätet under transformator 1 och 2 är relativt väl förgrenat med långa kabelavstånd mellan 

nätstationen och slutkunderna, se Figur 26 för en översiktsbild av lsp-nätets utformning samt Figur 

27 för en enlinjeschematisering av lsp-nätet och dess matningsvägar. Lsp-nätet är omsektionerings-

bart dvs. lsp-nätets underliggande kunder kan, vid ett eventuellt fel, matas via en annan nätstation 

än ET431 via kopplingslådan KL162 och nätstationen ET404, se Figur 27. Tio av 18 uttagspunkter 

under T1 har timuppmätt aktiv och reaktiv energiförbrukning och tre av tre uttagspunkter under T2 

har timuppmätt aktiv och reaktiv energiförbrukning.  

 

Nätstationen är en inomhusbetjänad betongstation med två transformatorer av märkeffekt 800 kVA 

och en konstruktionsspänning på 12 kV. Båda transformatorerna under ET461 är oljeisolerade och 

från tillverkaren Möre. Transformator 1 har en uppmätt tomgångsförlust av 890 W och en 

belastningsförlust vid märkström av 6112 W. Transformator 2 har en uppmätt tomgångsförlust av 

894 W och en belastningsförlust vid märkström av 6088 W. Primärmärkspänningen är 11 kV och 

sekundärmärkspänningen 420 V.  

 

Figur 26. Nätområde ET461. 
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Figur 27. Nätområde ET461, enlinjeschema. 

 

Antal förbrukare samt förbrukningskategori för transformator 1 och transformator 2 för ET461 kan 

ses i Tabell 30 och Tabell 31.  

 

Transformator 1 
Tabell 30. Förbrukare under T1-ET461.  

Förbrukningskategori Xpower Förklaring Antal förbrukare 

600 Kontorsbyggnader 5 

605 Kontorslokaler 4 

622 Specialbutiker 4 

700 Lager och grossister  4 

720 Mindre industrier- utan elvärme 1 

  ∑ 18 

 

Transformator 2  
Tabell 31. Förbrukare under T2-ET461.  

Förbrukningskategori Xpower Förklaring Antal förbrukare 

600 Kontorsbyggnader 1 

720 Mindre industrier- utan elvärme 1 

722 Mindre industrier, 2-skift 1 

  ∑ 3 
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Eftersom tre av tre uttagspunkter under ET461 T2 har både aktivt och reaktiv energimätning kommer 

detta lsp-nät användas för referensberäkningar av de senare uppmätta resultaten av den installerade 

fasta och fjärravlästa nätstationsmätningen. Referensberäkningarna kräver en del information kring 

lsp-nätets kabelförutsättningar varför dessa presenteras i Tabell 32. Under ET461 T2 finns således 

fem stycken kablar samt en kopplingskabel till kopplingslåda KL162. Vid behov kan en omsektione-

ring genomföras i kopplingslådan KL162 och ET461 kan då t.ex. matas från närliggande nätstation 

ET404. I Tabell 32 presenteras vidare, för ET461 T2 lågspänningsnät, kabelbeteckning samt dess 

längder, dimensioner, anslutningspunkter, märkresistans och märkreaktans.   

 
Tabell 32. Lågspänningsnätet ET461 T2, kabelförutsättningar.  

Kabelbet-
eckning  

Resistans 
[Ohm/km & fas] 

Reaktans 
[Ohm/km & fas] 

Maximal tillåten 
ström [A] 

Antal 
kablar  

Längd 
[m] 

Anslutnings-
punkt 

FKJ 

70/5026 
0,268 0,076 240 1 25 ET461-05 

N1XV 

240/240 
0,152 0,078 435 3 237 ET461-04 

AKKJ 

25/10 
1,2 0,082 100 1 6 ET461-07 

ET3116 Lindskärsvägen 

Nätstationen ET3116 är belägen på ön Tidö-Lindö vid Mälaren ca 10 minuter med bil söderut från 

Västerås.  Årligt aktivt energiuttag för uttagspunkterna under T1 är ca 1300 MWh och alla kunderna 

har säkringsabonnemang dvs. ingen kund har timuppmätt aktiv och reaktiv energiförbrukning. Lsp-

nätet under transformator 1 är väl förgrenat med mycket långa kablar, se Figur 28 för en 

översiktsbild av lsp-nätets utformning samt Figur 29 för en enlinjeschematisering av lsp-nätet och 

dess matningsvägar. Lsp-nätet är omsektioneringsbart dvs. lsp-nätets underliggande kunder kan, vid 

ett eventuellt fel, matas via en annan nätstation än ET3116, se Figur 29. Nätstationen är en plåt-

station med en transformator av märkeffekt 800 kVA och en konstruktionsspänning på 12 kV.  
  

 
Figur 28. Nätområde ET3116. 

                                                           
26

 Kabelbeteckningen klassificeras av kabelnamnet t.ex. FKJ som anger bl.a. typ av material använt i kabeln. 
70/50 anger att fasledningens tvärsnittarea är 70 mm

2
 samt återledarens tvärsnittsarea är 50 mm

2
. 
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Figur 29. Nätstationsområde ET3116, enlinjeschema. 

 

Antal förbrukare samt förbrukningskategori för transformator 1 för ET3116 kan ses Tabell 33. 

 
Tabell 33. Förbrukare under ET3116.  

Förbrukningskategori  
Xpower 

Förklaring Antal förbrukare 

100 Småhus – ren hushållsel 1 

132 Värmepump – uteluft utan eltillsats 49 

210 Flerbostadshus - direktel  1 

300 Fritidshus - sommarstugor bebodda 22 

720 Mindre industrier - utan elvärme 6 

  ∑ 79 

 

BILAGA Beräkningsresultat, effektfördelning 

Effektfördelning dimensionering i Xpower- Beräkningsresultat  

Först presenteras effektfördelningsberäkningarna dimensionerings beräkningsresultat och efterföljs 

av effektfördelning tidsdimensionerings beräkningsresultat.  

 

I Tabell 34 och Tabell 35 presenteras effektfördelningsberäkningsresultaten för dimensionerings-

beräkningarna för ett helt år. För en fullständig redogörelse för beräkningsförfarandet, se avsnitt 

5.2.3 Effektfördelningsberäkningar i Xpower. 
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Tabell 34. Effektfördelning dimensionering (Masknät) i Xpower – Beräkningsresultat: årligt 

Nät-
station 

Beräknings-
inställningar 

Maximal 
belastningsnivå 
transformator 
[%] 

Maximal 
belastnings-
nivå  
lsp-nät [%] 

Max aktiv effekt i 
referenspunkt 
[kW] 

Energiförlust 
transformator 
[kWh] 

Lsp-
nätförlust 
[kWh] 

ET342 

T1 

Typkurvor, 

Typår, 

Hela dygnet 

26,3 126,7 330,32 12670 18056 

ET342 

T1 

Mätvärden 

vid 

beräkning, 

Typår, Hela 

dygnet 

28,2 136,2 351,48 13071 19600 

ET432  

T2 

Typkurvor, 

Typår, 

Hela dygnet 

42,3 172,5 531,58 15588 20034 

ET432  

T2 

Mätvärden 

vid 

beräkning, 

Typår, Hela 

dygnet 

49,7 208 587,04 22819 34071 

ET431 

Typkurvor, 

Typår, 

Hela dygnet 

17,6 24,5 141,90 8418 10051 

ET431 

Mätvärden 

vid 

beräkning, 

Typår, Hela 

dygnet 

17,3 29,6 137,62 8273 9657 

 
Tabell 35. Effektfördelning dimensionering (Masknät) i Xpower – Beräkningsresultat: årligt  

Nät-
station 

Beräknings-
inställningar 

Maximal 
belastningsnivå 
transformator 
[%] 

Maximal 
belastnings-
nivå  
lsp-nät [%] 

Max aktiv effekt i 
referenspunkt 
[kW] 

Energiförlust 
transformator 
[kWh] 

Lsp-
nätförlust 
[kWh] 

ET439 

Typkurvor, 

Typår, 

Hela dygnet 

15,5 41,3 125,3 8028 8094 

ET439 

Mätvärden 

vid 

beräkning, 

Typår, Hela 

dygnet 

14,8 39,4 116,65 7927 7971 

ET449 

T1 

Typkurvor, 

Typår, Hela 

dygnet 

70,3 235,3 709,8 24648 26695 

ET449 

T2 

Typkurvor, 

Typår, Hela 

dygnet 

34,8 116,0 350,65 12454 12665 
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ET461 

T1 

Typkurvor, 

Typår, 

Hela dygnet 

22,1 47,3 178,1 8457 10795 

ET461 

T1 

Mätvärden 

vid 

beräkning, 

Typår, Hela 

dygnet 

33,2 84,0 251,6 8564 11959 

ET461 

T2 

Typkurvor, 

Typår, 

Hela dygnet 

42,0 96,9 338,3 9882 25687 

ET461 

T2 

Mätvärden 

vid 

beräkning, 

Typår, Hela 

dygnet 

36,0 85,6 289,8 9351 21973 

ET- 

3116 

Typkurvor, 

Typår, 

Hela dygnet 

64,8 65,1 521,70 10519 24399 

ET-

3116  

Mätvärden 

vid 

beräkning, 

Typår, Hela 

dygnet 

57,7 58,1 464,73 10529 24408 

 

Tabell 36 presenteras effektfördelningsberäkningsresultaten dimensionering för genomförd radial-

nätsberäkning för ET449 transformator 1 och transformator 2.   

 
Tabell 36. Effektfördelning dimensionering (Radialnät) I Xpower- Beräkningsresultat: årligt 

Nät-
station 

Beräknings-
inställningar 

Maximal 
belastnings-
nivå 
transformator 
[%] 

Maximal 
belastnings-
nivå  
lsp-nät [%] 

Årlig energi-
förbrukning 
[MWh] 

Energiförlust 
transformator 
[kWh] 

Lsp-
nätförlust 
[kWh] 

ET449 

T1 

Typkurvor, 

Typår, Hela 

dygnet, 90 % 

63 211 3051,5 21114 1524 

ET449 

T1 

Mätvärden vid 

beräkning 

Typår, Hela 

dygnet, 90 % 

67 225 3037,0 25246 2170 

ET449 

T2 

Typkurvor, 

Typår, Hela 

dygnet, 90 % 

35 116 1811,3 12146 87 

ET449 

T2 

Mätvärden vid 

beräkning 

Typår, Hela 

dygnet, 90 % 

36 119 1826,1 15786 374 
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Effektfördelning tidsdimensionering i Xpower- Beräkningsresultat  

Beräkningen effektfördelning tidsperiod har genomförts för tidsperioden den 1 april 2013 kl. 01.00 till 

den 30 april 2013 kl. 23.00 och beräkningsresultaten presenteras i Tabell 37 och i Tabell 38. För en 

fullständig redogörelse för beräkningsförfarandet, se avsnitt 5.2.1 Nätförlustberäkningar för 

nätstationernas underliggande lsp-nät. 

 
Tabell 37. Effektfördelning tidsdimensionering – beräkningsresultat i Xpower: April månad 

Nätstation 
Beräknings-
inställningar 

Maximal 
belastningsnivå 
transformator [%] 

Maximal 
belastnings-
nivå  
lsp-nät [%] 

Energiförlust 
transformator 
[kWh] 

Lsp-
nätförlust 
[kWh] 

ET342 T1 
Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt kalender 
22,4 108 1031 1445 

ET342 T1 
Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt kalender  
22,1 106,5 1031 1444 

ET342 T2 
Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt kalender 
32,8 134,9 1192 1475 

ET342 T2 
Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt kalender  
32,8 134,9 1193 1475 

 
 

 

Tabell 38. Effektfördelning tidsdimensionering – beräkningsresultat i Xpower: April månad  

Nätstation 
Beräknings-
inställningar 

Maximal 
belastningsnivå 
transformator [%] 

Maximal 
belastnings-
nivå  
lsp-nät [%] 

Energiförlust 
transformator 
[kWh] 

Lsp-
nätförlust 
[kWh] 

ET431 

Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt 

kalender 

16,9 23,8 701 855 

ET431 

Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt 

kalender  

16,8 23,7 704 865 

ET439 

Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt 

kalender 

12,2 32,5 655 659 

ET439 

Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt 

kalender  

12,3 32,6 655 659 

ET449 T1 

Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt 

kalender 

53 177 1650 112 

ET449 T1 

Typkurvor, Medelår,  

Dagtyp enligt 

kalender  

53 178 1659 113 
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ET449 T2 

Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt 

kalender 

22 72 985 6 

ET449 T2 

Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt 

kalender  

25 83 1018 9 

ET461 T1 

Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt 

kalender 

30,1 70,1 793 1948 

ET461 T1 

Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt 

kalender  

31,7 73,3 811 2081 

ET461 T2 

Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt 

kalender 

17,3 37,0 684 833 

ET461 T2 

Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt 

kalender  

17,6 37,0 686 836 

ET3116 

Typkurvor, Typår, 

Dagtyp enligt 

kalender 

27,9 27,4 813 1687 

ET3116 

Typkurvor, Medelår, 

Dagtyp enligt 

kalender  

27,8 27,2 850 1910 

 

BILAGA Distribuerad aktiv energi [kWh] för fast och fjärravläst 

nätstationsmätning 
Den distribuerade aktiva energin [kWh] är plottad för de nätstationer som ingick i pilotinstallationen 

för fast och fjärravläst nätstationsmätning på MEE för hela april månad 2013 samt för en vecka under 

april månad 2013, antingen vecka 14 eller vecka 15, för att påvisa och förtydliga de olika lsp-nätens 

varierande energiförbrukningsmönster. Beroende på nätstationernas underliggande kunder samt 

deras sammalagrade förbrukningsmönster kan vissa likheter mellan de presenterade diagrammen i 

detta avsnitt och typkurvorna i Svenska elverksföreningsens utgåva av belastningsberäkningar med 

typkurvor från 1991 [7] urskiljas. För t.ex. nätstationen ET3116 som bl.a. har kunder med 

uppvärmningssätt utan elvärme kan likheter mellan den distribuerade aktiva energin i Figur 42 och 

typkurvan Typkurvor, flerbostadshus utan elvärme Figur 3 ses.    

 

Slutligen har kommentarer gällande diagrammen skett löpande vid behov.  
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ET342  

ET342 T1 

 
Figur 30. ET342 T1 Distribuerad aktiv energi [kWh] april månad 2013 

 

 
Figur 31. ET342 T1 Distribuerad aktiv energi [kWh] Vecka 14 april 2013 
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ET342 T2 

 
Figur 32. ET342 T2 Distribuerad aktivenergi [kWh] april månad 2013 

 

De första dagarnas energiförbrukning för ET432 T2, se Figur 32, i april månad 2013 skiljer sig från 

resterande månad där den lägre energiförbrukningen under framförallt nattetid avviker. Detta 

avvikande mönster beror troligen på ändrat beteende hos någon av ET342:s underliggande kunder 

där t.ex. en storkund glömt stänga av elintensiv apparatur eller att 2-skifts industrier under ET342 T2 

haft igång sin produktion även på natten. Pga. tidsbrist har inte vidare studier gällande 

energiförbrukningskurvans avvikande värden genomförts inom detta examensarbetes ramar.   

 

 
Figur 33. ET342 T2 Distribuerad aktivenergi [kWh] Vecka 15 april 2013 

 

Den distribuerade energin för vecka 15 plottades för ET342 T2 istället för den distribuerade energin 

för vecka 14 eftersom vecka 15 bedömdes innehålla ett för ET432 T2 mer typiskt energiförbruknings-

mönster, se Figur 33.  
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ET431 

 
Figur 34. ET431 Distribuerad aktiv energi [kWh] april månad 2013 

 

 
Figur 35. ET431 Distribuerad aktiv energi [kWh] Vecka 14 april 2013 
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ET439 

 

 
Figur 36. ET439 Distribuerad aktiv energi [kWh] april månad 2013 

 

 
Figur 37. ET439 Distribuerad aktiv energi [kWh] Vecka 14 april 2013 

 

Annandag påsk inföll den 1 april 2013 vilket förklarar varför det endast är fyra stycken 

energiförbrukningstoppar under vecka 14 för ET439 (ordinarie arbetsvecka har fem stycken 

energiförbrukningstoppar), se Figur 36 och Figur 37.  
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ET461 

ET461 T1 

 
Figur 38. ET461 T1 Distribuerad aktiv energi [kWh] april månad 2013 

 

 
Figur 39. ET461 T1 Distribuerad aktiv energi [kWh] Vecka 14 april 2013 

 

Annandag påsk inföll den 1 april 2013 vilket förklarar varför det endast är fyra stycken 

energiförbrukningstoppar under vecka 14 för ET461 T1 (ordinarie arbetsvecka innehåller fem stycken 

energiförbrukningstoppar), se Figur 38 och Figur 39.  
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ET461 T2 

 
Figur 40. ET461 T2 Distribuerad aktiv energi [kWh] april månad 2013 

 

 
Figur 41. ET461 T2 Distribuerad aktiv energi [kWh] Vecka 14 april 2013 

 

Annandag påsk inföll den 1 april 2013 vilket förklarar varför det endast är fyra stycken 

energiförbrukningstoppar under vecka 14 för ET461 T2 (ordinarie arbetsvecka innehåller fem stycken 

energiförbrukningstoppar), se Figur 40 och Figur 41.  
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ET3116 

 
Figur 42. ET3116 Distribuerad aktiv energi[kWh] april månad 2013 

 

Orsaken till den minskade energiförbrukningen under april månad 2013 för ET3116 beror troligtvis på 

en ökad utomhustemperatur där framförallt elenergibehovet till uppvärmning har minskats, se Figur 

42. Den minskade energiförbrukningen följer även till viss del typkurvan för flerbostadshus utan 

elvärme under april månad, se Figur 3. Typkurvor, flerbostadshus utan elvärme. 

 

 
Figur 43. ET3116 Distribuerad aktiv energi[kWh] Vecka 14 april 2013 
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BILAGA Prioriteringsordning för installation av nätstationsmätning 
Förslagsvis listar en nätstrateg på MEE vilka nätstationer som bör prioriteras vid en eventuell 

installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning. Vid nyetablering av nätstationer föreslås alltid 

nätstationsmätning med tillhörande strömtransformatorer, mätarplats, mätarplintar etc. ingå i total 

entreprenaden.   

 

Följande prioriteringordning har identifierats:  

1) I dessa nätstationer skall en installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning ske. 

2) I dessa nätstationer borde en installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning ske. 

3) I dessa nätstationer borde eventuellt, om förutsättningarna för nätstationen ändras eller om 

möjlighet finns, en installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning ske. 

 

Vid framtagandet av prioriteringsordningen för en eventuell installation av fast och fjärravläts 

nätstationsmätning bör framförallt följande identifierade variabler tas i beaktning:  

 Nätstationsens märkeffektsstorlek 

o Nätstationsmätning installeras om nätstationen har en installerad märkeffekt på minst 

500kVA, annars installeras ingen nätstationsmätning.  

 Nätstationens placering 

o Mest fördelaktigt är att installera nätstationsmätning i tätortsplacerade nätstationer och 

minst fördelaktigt är det att installera nätstationsmätning i nätstationer placerade på 

landsbyggden. Nätstationer placerade på landsbyggden som besitter liknande teknisk 

utformning som någon tätortsplacerad nätstation kan med fördel också följa med i en 

eventuell installation av nätstationsmätning förutsatt att resten av kravspecifikationen är 

uppfylld.  

 Nätstationens aktuella kundprofil 

o Mest fördelaktigt är att installera nätstationsmätning i kundprofilsområden med hög 

kundomsättning där flertalet ombyggnationer sker t.ex. köpcentrum eller i kontor och 

lokaler eller i kundprofilsområden med hög förbrukning t.ex. industrier. Det är även 

fördelaktigt att installera nätstationsmätning i kundprofilsområden med stor andel 

eluppvärmda fastigheter där olovlig kraftavledning och/eller felaktigt dokumenterade 

kundförbrukningsprofiler för genomförandet av belastningsberäkningarna misstänkts 

föreligga.  

 Nätstationens underliggande kundantal 

o Mest fördelaktigt är att installera nätstationsmätning för nätstationer med flertalet 

underliggande kunder. 

 Nätstationens tekniska förutsättningar  

o Om en installation av nätstationsmätning kan ske utan avbrott bör nätstationsmätning 

installeras i nätstationen. Om en installation av nätstationsmätning inte kan ske utan 

avbrott bör inte nätstationsmätning installeras i nätstationen.  

 Nätstationens drifttagningsdatum 

o Om nätstationen har ett drifttagningsdatum efter 1 januari 2007 bör nätstationsmätning 

installeras eftersom det sedan tidigare då finns installerad mätplats med tillhörande 

mätarplintar och strömtransformatorer etc. i nätstationen i fråga.  
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o Om nätstationen inom snar framtid skall genomgå en ombyggnation eller om 

nätstationen skall avställas samt tas ur drift bör inte nätstationsmätning installeras i 

nätstationen.  

 Nätstationens dokumentationsunderlag 

o Nätstationsmätning installeras med fördel först i de nätstationer där korrekt genomförd 

dokumentation över nätstationen i fråga samt dess mätkretsar, strömtrans-

formatorernas omsättningstal etc. finns tillgänglig.   

 Nätstationens andel ansluten småskalig kraftproduktion 

o Om nätstationen har en stor och/eller betydande andel ansluten förnyelsebar småskalig 

kraftproduktion bör nätstationsmätning installera i nätstationen i fråga.  

BILAGA Mätning och mätinsamlingssystem   
Elektroniska elmätare består av huvudsak av en ingångsmodul, en microprocessor, en display, ett 

internt lagringsminne samt en terminal för överföring av insamlad mätdata. Ingångsmodulen 

anpassar och isolerar mätinsignalerna för att passa elektronikens krav på låga signalnivåer, 

beräkningarna genomförs sedan i microprocessorn och resultatet visas på displayen. För att 

översätta ingående analoga signaler till digitala signaler i form av ett pulståg med ett antal pulser per 

tidsenhet, som kan behandlas i microprocessor, behövs även ett A/D- kort. Beroende på val av 

signalöverföringskommunikation med antingen radio, fiberoptik, PLC eller modemöverföring, kan 

elmätarna kommunicera med en koncentrator som slutligen skickar de uppmätta mätvärdena till ett 

mätinsamlingssystem [24].   

 

Beroende på elmätarens önskade användningsområde samt dess specifika kravspecifikation finns det 

en uppsjö av olika elmätare att använda sig av. Elmätarens önskade användningsområde, t.ex. 

debiteringsgrundad elmätning hos kund, elmätning för elbolagets egenintresse, elkvalitetsmätning 

etc., är viktigt att specificera eftersom det finns ett antal förordningar och standarder som skall 

efterföljas för att säkerställa att elmätaren mäter korrekt och som varierar beroende på elmätarens 

användningsområde.  

Mätinsamlingssystemet på MEE  

Terminalen27 i elmätaren skickar mätvärdesdata till anslutningspunkten/koncentratorn där 

koncentratorn i sin tur kommunicerar med själva insamlingssystemet. MEE har i dagsläget tre olika 

insamlingssystem i drift: Kamstrup Custcom, Turtle 2 CommandCentre och ELIN. Via dessa tre 

insamlingssystem, se Figur 44, sker bl.a. en elförbruknings- och debiteringsgrundad mätinsamling för 

ca 103 000 uttagspunkter i MEE:s nätkoncessionsområde. 

 

Kamstrup Custcom används i störst utsträckning inom tätortsområden medan Turtle 2 

CommandCentre insamlingssystem används främst för uttagspunkter på landsbygden. 

Insamlingssystemet ELIN används för högeffektkunder samt kunder av något mer tillfällig karaktär 

t.ex. byggkraftskunder.  

                                                           
27

 Terminalen lagrar alla värden som mätaren registrerar och skickar sedan dessa mätvärdesuppgifter vidare till 
koncentratorn.  Terminalen är ofta integrerad med mätaren som en fysisk enhet.  
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Figur 44. AMR- teknik MEE.  

 

Vidare kommunicerar insamlingssystemet med det centrala mätvärdes- och avräkningsdatabasen 

MDMS, Meter Data Management System, via kommunikationsplattformen BizTalk. Beroende på 

använt insamlingssystem klarar koncentratorn att hantera, samla in och lagra en varierad mängd 

data från underliggande terminaler.  

 

BizTalk i sin tur kontrollerar överförd data mellan de olika insamlingssystemen och mätvärdes-

databasen MDMS. I MDMS kontrolleras sedan överförd mätdata och dessa mätvärdesdata skickas 

sedan vidare till kundinformationssystemet (KIS) Xellent för kommande kunddebitering. I MDMS 

lagras information gällande förbrukningsuppgifter, mätaruppgifter, anläggningsuppgifter etc. Vidare 

är det i MDMS som kraven ställs på hur ofta en mätare skall avläsas samt vilken information som skall 

inhämtas från mätaren. En gång i veckan skickar i sin tur Xellent information till 

nätinformationssystemet (NIS) Tekla Xpower innehållande kundinformation och kundförbrukning för 

uppdatering av aktuell status i nätinformationssystemet. En gång i månaden kör även MEE ett 

specialbyggt script för överföring av timmuppmätta energivärden till Tekla NIS Xpower för 

användning i t.ex. nätdimensioneringsberäkningar [44]. 

Insamlingssystemen och dess kommunikation  

AMR-tekniken förutsätter att elmätarnas terminaler kommunicerar med den centrala 

mätvärdesdatabasen. Kommunikationen regleras av diverse standardiserade kommunikations-

protokollen28 och kan ske via t.ex:  

 

 radio kommunikation 

 PLC, Power Line Communication, kommunikation via elnätet  

 WiMax, Worldwide Interoperability for Microwave Access, trådlös kommunikationsstandard 

 Fiberkabel 

 Signalkabel  

 GSM29/GPRS kommunikation 

                                                           
28

 Ett kommunikationsprotokoll är en överenskommelse mellan två eller flera parter om hur kommunikationen 
skall ske. Kommunikationsprotokoll krävs för att t.ex. en tolkning av informationsflödet entydigt skall vara 
bestämd.  
29

 Globalt system för mobilkommunikation (Global System for Mobilecommunication).  
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Klassificering och kategorisering av elmätare och dess mätsystem 

Elmätare som är debiteringsgrundade måste vara godkända enligt EU:s MID, Measuring Instrument 

Directive, där godkännandet innebär att elmätaren uppfyller de kvalitetskrav som myndigheterna 

ställer på mätaren [45]. MID godkända elmätare delas in i klasserna A, B, C och D vars kravspecifika-

tioner och mätarnoggrannhet varierar beroende på om elmätaren är direktmätt eller mäter via 

anslutna strömtransformator [46] och/eller spänningstransformator.  

 

Vidare kan elmätare utan MID- klassning delas in i ett antal noggrannhetsklasser: klass 0.2, 0.5, 1, 2 

reglerade av de internationella standarderna IEC 62053-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22 och IEC 

62053-23 [47] samt de svenska standarderna SS 4060187 och SS-EN 61036 [24]. En elmätare kan 

därför ha både en MID-klassning och en noggrannhetsklassning enligt IEC- standarderna, se Tabell 39 

för en närmare presentation av noggrannhetsklassificering, MID-klassning samt dess största tillåtna 

mätvärdesfel för en elmätare.  
 
Tabell 39. Noggrannhetsklassning, elmätare [48] [45].  

Klass, IEC standard Största tillåtna fel  Klass, MID mätare Största tillåtna fel 

2 ± 2 % A ± 2 % 
1 ± 1 % B ± 1 % 
0,5 ± 0,5 % C  ± 0,5 % 
0,2 ± 0,2 % D ± 0,2 % 

 

Beroende av anslutande maximala ström dvs. vilken mätarsäkring som används alternativt vilken 

maximal effektstorlek som överförs skall strömtransformatorer och/ eller spänningstransformatorer 

användas vid elmätning. Vid klassificering av strömtransformatorer förekommer det emellanåt att 

noggrannhetsklassen 0,2 tillskrivs tilläggsbetäckningen S. Tilläggsbetäckningen S innebär att mät-

noggrannhetsområdet har utökats i de lägre strömintervallen [24] för mättransformatorn och i  

Tabell 40 förklaras de tillåtna omsättningsfelen vid given procentsats av märkströmmen [A] enligt SS-

EN 60044-1 utgiven 2002.  T.ex. så har en strömtransformator 200/5 med klass 0,2S vid mätpunkten 

1 % (dvs. 2A) strömfelet ± 0,75 %.  
 
Tabell 40. Omsättningsfel vid % av märkström [A] för strömtransformatorer [41] 

Vid given procentsats 
 av märkström 

1 2 20 100 120 

Klass 0,2 - 0,75 0,35 0,2 0,2 

Klass 0,2S 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 

Klass 0,5 - 1,5 0,75 0,5 0,5 

Klass 0,5S 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5 

 

Svensk Energi har i deras rapport Krav, råd och rekommendationer om mätning på elmarknaden 

delat in mätsystem för mätning av överförd el i fem olika effektkategorier, se Tabell 41 och Tabell 42, 

där det presenteras hur elmätning skall utföras samt om ström- och spänningstransformatorer skall 

användas vid elmätning.  
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Tabell 41. Mätvärdessystem, effektkategorisering [39].   

Effektkategori Beskrivning 

Kategori 1 Mätning av överförd el utan strömtransformator. Direktmätning (max 63 A säkring). 

Kategori 2 
Mätning av överförd el med strömtransformator. Större mätarsäkring 

(huvudsäkring) än 63 A. 

Kategori 3 
Mätning av överförd el med ström- och spänningstransformator med 

mätsystemseffekt mindre än 2MW. 

Kategori 4 
Mätning av överförd el med ström- och spänningstransformator med 

mätsystemseffekt mellan 2- 10 MW. 

Kategori 5 
Mätning av överförd el med ström- och spänningstransformator med 

mätsystemseffekt över 10 MW. 

 

Beroende på aktuell uttagspunkts tillhörande effektkategori finns det olika krav och rekommen-

dationer kring vilken noggrannhet elmätare och eventuella strömtransformatorer och spännings-

transformatorer skall ha för att uppfylla Svensk Energis Krav, råd och rekommendationer om mätning 

på elmarknaden, se Tabell 42. 

 
Tabell 42. Val av energimätare, ström- och/eller spänningstransformator beroende på effektkategori  [24].  

Effekt- 
kategori 

Elmätare  
Klass 

Strömtransformator 
Klass 

Spänningstransformator  
Klass 

Kategori 1 230 - - 

Kategori 2 1 0,2S - 

Kategori 3 1 0,2S 0,2 

Kategori 4 0,5S 0,2S 0,2 

Kategori 5 0,2S 0,2S 0,2 

 

Beroende på noggrannhetsklass får mätvärdessystemets (dvs. hela kedjan av elmätare, 

mättransformator, mätarplintar etc.) energiupplösning variera inom givet storhetsintervall samt 

inom given tidsangivelse [39].  Vid strömmätning med mättransformator måste hänsyn tas till 

ledningarnas ledningsarea samt den faktiska längden mellan mättransformatorn och mätaren för att 

bibehålla låg kretsimpedansen i mätkretsen. Vidare skall även spänningsfallet från 

spänningstransformatorn till mätarplinten minimeras för att utesluta risken att registreringen i 

mätinstrumentet blir för litet [24].  

 

För alla angivna effektkategorier i Tabell 41 och Tabell 42 skall mätsystemet kontrolleras vart 6:e år 

samt vara spårbart till ackrediterat kalibreringslaboratorium. För kunder i kategorigruppen 1 t.ex. 

vanliga lågspänningskunder räcker det för elnätsbolagen att göra stickprovskontroller för att 

kontrollera att mätsystemet uppfyller noggrannhetskraven. I alla effektkategorifall tillhandahåller 

och äger nätägaren elmätaren, ström- och/eller spänningstransformator samt anslutna 

kortslutningsplintar [39].  
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 För MID godkända elmätare gäller klass A eller bättre. 



 

XXXI 
 

BILAGA Velanderkonstanter  
För att verifiera de i Xpower beräknade maximala effektvärdena och de i nätstationerna uppmätta 

aktiva effektvärdena beräknades den årliga maximala aktiva effekten genom Velanders formel, se 

avsnitt 2.1.1 Velanders formel. I avsnitt 6.3 Överslagsberäkningar för elnätsdimensionering med 

Velanders formel Tabell 15 och avsnitt Velanders formel, överslagsberäkning för 

elnätsdimensionering 0  

Jämförelse av beräknade årliga maximala aktiva effekten för Xpower och Velanders formel med den 

för nätstationerna uppmätta maximala aktiva effekten under april månad 2013 presenteras 

resultaten av Velanders formel beräkningarna samt en verifieringsjämförelse mellan beräkningarna 

utförda med Velanders formel och de uppmätta effektvärdena i nätstationerna samt de beräknade 

effektvärdena i Xpower.   

 
För att kunna beräkna den årliga maximala aktiva effekten via Velanders formel krävs Velanders 

konstanter, se avsnitt 2.1.1 Velanders formel. För de flesta kundkategorier i Xpower har motsvarande 

Velanderkonstanter identifierats och använts enligt Tabell 1, se avsnitt 2.1.1 Velanders formel. För 

vissa specifika kundkategorier i Xpower har det varit svåra att finna en motsvarighet i litteraturen, 

varför även dessa kundkategorier har tilldelats Velanderkonstanter enligt Tabell 1 där en 

approximativ översättning av förbrukningskategorierna i Xpower till de Velander konstanter vars 

energiförbrukning är mest likvärdig förbrukningskategorierna i Xpower har genomförts.  

 

Enligt Velanders formel, se avsnitt 2.1.1 Velanders formel, beräknas den årliga maximala effekten 

baserat på den årliga aktiva energiförbrukning [kWh/år] (lagrat per år i Xpower) varför även dessa 

poster är listade i aktuella tabeller se Tabell 43, Tabell 44, Tabell 45, Tabell 46, Tabell 47, Tabell 48, 

Tabell 49, Tabell 50 och Tabell 51. Antal förbrukare per förbrukningskategori (katalogiserat i Xpower) 

är presenterade i tabellerna endast för att läsaren skall få en uppfattning om nätstationens storlek 

och kundunderlag. Slutligen presenteras även Velanderkonstanterna k1 och k2 för de utvalda 

nätstationerna för pilotinstallationen fast och fjärravläst nätstationsmätning i följande tabeller.  

 

ET432 
 
Tabell 43. Bestämning av Velanderkonstanter, ET342 T1.  

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

1 600 
Kontors-

byggnader 
20935 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

1 605 Kontorslokaler 611966 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

12 622 Specialbutiker 896374 Specialbutiker 0,000200 0,0700 

1 630 Restauranger 76550 

Åter-

distributörer i 

Sverige 

0,00028 0,0250 

Totalt: 15   Totalt: 1605825    
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 Tabell 44. Bestämning av Velanderkonstanter, ET342 T2.  

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

1 622 Specialbutiker 3491372 Specialbutiker 0,000200 0,0700 

1 722 

Mindre 

industrier,  

2-skift 

40652 
Mindre 
industrier/ 
Med Elvärme 

0,000225 0,158 

Totalt: 2   Totalt: 3532024    

 

ET431 
 
Tabell 45. Bestämning av Velanderkonstanter, ET431. 

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

6 605 Kontorslokaler 238064 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

1 520 
Grundskolor, 

utan elvärme 
24743 Skolor 0,000256 0,0948 

1 721 

Mindre 

industrier med 

elvärme 

7660 
Mindre 
industrier/ 
Med Elvärme  

0,000225 0,158 

143 200 

Flerbostads-

hus, lgh. utan 

elvärme 

342647 

Flerbostads-

hus, utan 

elvärme 

0,000225 0,0632 

Totalt: 151   Totalt: 613114    

 

ET439 
 
Tabell 46. Bestämning av Velanderkonstanter, ET439.  

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

1 600 
Kontors-

byggnader 
22502 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

2 605 Kontorslokaler 89142 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

4 720 

Mindre 

industrier, 

utan elvärme 

162758 
Mindre 
industrier/ 
Med Elvärme  

0,000225 0,158 

Totalt: 7    Totalt: 274402    
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ET449 

 
Tabell 47. Bestämning av Velanderkonstanter, ET449 T1.  

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

2 500 
Daghem, utan 

elvärme 
81164 Skolor 0,000256 0,0948 

1 600 
Kontors-

byggnader 
188518 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

1 610 Postkontor 7278 

Åter-

distributörer i 

Sverige 

0,000280 0,0250 

39 622 Specialbutiker 2349383 Specialbutiker 0,000200 0,0700 

2 630 Restauranger 401773 

Åter-

distributörer i 

Sverige 

0,000280 0,0250 

2 700 
Lager och 

grossister 
23394 

Åter-

distributörer i 

Sverige 

0,000280 0,0250 

Totalt: 47   Totalt: 3051510    

 

 
Tabell 48. Bestämning av Velanderkonstanter, ET449 T2.  

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

1 700 
Lager och 

grossister 
1811345 

Åter-

distributörer i 

Sverige 

0,000280 0,0250 

 

ET461 

 
Tabell 49. Bestämning av Velanderkonstanter, ET461 T1.  

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

5 600 
Kontors-

byggnader 
583952 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

4 605 Kontorslokaler 386247 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

4 622 Specialbutiker 135048 Specialbutiker 0,000200 0,0700 

4 700 
Lager och 

grossister  
128378 

Åter-

distributörer i 

Sverige 

0,000280 0,0250 

1 720 

Mindre 

industrier, 

utan elvärme 

77263 
Mindre 
industrier/ 
Med Elvärme  

0,000225 0,158 

Totalt: 18   Totalt: 1310888    
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Tabell 50. Bestämning av Velanderkonstanter, ET461 T2.  

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

1 600 
Kontors-

byggnader 
57226 Kontorslokaler 0,000200 0,0700 

1 720 

Mindre 

industrier, 

utan elvärme 

62195 
Mindre 
industrier/ 
Med Elvärme  

0,000225 0,158 

1 722 

Mindre 

industrier, 2-

skift 

485698 
Mindre 
industrier/ 
Med Elvärme  

0,000225 0,158 

Totalt: 3   Totalt: 605119    

 

ET3116 

 
Tabell 51. Bestämning av Velanderkonstanter, ET3116. 

Antal 
förbrukare 

Förbruknings-
kategori 
Xpower 

Förklaring 
Årlig aktiv Energi-
förbrukning [kWh/år] 
Xpower 

Kundkategori 
Velander- 
konstanter 

k1 k2 

1 100 
Småhus, ren 

hushållsel 
25444 

Småhus med 

elvärme 

(luft-

värmepump) 

0,00030 0,025 

49 132 

Värmepump, 

uteluft utan 

Eltillsats 

988963 
Småhus utan 

elvärme 
0,00033 0,050 

1 210 
Flerbostads- 

hus, direktel 
33343 

Fler-

bostadshus 

med elvärme 

0,000280 0,0632 

22 300 

Fritidshus, 

sommarstugor 

bebodda 

260034 
Sommar-

bostäder 
0,000240 0,0253 

6 720 

Mindre 

industrier, 

utan elvärme 

23747 
Mindre 
industrier/ 
Med Elvärme  

0,000225 0,158 

Totalt: 79   Totalt: 1331531    

 

BILAGA Genomförda intervjuer, nätstationsmätning 
Syftet med genomförd intervjustudie var att få svar på om och i så fall varför en större installation av 

nätstationsmätning bör införas på MEE samt vilka för- och nackdelar ett eventuellt nätstations-

mätningsinförande skulle innebära för MEE. Intervjustudierna har genomförts enligt en semi-

strukturerad intervjumodell och likvärdiga intervjufrågor ställts till varje intervjudeltagare.  

 

I detta avsnitt Bilaga Genomförda intervjuer, nätstationsmätning presenteras ett urval av de genom-

förda intervjuerna samt deras framkomna intervjuresultat som ytterligare belyser frågeställningarna 

kring en större installation av nätstationsmätning.  
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Interna intervjuer  

Internt har avdelningarna nätplanering [49], projekt [50], drift [51], nätmarknad [52] och mätteknik 

[53] på MEE intervjuats och beroende på avdelningstillhörighet har de ur intervjustudien framkomna 

för- och nackdelarna varierat något. Vidare anses intervjuresultatet representera hela MEE:s 

sammanlagda åsikter gällande fördelar och nackdelar med nätstationsmätning. 

Fördelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning 

Genom fast och fjärravläst nätstationsmätning kan:   

 Felkällor i mätinsamlingssystemet upptäckas.  

o T.ex. kan olovlig strömstöld, felaktigt debiterade kundanläggningar eller icke mätta 

kundanläggningar upptäckas efter att en nätförlustberäkning för aktuellt lsp-nät har 

genomförts.  

 

 Dimensioneringsberäkningar med bättre beräkningsunderlag och förhoppningsvis bättre beräk-

ningsresultat kan genomföras (baserade på mätvärden ifrån nätstationsmätningen istället för på 

typkurvor). 

 

o T.ex. kan ledningsarean eventuellt minskas ned med minskade kostnader som följd för 

nyetablerade lsp-nät baserat på beräkningar utförda med timuppmätta mätvärden från 

nätstationerna. (Idag beräknas ledningsarean för lsp-näten baserat på kundprofiler och 

typkurvor).   

o Vid t.ex. nyanslutningar kan effektfördelningsberäkningar utförda med timuppmätta 

mätvärden ifrån en nätstationsmätning ge ett mer verklighetsbaserat beräknings-

underlag för transformatorbelastningsberäkningar för beräkning av t.ex. den erforderliga 

storleken på nätstationens transformator. Bättre beräkningsunderlag kan därigenom 

leda till ett bättre beslut kring avgörandet om transformatorn bör bytas ut i samband 

med nyanslutningen eller om transformatorn klarar ytterligare belastning varför beslutet 

därför kan få ett stort ekonomiskt genomslag för MEE. 

o Dimensioneringsresultaten av effektfördelningsberäkningarna med typkurvor kan nu 

valideras med effektfördelningsberäkningar baserade på verkligt uppmätta mätvärden 

från nätstationsmätningen. 

 

 En bättre kontroll över energiflödena skapas vilket skulle vara fördelaktigt framförallt vid en 

större andel ansluten småskalig energiproduktion under nätstationen.  

o De installerade EDMI MK10A CT- elmätarna i pilotinstallationen för fast och fjärravläst 

nätstationsätning kan vid behov omkonfigureras för behandla energimätning i 4 

kvadranter31 och på så sätt skapa en bättre kunskap över nätstationens underliggande 

lsp-nät samt hur mycket el som där micro-produceras och konsumeras över tid.  

 

 Ett bättre avbrottstatistiskt underlag skapas som ett komplement till dagens avbrotts-

rapportering.   

o Genom information från mätvärdena erhållna genom nätstationsmätning skulle det t.ex. 

vara känt exakt vilka koncentratorer som varit ur funktion vid vilken tidpunkt. Denna 

information skulle i sin tur kunna underlätta sökandet efter eventuella icke mätta 

                                                           
31

 Metod att mäta aktiv och reaktiv energi där hänsyn tas till både energiflöde i både fram- och bakriktning [74]. 
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debiteringsgrundande mätvärden samt påskynda reperationsåtgärderna av 

koncentratorer och elmätare.  

 

 Överliggande störningar och brus32 på A-bandet33 kan komma att upptäckas34 och därigenom 

åtgärdas. Med färre störningar på A-bandet fås en bättre PLC-kommunikation med färre 

mätvärdesinsamlingsproblem och saknade mätvärden som resultat. 

 

 En bättre verksamhetskvalité för MEE erhållas. MEE kan genom fast och fjärravläst 

nätstationsmätning få en ökad kunskap över sitt lsp-nät vilket ger en ökad verksamhetstrygghet 

och i förlängningen en förhoppningsvis förbättrad kundrelation.  

 

 Kraven vid en eventuell framtida lagändring gällande elkvalitetsmätning i strategiska punkter i 

elnätet är redan, via fast och fjäravläst nätstationsmätning, uppfyllda.  

Nackdelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning 

Följande problem med fast och fjärravläst nätstationsmätning har identifierats:  

 Kommunikationsproblem/kommunikationskostnader 

o Den pilotinstallerade fasta och fjärravlästa nätstationsmätningen på MEE har relativt 

kostsamma GPRS abonnemang.  En övergripande utredning kring nätstationernas 

framtida kommunikationssätt t.ex. signalkabel, Wimax, fiber, GPRS etc. bör genomföras 

innan en större installation av nätstationsmätning eventuellt genomförs. Om GPRS-

tekniken ändå förordas att användas bör de befintliga GPRS-avtalen omförhandlas.  

 

 Installationsproblem 

o En större installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning befaras vara både dyrt 

och resurskrävande.  

o Vid installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning kommer det krävas att 

nätstationens befintliga strömtransformatorer och dess omsättningstal verifieras. Att 

verifiera strömtransformatorerna omsättningstal under drift kan ibland vara svårt eller 

tom. omöjligt och följaktligen skulle det därför ibland helt enkelt inte gå att verifiera 

huruvida befintlig dokumentation är korrekt eller inte, vilket innebär ett problem.  

o För installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning är det aldrig ekonomisk 

försvarbart att genomföra en installation i nätstationer med kvarvarande kort teknisk 

livslängd, i extremt trånga nätstationer eller i nätstationer med bristfälligt 

dokumentationsunderlag.  

 

 Problem med mätutrustningsval 

o Vid val av mätutrustning för fast och fjärravlästnätstationsmätning bör mätutrustning 

som uppfyller uppsatta kravspecifikationerna installeras. Inom MEE råder det fortfarande 

delade meningar kring vilken typ av mätutrustning som bör användas för 

nätstationsmätningssyfte där det framförallt diskuteras om det är en elmätare, en 

                                                           
32

 Störningarna i A-bandet är frekvent förekommande då störningar från elektrisk apparatur enligt dagens EMC-
bestämmelser inte behövs dämpas för A-bandets frekvenser [1]. 
33

 Se nomenklaturen för beskrivning av A-bandet.   
34

Mätarna larmar om terminalen försvinner/störs pga. t.ex. brus 
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elkvalitetsmätare eller en portabel mätutrusning som bör användas, se även avsnitt 0 Val 

av mätutrustning till nätstationsmätning för mer information angående val av 

mätutrustning samt Bilaga Intervjuuppföljning för mer information angående 

elkvalitetsmätningar på MEE.  

 

  Problem med förändrade verksamhetskrav 

o Eventuella ändrade framtida krav för nätstationer och dess utformning, dess 

utrustningsplatsbehov och dess kommunikationsstrategi samt utvecklingen av nya 

smarta elnäts produkter med mer automatisering etc. hämmar eventuellt dagens 

investeringsbenägenhet i befintliga nätstationer. 

o Ur ett driftperspektiv finns inga reella incitament för en installation av nätstations-

mätning om denna nätstationsmätning inte kompletteras med mer automation. Ett 

helhetsperspektiv på hur smarta elnät skall realiseras bör därför framarbetas av 

branschen, enligt driftpersonal på MEE. Kombinerade funktioner av mätning, styrning 

och automation bör ske i symbios i ett enkelt byggt och driftsäkert system med få 

underhållstimmar och är, enligt driftpersonal på MEE, förutsättningen för det smarta 

elnätet.  

Externa intervjuer   

Externt har elva stycken elnätsbolag tillfrågats i studien, där sju stycken elnätsbolag har installerad 

fast och fjärravläst nätstationsmätning och fyra elnätsbolag inte har installerad fast och fjärravläst 

nätstationsmätning.  Av tillfrågade elnätsbolag hade Harjeåns elnät i Härjedalen, TibroEnergi i 

Västergötland, SEVAB Elnät i Strängnäs, och Telge Energi Elnät [54] ingen nätstationsmätning och 

inga direkta planer på att inom överskådlig framtid installera fast och fjärravläst nätstationsmätning.  

 

De sju intervjuade elnätsbolagen med installerad nätstationsmätning är följande: Göteborgs Energi 

Elnät AB [55], Fortum Lokalnät Stockholm [56], Tekniska Verken i Linköping och Katrineholm Nät AB 

[57], Tranås Energi [58], Skövde elnät [59], Sundsvall elnät [60] och Jämtkraft Elnät [61] [62]. En mera 

ingående presentation av vissa utvalda genomförda intervjuer samt deras installationer av fast och 

fjärravläst nätstationsmätning presenteras i Bilaga Genomförda intervjuer, nätstationsmätning.  

 

I nedan avsnitt följer en samanställning av de identifierade för- och nackdelarna med fast och 

fjärravläst nätstationsmätning som framkommit genom de externa intervjuerna. Snarlika intervjusvar 

som redan presenterats i den interna intervjuredogörelsen i ovan avsnitt har utelämnats.  

Fördelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning 

En installerad fast och fjärravläst nätstationsmätning har följande identifierade fördelar:  

 

 Ekonomiska och miljöbaserade fördelar. 

o Efter genomförda transformatorbelastningsberäkningar baserade på mätvärden från 

nätstationsmätningen kan goda beslut, baserade på väldokumenterat beräknings-

underlag, tas angående frågan huruvida en transformator i en dubbeltransfor-

matorstation bör ställas av eller inte bör ställas av. Vid en eventuell avställning minskas 

transformatorns tomgångsförluster och minskade ekonomiska kostnader samt en 

förbättrad miljö (pga. lägre energianvändning) kan på så sätt erhållas.  
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 Om en elkvalitetsmätningsutrusning väljs för installation av fast och fjärravläst nätstations-

mätning erhålls även elkvalitetsmätvärden för nätstationen i fråga. Dessa mätvärden kan t.ex. 

användas för att påvisa nätets status gällande elkvalité vid eventuella oklarheter från kunders 

och/eller myndigheternas sida vilket följaktligen ger en elnätsbolagets personal en ökad trygghet 

vid hanteringen av dessa ärenden. Vissa tillfrågade elnätsbolag tror starkt på fördelarna med 

elkvalitetsmätning i nätstationen medan merparten av de tillfrågade elnätsbolagen håller sig mer 

reserverade till fördelarna kring elkvalitetsmätning i nätstations frågan.  

 

 En bättre kunskap gällande elnätsbolagets lsp-nät skapas efter genomförda 

nätförlustberäkningar. Om mätning även finns i mottagarstationerna finns möjligheten att också 

beräkna msp-nätets förlustnivåer.  

 

 Förbättrad dokumentation 

o Genom en installation av nätstationsmätning kan bristfällig dokumentation för t.ex. 

enlinjescheman, strömtransformatorernas omsättningstal, kundanslutningspunkter, 

säkringsnivåer etc. upptäckts och korrigerats i berörda datorsystem.  Felaktig 

dokumentation i t.ex. kundinformationssystem och beräkningsprogram kan ha påverkat 

tidigare beräkningsutfall för elnätsbolaget i fråga och genom en korregering av 

identifierade dokumentationsbrister uppnås således, efter en installation av 

nätstationsmätning, ett korrektare beräkningsresultat. 

   

 Bättre kundservice uppnås genom bl.a. uppdaterad dokumentation.  

o Med en uppdaterad dokumentation, skapad som en konsekvens av införandet av 

nätstationsmätning, kan vid eventuella planerade eller oplanerade nätavbrott kunderna 

nu ges en förbättrad service eftersom elnätsbolaget nu vet exakt under vilken nätstation 

vilka kunder är placerade. Denna uppdaterade dokumentationen är fördelaktig vid t.ex. 

aviseringen av planerade avbrott då aviseringsutskicken nu når samtliga berörda kunder.  

 

 Bättre beräkningsunderlag för transformatorernas belastningsberäkningar.  

o Belastning av nätstationens transformator/transformatorer kan beräknas baserade på 

verkligt uppmätta värden i nätstationen och genom ett mera tillförlitligt 

beräkningsresultat kan t.ex. bättre beslut gällande transformatorns tekniska livslängd tas 

då en bättre kännedom över transformatorns belastningsutveckling över tid skapats.  

 

 Extern kundnytta. 

o  T.ex. så har GENAB kunnat dela med sig av sina resultat av nätstationsmätning för ett 

energieffektiviserings- och visualiseringsprojekt i Göteborgs innerstad. 

 

 Möjlighet till bättre underhållsplanering  

o Då nätstationernas belastningsprofiler nu genom nätstationsmätning är kända finns en 

utökad information kring vilka tidpunkter som är lämpliga för nätstationsunderhåll dvs. 

vid vilka tidpunkter nätstationen har en låg belastning.  

o Med en bättre kännedom över nätstationernas belastningsprofiler fås även en utökad 

kunskap kring hur stort eller litet reservkraftsaggregat som egentligen behövs vid 

underhåll av en nätstationstransformator. 
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 Bättre driftövervakning. 

o Vid omsektioneringsbehov av elnätet finns nu, pga. nätstationsmätning, en bättre 

kunskap kring nätstationens driftläge och driftstatus. 

 

 Identifikation av fel och begränsningar på befintligt elnät. 

o Vissa tillfrågade elnätsbolag har en installationsstrategi för nätstationsmätning där de 

installerar nätstationsmätning i en slinga35 åt gången för att på så sätt uppnå en ökad 

informations- och kunskapsbild över hur nätförlusterna fördelar sig över en större del av 

distributionsnätet.  

o I framtiden finns förhoppningar och förväntningar på installerad mätutrustning i 

nätstationsmätningssyfte som kan kombineras med så kallade push-alarms för direkt 

kommunikation och larmhantering till driftcentralen vid eventuella avbrott eller stör-

ningar.  

 

 Identifikation av onormalt stora nivåer av reaktiv effekt på lsp-nätet. 

o Efter en närmare analys av nätstationens distribuerade reaktiva effekt kan åtgärder vitas 

i form av t.ex. installation av kondensatorbatteri, för att inte låta den reaktiva effekten 

färdas upp på msp-nätet. 

Nackdelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning 

Med en installerad fast och fjärravläst nätstationsmätning har följande nackdelar identifierats:  

 

 Resurskrävande installation  

o  Vid installationen av fast och fjärravläst nätstationsmätning krävdes det för många 

tillfrågade elnätsbolag avsevärt mycket mer tid och fler resurser än beräknat. 

 

 Få eller inga identifierade fall av olovlig kraftavledning så kallad strömstöld 

o För ett par av de tillfrågade elnätsbolagen har inga fall av eventuell strömstöld 

kunnat identifieras efter genomförd installation av nätstationsmätning. Då en 

installation av nätstationsmätning ofta föranleds av just förhoppningen att iden-

tifiera eventuella strömtjuvar bör elnätsbolag intresserade av att installera 

nätstationsmätning uppmärksammas på att en identifikation av strömstöld pga. en 

nätstationsmätning ytterst sällan förekommer.   

 

 Nätförlustberäkningsproblem 

o Om inte timmuppmätta mätvärden finns för nätstationens alla underliggande kunder 

försvåras nätförlustberäkningen.  

o Vissa elnätsbolag har flera olika mätinsamlingssystem och olika mätartyper för sina 

kundmätare. För en nätstation där underliggande kunder har olika insamlingssystem 

kan således nätförlustberäkningarna kompliceras något eftersom insamlings-

systemens mätdatapresentation ofta skiljer sig åt mellan systemen. 

                                                           
35

 En slinga i detta sammanhang åsyftar en sammankoppling av flera nätstationer under en överliggande 
mottagningsstation/fördelningsstation.  
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o Problem gällande konstruktionen av en IT-lösnings som per automatik beräknar 

nätförlusterna för de underliggande lsp-näten inom den fasta och fjärravlästa 

installationen av nätstationsmätning. Frågor rörande förändrad nättopologi, 

anslutning av nya kunder, avslutning av kunder etc. måste kunna behandlas av IT-

lösningen vilket i dagsläget är för många elnätsbolag en svår nöt att knäcka.    

 

 Befintliga dokumentationsbrister 

o Det dokumenterade underlaget för nätstationens enlinjeschema, strömtrans-

formatorns omsättningstal etc. stämmer ofta tyvärr inte överens med verkligheten. 

Ett omfattande arbete för att uppdatera denna bristfälliga dokumentation har hos 

många elnätsbolag genomförts i och med installationen av fast och fjärravläst 

nätstationsmätning. 

 

 Uppskalnings problem 

o En större installation av nätstationsmätning har för de flesta tillfrågade elnätsbolag 

inneburit nya utmaningar och problem jämfört med den tidigare genomförda 

pilotinstallationen av nätstationsmätning. Framförallt har oförutsägbara problem 

uppstått pga. den ökade mängden mätare som ingår i en större installation av 

nätstationsmätning samt behandlingen av denna ökade mängd mätdata.  

 

 Problem med intern uppföljning 

o Vid genomförandet av en stor installation av många nätstationsmätare har den 

interna uppföljningen för ett par av de tillfrågade elnätsbolagem inte följt 

installationstakten. Intern uppföljning, kort tid efter installationen är oerhört viktigt 

för att bl.a. dokumentationen skall säkerställas.  

 

 Om inte en, för elnätsbolaget, känd mätutrustning används vid installationen av nätstations-

mätningen kan det uppstå problem med att hålla uppe kompetensen kring mätutrustningen 

internt inom företaget. Eventuellt kommer därför externa tjänster krävas för underhåll, 

uppdatering etc. av mätutrustningen vilket i längden kan komma att bli kostsamt.  

 

 Kvalitetssäkring av nätstationsmätningens mätdata 

o Elnätsbolagens interna mätorganisation har ibland svårt att kvalitetssäkra alla 

uppmätta mätvärdesserier från installerad nätstationsmätning eftersom denna 

kvalitetssäkring är både kostsam och tidskrävande varför det kvalitetsmässigt ibland 

måste accepteras uteblivna mätvärden eller osäkra mätvärden i t.ex. spänning- och 

strömserierna uppmätta i nätstationen. Kvalitetssäkringen för den aktiva och 

reaktiva energimätning i nätstationen uppfyller däremot alltid alla kvalitetskrav och 

är klassad som säker hos samtliga tillfrågade elnätsbolag!  

o Ett tillfrågat elnätsbolag har haft kvalitetsäkrings problem pga. att redan befintlig 

apparatur i nätstationen t.ex. befintliga strömtransformatorer har återanvänds vid 

installationen av nätstationsmätningen samt att denna apparaturs driftstatus har 

varierat i tillstånd.   
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Litteraturstudie  

I nedan avsnitt följer en samanställning av de identifierade för- och nackdelarna med fast och 

fjärravläst nätstationsmätning som framkommit genom intervjustudien. Snarlika identifierade för- 

och nackdelar med en installation av fast och fjärravläst nätstationsmätning som redan presenterats i 

den interna och externa intervjuredogörelsen i ovan avsnitt har utelämnats. 

Fördelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning 

Följande fördelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning har framkommit genom litteratur-

studien:  

 

 Utökad mätning i elnätet.  

o Med nätstationsmätning åtgärdas den sista omättapunken AMR-mätningskedjan36 

och en bättre kunskap av elnätets totala nätförlustnivåer samt fysiska skick skapas.  

 

 Bättre kontroll av reaktiv effektförbrukning och produktion i lsp-nätet.  

o Lågspänningskunder betalar normalt inte för reaktiv effekt medan högspännings-

kunder anslutna under samma nätstation betalar för sin reaktiva effekt produktion 

och konsumtion. Vidare tar reaktiv effekt plats i lsp-nätets kablar och genom 

nätstationsmätning skulle eventuellt en överblick av inverkan av reaktiv effekt på lsp- 

nätet kunna urskiljas. 

 

 Färre manuella avläsningar krävs.  

o Med nätstationsmätning krävs färre manuella avläsningar av t.ex. släpvisarna ute i 

nätstationen vilket resulterar i inbesparad arbetstid och transportsträcka.  

 

 Ökade kommunikations möjligheter med nätstationen.  

o Vid installation av nätstationsmätning tas även ny kommunikation till nätstationen i 

drift vilket ger ökade möjligheter till mer övervakning i form av t.ex. brandlarm, 

inbrottslarm, temperaturlarm etc. i nätstationen i fråga.  

o Vid temperaturövervakning kan t.ex. information erhållas kring hur mycket drifttid 

som nätstationen är överbelastad med högre temperaturer än vad som är önskvärt 

vid normalt driftläge och en ökad kännedom kring nätstationens temperatur-

beteende kan i sin tur ge elnätsbolagsägarna en kunskap kring nätstationens 

fortsatta förväntade tekniska livslängd. 

Nackdelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning 

Följande fördelar med fast och fjärravläst nätstationsmätning har framkommit genom litteratur-

studien:  

 Systemval för automatisk nätförlustberäkning  

o Beroende på datorprogramsval för genomförandet av nätförlustberäkningarna kan 

det krävas efterföljande manuella justeringar för att tillgängliggöra beräknings-

                                                           
36

Idag sker ingen nämndvärd större mätning av nätstationernas distribuerade energi hos de flesta elnätsbolag. 
Medan de flesta elnätsbolag har mätning i sina mottagningsstationer/fördelningsstationer samt fjärravlästa 
mätare ute hos alla slutkunder behandlas nätstationerna idag oftast som en omättpunkt i AMR-systemet. Med 
mätning i nätstationerna skulle kunskapen över befintligt elnät kunna stärkas och dess nätförlustnivåer 
identifieras.  
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resultaten där dessa manuella justeringar kan upplevas som tidskrävande och 

ineffektiva. Det är därför av största vikt att valt datorsystem för nätförlust-

beräkningarna genomför dessa beräkningar på ett enkelt och smidigt sätt med en 

resultatpresentation som är lätt att förstå och använda.  

o Den stora mängden mätvärdesdata från nätstationsmätningarna måste på ett 

effektivt sätt hanteras samt lagras.  

 

 Kommunikationsproblem 

o I mätinsamlingssystemen förekommer det emellanåt störningsproblem, som helt 

eller delvis, motverkar en effektiv insamling av nätstationsmätningens mätvärden. 

För- och nackdelar med nätstationsmätning: Intervjuuppföljning 

De intervjuade elnätsföretagens implementeringsstrategi av nätstationsmätningen har mellan 

företagen varierat något och under intervjuerna har det framkommit en del synpunkter som kräver 

vidare belysning som presenteras vidare här i följande avsnitt. 

Val av mätutrustning till nätstationsmätning 

Merparten av de tillfrågade elnätsbolagen anser att användandet av en elmätare är tillräckligt för 

nätstationsmätning medan ett par andra elnätsbolag anser att nätstationsmätning bör ske med en 

elkvalitetsmätare. Vidare anser vissa av de tillfrågade elnätsbolagen att en elkvalitetsmätare bör 

installeras i nätstationer där särskilt behov föreligger och dessa elnätsbolag har därför förberett sina 

mätinsamlingssystem för att klara av att hantera både elkvalitets- och elmätare i nätstations-

mätningssyfte. Prismässigt skiljer sig kostnaden något åt för en elmätare och kostnaden för en el-

kvalitetsmätare, en elkvalitetsmätare kostar ca 8000- 10000 kronor medan en elmätare kostar ca 

2000-3000 kronor.  Prisskillnaden angavs i intervjustudien oftast som huvudanledningen till varför en 

elmätare valdes framför en elkvalitetsmätare för nätstationsmätningssyfte.  

 

En vidare undersökning genomfördes för att studera hur ofta det, inom MEE:s nätområde, 

förekommer kundklagomål gällande elkvalitetsproblem och hur ofta dessa kundklagomålsfall 

sammanfaller på sådant sätt att de är matade från samma nätstation. Mellan åren 2008 - 2012 har 

det endast en gång förekommit att ett flertal kundklagomålsfall har varit underliggande samma 

nätstation inom Västerås närområde, se Bilaga Intervjuuppföljning.  

Val av tidsintervall för nätstationsmätning  

Merparten av de tillfrågade elnätsbolagens nätstationsmätning sker idag på timbasis. Vidare har de 

flesta av de tillfrågade elnätsbolagen möjlighet att utöka tidsintervallet för nätstationsmätningen till 

åtminstone 15 minuters intervall. Med mätning i nätstationen på 15 minuters tidsintervall skulle 

toppvärdena för energi och effekt enklare kunna urskiljas vilket i sin tur skulle kunna påvisa hur länge 

en eventuell maximal belastning har förekommit i nätstationen. Med ett bättre tidsintervallsunderlag 

skulle därför t.ex. bättre belastningsberäkningar kunna genomföras.  

Val av datahanteringssystem och beräkningssystem  

De flesta elnätsbolag med installerad nätstationsmätning samlar idag in en stor mängd data från 

nätstationerna som sedan inte bearbetas eller utnyttjas.  Anledningen till att informationen inte 

bearbetas beror på att den interna hanteringen av nätstationsmätningsmätvärdena inte har någon 

strukturellt framarbetad och fastslagen strategi. Beroende på elnätsföretagets existerande 

insamlingssystem, mätvärdesdatabasuppbyggnaden etc. krävs det eftertanke kring hur mätvärdena 
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skall hanteras, var beräkningarna skall genomföras samt hur och var denna data- och 

beräkningshantering sker på ett enkelt och smidigt sätt. Således har idag inga av de tillfrågade 

elnätsbolagen, utom Tekniska Verken i Linköping och Katrineholm Nät AB, ett automatiskt 

fungerande IT-stöd för nätförlustberäkningar.  

Identifikation av olovlig kraftavledning så kallad strömstöld 

För att finna avvikelser i elförbrukningsmönstret för ett lsp-nät och identifiera en eventuell 

strömstöld är det tyvärr inte tillräckligt att enbart mäta på elförbrukningen och beräkna 

nätförlusterna på nätstationsnivå. Vidare mätning måste även ske på varje utgående lågspännings-

grupp för att kunna särskilja vilken eller vilka kabel/kablar vars belastning är onormal. En fortsatt 

mätning måste därefter ske på den identifierade kabelns kabelskåp för att följaktligen ringa in var 

någonstans det i det aktuella lsp-nätet förekommer en avvikande elförbrukningsnivå.  

 

I en artikel publicerad Filipstads lokala tidning den 14 april 2013 har Filipstad elnät installerat ny 

mätutrustning som möjliggör en identifiering av potentiella strömtjuvar. Själva identifikationen sker 

genom att Filipstad elnät mäter sig fram till uttagspunken där ett avvikande elförbrukningsmönster 

sker. Vidare hävdar Christer Fallgren, anställd på Filipstad elnät, att de flesta strömstölder är olovlig 

kraftavledning i form av el till uppvärmning i fastigheter med elvärme [63].  

Intervju Göteborg Energi Nät AB 

Under den 22 mars 2013 genomfördes ett studiebesök på Göteborg Energi Nät AB GENAB i Göteborg 

där diskussioner kring implementering av nätstationsmätning fördes med Niklas Carlsson 

(planeringsingenjör), Göran Stavfeldt (mättekniskt ansvarig) och Dan Börjesson (projektledare) [55] 

som alla tre varit drivande i GENAB:s installation av nätstationsmätning. 

 

GENAB har totalt ca 2500 transformatorer (ca 1500 enkeltransformatorstationer och ca 500 

dubbeltransformatorstationer) och sedan 2009/2010 har GENAB installerat ca 500 EDMI MK10/EDMI 

MK10A-elmätare för nätstationsmätningssyfte.  

 

EDMI-elmätarna kommunicerar via GPRS med Powels insamlingssystem ELIN där en insamling av 

aktiva och reaktiva energiserier genomförs på timbasis. Elmätaren EDMI mäter även max, min, medel 

av ström och spänning på alla 3 faser, cos ϕ samt aktiv och reaktiv energi på totalt 21 kanaler där 

dessa mätvärden på begäran laddas hem via EDMIs webbaserade verktyg EziView då t.ex. en störning 

inträffat. GENAB tog beslutet att endast ladda aktiva och reaktiva energiserier till insamlingssystemet 

ELIN men funderingar finns på att även inkludera spänningsvärden till insamlingssystemet ELIN då 

GENAB finner även dessa värden extra intressanta. Vidare reduceras kostnaden för GPRS 

abonnemanget om färre mätvärdesserier överförs vilket i längden är kostnadseffektivare, enligt 

Niklas Carlsson.   

 

GENAB har även tagit beslutet att installera, i vissa strategiska punkter, elkvalitetsmätaren Metrum 

SC där tanken är att elkvalitétsmätarna Metrum SC vid behov skall kunna flyttas runt i GENABS olika 

nätstationer. Installationsplatsen och kommunikationen för Metrum SC är därför likvärdig och 

jämförbar med den för EDMI-elmätarna för att möjliggöra en enkel förflyttning. Metrum SC mätarna 

kommunicerar även dem via GPRS modem och mätvärdena skickas slutligen till Metrums egen 

server. Personal på GENAB får sedan tillgång till mätvärdena via Metrums webbaserade gränssnitt, 

DB web.  
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En av huvudanledningarna till att GENAB har valt att installera Metrum SC på strategiska punkter i 

elnätet är deras proaktiva arbete gällande elnätets kondition vid en ökad andel småskalig 

kraftproduktion. GENAB vill helt enkelt se hur väl deras elnät klarar en större installation av micro-

produktion samt hur elnätets kondition sett ut innan en eventuellt större andel mircroproduktion 

anslutigts. 

 

Vid installation av nätstationsmätning har GENAB tagit det strategiska beslutet att genomföra dessa 

installationer för hela slingor på sitt msp-nät för att på så sätt täcka in och installera färdigt hela 

områden av nätstationer. GENAB har sedan tidigare elmätning i merparten av sina 

mottagningsstationer och GENAB diskuterar således att även eventuellt genomföra 

nätförlustberäkningar på dessa mps-slingor. Niklas Carlsson berättar vidare att GENAB kan, med 

energisumman från nätstationerna och mottagningsstationerna, genomföra belastningsberäkningar 

för kablarna på GENABS msp-nät och därigenom upptäcka eventuella överbelastningsställen i nätet. 

En undersökning kan då genomföras kring var de verkliga flaskhalsarna i nätet förekommer och 

smidigare åtgärder kan då genomföras med t.ex. byte av endast den överbelastade kabeldelen 

istället för byte av hela kabeln. Nätförlustvärderingen är ekonomiskt högre för fel på msp-nätet än 

för fel på lsp-nätet varför det är ekonomiskt fördelaktigare att göra långsiktiga investeringar på msp-

nätet än på lsp-nätet, anser Niklas Carlsson.  

Fördelar och nyttor med nätstationsmätning enligt GENAB 

I Annelie Lindbergs examensarbete Mätning i nätstationer- nyttor och problem [64] genomfört 

tillsammans med GENAB 2009 och handlett av bl.a. Niklas Carlsson, identifierade Annelie Lindberg ca 

30 olika nyttor gällande nätstationsmätning. Efter avslutat examensarbete har GENAB sammanställt 

en utredning där de viktigaste nyttorna samt dess ekonomiska förutsättningar identifierades. De 

viktigaste fördelarna/nyttorna med nätstationsmätning är enligt GENAB:  

 

 Genomförandet av nätförlustberäkningar 

 Identifiering av olaga strömstöld 

 Bättre kännedom om transformatorernas belastningsnivåer 

 Bättre kontroll av transformatorernas belastningsutveckling 

 Bättre kontroll av nätstationens driftläge vid en eventuell omsektionering 

 Bättre kännedom kring hur mycket reservkapacitet som krävs vid t.ex. underhåll av en 

transformator 

 Större kundnytta genom bättre information vid oplanerade avbrott 

 

Dessa nyttor har ekonomiskt värderats och vid ett eventuellt nätstationsmätningsinförande på alla 

GENABS ca 2500 transformatorer skulle en pay-off tid på ca 9-10 år kunna uppnås. Prognosen är 

beräknad på inbesparade kostnader jämfört med kostnaden för installationen av nätstationsmätare 

samt att IT-lösningen för hantering av rapportpresentationen, i samband med en större nätstations-

mätningsinstallation, framarbetas.  Totalt uppgår en nätstationsmätningsinstallation för GENAB:s alla 

nätstationer till ca 16 - 17 miljoner kronor. Totalkostnaden kan variera något beroende på hur många 

elkvalitétsmätare som installeras jämfört med hur många elmätare som installeras i nätstations-

mätningssyfte.  
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GENAB tog vidare även det strategiska beslutet att installera nätstationsmätning i alla sina 

innerstadsbelägna nätstationer. Idag används denna information kommersiellt där Göteborgs stad, 

handlarna i Göteborgs innerstad och GENAB tillsammans ingått ett samarbete för att visualisera 

energiförbrukningen i innerstaden och initiera en minskad elanvändning, se Figur 45. För mer 

information angående detta energivisualiseringsprojekt se hemsidan innerstadengbg.se [65].  

 

 

Figur 45. Interaktiv pekskärm – energivisualiseringsprojektet Göteborg stad.  

 

Göran Stavfeldt poängterar att GENAB på sikt måste få mer information om sitt elnät för att bl.a. 

enklare kunna dimensionera elnätet och oavsett i vilken form som GENAB fortsätter sin mätning i 

nätstationerna skall det, tycker Göran Stavfeldt, sättas in mätning i alla nya nätstationer som byggs.  

Problem och nackdelar med nätstationsmätning enligt GENAB 

Idag har GENAB ingen implementerad nätförlustberäkningsmodell och GENAB diskuterar fortfarande 

inom vilket IT-system/IT-stöd denna nätförlustberäkning bör utföras. Vidare diskuteras frågan om 

vilka resultatrapporter som skall skapas med nätstationsmätningens mätvärden samt när och hur 

dessa rapporter skall presenteras. I och med att GENAB inte har någon färdig implementerad IT-

lösning är det i dagsläget svårt att se hur de identifierade nyttorna av nätstationsmätning ter sig rent 

ekonomiskt, varför viss försiktighet bör tas i beaktning gällande GENAB:s ekonomiska 

återbetalningstidskalkyl på 9-10 år för en eventuell installation av nätstationsmätning i GENAB:s alla 

befintliga nätstationer.  

 

Vidare borde, vid genomförandet av nätförlustberäkningarna, hänsyn tas till nättopologin t.ex. vid 

eventuella omläggningar av nätet. Enligt GENAB bör dessa omsektioneringarna behandlas på två 

olika sätt i beräkningsmodulen med ett normalfall och ett avvikande fall. Om t.ex. driften genomför 

en kortare omsektionering tänker sig GENAB att denna händelse loggas och att händelsens 

timvärden sedan inte tas med i förlustberäkningen. Om det däremot är en permanent ändring av 

normaldriftfallet t.ex. orsakad av nyprojektering skall denna ändring implementeras i 

beräkningsmodellen, vilket troligtvis initialt måste ske med handpåläggning enligt Niklas Carlsson.  
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Intervju Tekniska Verken i Linköping och Katrineholm Nät AB  

Under ett studiebesök den 17 april 2013 diskuterades Tekniska Verken i Linköping och Katrineholm 

Nät ABs installation av nätstationsmätning. Roger Abrahamsson (mätansvarig) [57] var mättekniskt 

ansvarig och kravbeställare inför och under nätstationsmätningsinförandet som Tekniska Verken i 

Linköping och Katrineholm Nät AB genomförde 2010. Totalt installerades mätning i ca 600 

nätstationer och totalt installerades ca 760 elmätare i Linköpings och Katrineholms nätområde. 

Tekniska Verken Linköping Nät AB har ca 72 000 kunder i Linköping och ca 17 000 kunder i 

Katrineholm och totalt ca 2100 nätstationer i de båda nätkoncessionsområdena.  

 

Tekniska Verken i Linköping och Katrineholm Nät AB använder, precis som Mälarenergi, sig av 

nätinformationssystemet TEKLA NIS. Tekniska Verken i Linköping och Katrineholm Nät AB har även 

Powels insamlingssystem ELIN och en egenbyggd mätdatabas kallad Metering. I skrivande stund 

pågår ett arbete med att byta ut den egendesignade Metering mätvärdesdatabasen och istället 

införa Powels mätvärdesdatabas MDMS.  

 

Tekniska Verken i Linköping och Katrineholm Nät AB använder elmätaren EDMI MK10A CT 4l för sin 

nätstationsmätning. Elmätaren EDMI MK10A CT 4l har hårdvarumässigt specialtillverkats med 4 

ingångar för att klara av larm som t.ex. temperaturlarm från transformatorn och vissa summalarm. 

EDMI MK10A CT 4l-elmätaren larmar också för höga övertonshalter i nätet och överskriden 

strömnivå. Det går även att momentant att fråga av EDMI MK10A CT 4l-elmätaren samt koppla upp 

sig online för att kunna se fasvinklar m.m. I dagsläget har inte Tekniska Verken i Linköping och 

Katrineholm Nät AB några implementerade rutiner för inhämtning av larm men diskussioner pågår 

kring att införa ett sådant system. Vidare anser Roger Abrahamsson att det är av största vikt att styra 

larmen till rätt plats och att tillsammans med driften utveckla ett system för larmhanteringen för att 

kunna utnyttja nätstationsmätningen fullt ut. Roger Abrahamsson tror även att nästa generations 

mätare troligtvis kommer att kunna sms:a och mejla till ett förbeställt nummer/ förbeställd 

mejladress varför denna styrning av larmhanteringen eventuellt enklare kan komma att hanteras i 

framtiden.   

 

EDMI MK10A CT-elmätarna samlar in mätvärden på timbasis på 23 kanaler: max, medel och min för 

ström och spänning på alla 3 faserna(2x3x3 kanaler), total andel aktiv och reaktiv energi (2 kanaler) 

samt aktiv effekt för alla 3 faser (3 kanaler). Alla mätvärden samlas in via GPRS kommunikation till 

Tekniska Verkens insamlingssystem ELIN och totalt åtta kanaler importeras vidare från ELIN till 

mätvärdesdatabasen Metering. De åtta importerade kanalerna till Metering mätvärdesdatabasen är 

aktiv och reaktiv energi, spänningens timmedel för alla tre faser samt strömmens timmedel för alla 

tre faser. All annan mätdatainformation från de andra 15 kanalerna från nätstationsmätningen måste 

vid behov hämtas ut från insamlingssystemet ELIN.   

 

EDMI MK10A CT 4l-elmätarna är konfigurerade för att larma om strömmen överskrider 5A dvs. om 

strömtransformatorns maximala värde på sekundärsidan överskrids. Vidare har EDMI MK10A CT 4l-

elmätarna konfigurerats för att larma om THD-nivåerna överskrider normnivåerna, samt om 

spänningsnivån för utgående fasspänning överskrids enligt EI:s föreskrift om god elkvalité EIFS 2011:2 

[66] dvs. om utgående spänning går över 253 V eller underskrider 207 V. Idag hanterar Tekniska 

Verken tyvärr varken strömnivålarmen eller inte THD larmen i någon händelsevy.  

 



 

XLVII 
 

Vidare har Tekniska Verken omarbetat och uppdaterat sina rutiner och dokument för att per rutin, 

vid nyetablering av nätstationer, inkludera nätstationsmätning. I Xpower läggs en lsp-

anslutningspunkt till på nätstationen för att visualisera och indikera på att mätning finns i den 

aktuella nätstationen. För att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna sprida information om hur 

lasten på respektive transformator ser ut har även ett Excel dokument skapats där respektive 

transformators maximala aktiva effektvärde per månad presenteras som nås via en länk i Xpower. 

Uppdaterade rutiner för mätteknikavdelningen har även skapats för att den dagliga insamlingen av 

mätdata skall fungera smidigt.  

 

I framtiden ser Roger Abrahamsson att nätstationsmätning bör ske i 4 kvadranter, både i 

distributionsriktningen och i omvänd riktning ut mot nätet, för att tillgodose mätning av 

microproducerad el. Tekniska Verkens elmätare i nätstationerna stödjer idag mätning i 4 kvadranter 

men måste omkonfigureras för att kunna mäta energiflödet i båda riktningarna.  

Nätförlustberäkning   

Nätförlustberäkningen för Tekniska Verkens lsp-nät med installerad nätstationsmätning genomförs i 

mätvärdesdatabasen Metering. Att nätförlustberäkningen sker just i Metering beror på, enligt Roger 

Abrahamsson, att det är här all kundinformation, alla förbrukningsuppgifter samt information 

gällande nätstationstillhörighet finns. Tekniska Verken har i dagsläget valt att inte ta någon hänsyn till 

tillfälliga ändringar i nätets topologi vid nätförlustberäkningarna dvs. ingen hänsyn tas till eventuella 

avvikelser ifrån normalt kopplingsläge.  

 

Anledningen till att Tekniska Verken inte tar hänsyn till eventuella nättopologiska förändringar är, 

enligt Roger Abrahamsson, att de omkopplingar som sker oftast är tillfälliga och kortvariga. Är det 

större nybyggnationer eller omläggningar förs detta in i kundsystemet en gång per vecka och 

kunderna flyttas där över till korrekt nätstationslittera varför dessa problem gällande nättopologin 

inte heller anses vara långvariga. Roger Abrahamsson menar på att Tekniska Verkens befintliga 

nätförlustberäkningsstruktur ger dem tillräcklig och relativt tillförlitlig information om lsp-nätens 

beteende. Om vidare problem gällande beräknande nätförlustnivåer upptäcks kan därför Tekniska 

Verken välja att grundligare undersöka detta specifika lsp-nät.   

Transformatorbelastningsberäkningar 

I och med införandet av nätstationsmätning på Tekniska Verken gjordes bedömningen att 

approximera transformatorbelastningsberäkningen. Transformatorbelastningsnivåerna beräknas en 

gång per månad där det maximala aktiva effektvärdet divideras med den skenbara märkeffekten 

(den reaktiva effekten antas vara försumbar) enligt:  

 

     
        

       
 

 

Detta transformatorbelastningsresultat ger Tekniska Verken grov uppfattning kring transformatorns 

belastningsnivå och tillräcklig initial information för projektörernas och beredarnas dagliga arbete. 

Om mer information krävs för t.ex. ombyggnation eller liknande för en specifik nätstation kan fler 

mätvärden för både aktiv och reaktiv effekt hämtas hem för genomförandet av noggrannare 

beräkningar där hänsyn till den reaktiva effekten även tas.  
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Installation av nätstationsmätning- Ekonomi  

Tekniska Verken Linköping AB har installerat ca 760 stycken EDMI MK10A CT 4l-elmätare i ca 600 

nätstationer till en totalkostnad av ca 4 miljoner kronor eller ca 5000kr/mätpunkt. Med deras 

nätstationsmätning når de ca 75 % av alla sina kunder i Katrineholms närområde och ca 80 % av alla 

sina kunder i Linköpings närområde. Den årliga totala driftkostnaden för Tekniska Verkens 

nätstationsmätning är ca 300 000 kr/år eller ca 400 kr/ EDMI MK10A CT 4l-elmätar och år. I 

driftkostnaden inkluderas kostnaden för GPRS-avtalen, insamlingssystemskostnaderna samt 

kostnaden för kvalitetssäkringen av de insamlade aktiva och reaktiva mätvärdena.   

 

Under utvärderingen av nätstationsmätningsprojektet identifierade Tekniska Verken fem stycken 

ekonomiska nyttor, se Tabell 52. Endast initial installation och uppföljning av nätstationsmätning 

krävs för att nå de ekonomiska nyttorna med nätstationsmätningen och efter genomförda initiala 

åtgärder är sedan intäkterna/kostnaderna från de listade intäkterna/kostnaderna i Tabell 52 årligt 

förekommande.  
 
Tabell 52. Ekonomisk sammanfattning (kr/år). Negativa siffror innebär en ökad kostnad, 
 positiva siffror innebär en ökad intäkt.  

 Linköping  Katrineholm  

Felaktiga mätningar (kostnad) -40 000  

Omätta anläggningar 50 000 170 000 

Felaktiga mätningar (vinst)   280 000  

Dubbelmätningar  - 70 000 

Bortkoppling av en transformator i lågt 

belastade dubbeltrans-formatorstationer37  

110 000 70 000 

TOTALT 400 000 170 000 

 
Tabell 53. Återbetalningstid, nätstationsmätning.  

 

 

Den totala raka pay-off återbetalningstiden för Tekniska Verkens nätstationsmätningsinstallation är 

ca 14-15 år, se Tabell 53. Till sist bör det poängteras att fler ekonomiska nyttor kan komma att 

identifieras allt eftersom, t.ex. är ingen kostnadskalkyl genomförd för insparade kostnader för 

användandet av reservkraftsaggregat vid nätstationsunderhåll.  

Fördelar med nätstationsmätning enligt Tekniska Verken  

Under installationen av fast och fjärravläst nätstationsmätning har Tekniska Verken identifierat 

flertalet fördelar med nätstationsmätning. Nedan listas de, enligt Tekniska Verken, största fördelarna 

med nätstationsmätning:  

 

                                                           
37

 Tekniska verken har angivit de totala transformatortomgångsförlusterna per år som skulle inbesparas om en 
transformator i alla Tekniska Verkens dubbeltransformatorstationer ställs av.  
38

 Återbetalningstiden är beräknad med rak pay-off metod.  

Återbetalningstid- 
Nätstationsmätning 

 

Total investeringskostnad [kr] 4 000 000 

Årlig driftkostnad [kr/år] 300 000 

Årliga intäkter [kr/år] 570 000 

Återbetalningstid38 [år] ca 14-15 
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Åtgärder av felaktig dokumentation 

Vid installationen av fast och fjärravläst av nätstationsmätning har flertalet fall av felaktig 

dokumentation upptäckts hos Tekniska Verken varför dessa dokumentationsbrister löpande har 

korrigerats. T.ex. kan dokumentationsbristerna inneburit att kundanläggningar varit dokumenterade 

under felaktig nätstation vilket kan ha bidragit till felaktiga avbrottsaviseringar vid planerade 

avbrott/underhållsarbeten och/eller felaktiga lastberäkningar i Xpower. Viktigt att poängtera är att 

alla korrigerade kundanläggningar har även tidigare funnits med i Tekniska Verkens datorsystem, 

kundpunkterna har endast varit dokumenterade på felaktig plats.  

 

Vidare har även bristfällig dokumentation gällande strömtransformatorernas omsättningstal i 

nätstationerna upptäckts och åtgärdats. Innan har informationen angående strömtransfor-

matorernas omsättningstal varierat beroende på om informationen söks i Xpower, i besiktnings-

protokoll, i kundinformationssystemet eller i enlinjeschemat något som nu är åtgärdat.   

 

Nätförlustberäkningar  

Majoriteten av Tekniska Verkens lsp-nät med installerad nätstationsmätning har nätförlustnivåer på 

mellan 0-5 %. Efter en vidare genomgång av nätförlusterna för Tekniska Verkens samtliga lsp-nät 

med installerad nätstationsmätning har Tekniska Verken erfarit att det är oerhört svårt att säga vad 

en rimlig nätförlust bör vara för ett visst specifikt. Tekniska Verken genomför därför per rutin en 

kontroll av alla lsp-nät med beräknade nätförluster på mindre än 0 % eller mer än 10 %. En anledning 

till höga nätförluster kan vara, enligt Tekniska Verken, en hög andel så kallade fiktiva 

punkter/schablonmätta punkter i lsp-nätet bestående av t.ex. stora slingor gatubelysning eller många 

fjärrvärmebrunnar där dessa punkters exakta förbrukning är svår att uppskatta.  

 

Vidare har nästintill inga fall av strömstöld kunnat identifieras efter installerad nätstationsmätning. 

Identifikation av strömstöld har varit ett starkt argument för införandet av nätstationsmätning på 

Tekniska Verken. Anledningen till att inga identifierade fall av strömstöld skett hos Tekniska Verken 

beror, enligt Roger Abrahamsson, på att det är svårt att identifiera den orimliga nätförlustnivån för 

ett specifikt lsp-nät och att en eventuell strömstöld troligtvis förekom även innan nätstations-

mätningen installerades varför denna strömstöld således är svårt att urskilja.  

 

Transformatorförbättringar 

Tekniska Verken har identifierat flera förbättringsmöjligheter för nätstationernas transformatorer i 

och med installationen av nätstationsmätning. I ett antal fall har Tekniska Verken upptäckt en 

anmärkningsvärd låg transformatorbelastning i nätstationer med dubbla och parallellkopplade 

transformatorer.  Åtgärder har vidtagits och en omläggning av transformatorernas belastning har 

genomförts där en av två transformatorer i dubbeltransformatorstationerna nu har kunnat tas ur 

bruk med minskade tomgångsförluster och tomgångsförlustskostnader som följd. Då Tekniska 

Verken har som intern driftstrategi att dubbeltransformatorstationer större än 500kVA inte skall vara 

parallellkopplade har Tekniska Verken, i och med nätstationsmätningsprojektet, även kunnat 

identifiera avvikelser från den interna driftstrategin och åtgärda dubbeltransformatorernas 

kopplingsläge.  
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Underhållsförbättringar  

Från informationen erhållen via nätstationsmätning samt de erfarenheter som nätstationsmätnings-

projektet föranlett har ett bättre underhållsunderlag för Tekniska Verkens nätstationer framarbetats. 

T.ex. så har, vid underhåll av dubbeltransformatorstationerna, all belastning kunnat läggas över på en 

transformator eftersom aktuell belastningsnivå nu är känd efter nätstationsmätningens 

genomförande. På så sätt blir kunderna inte strömlösa under tiden då underhållet genomförs 

samtidigt som teknikerna får en lugnare arbetsmiljö med mindre tidspress för själva 

underhållsutförandet.   

 

Lastberäkningsförbättringar  

Varje månad överför Tekniska Verken det månadsbaserade maximala aktiva timeffektvärdet mätt i 

nätstationen till ett Exceldokument för genomförandet av belastningsberäkningar. Exceldokumentet 

är i sin tur kopplat till Xpower där projektörer, beredare och andra intressenter via Xpower se den 

månadsvisa variationen av den verkliga transformatorbelastningen. Innan nätstationsmätning 

installerades i flertalet av Tekniska Verkens nätstationer hade Tekniska Verken ingen kontroll på 

nätstationernas verkliga transformatorbelastning utan fick helt förlita sig på Xpowers beräknade 

transformatorbelastningsvärden. De uppmätta belastningsnivåerna kan därför ge ett bättre 

beräkningsunderlag som kan bidra till ett mer korrekt beslutsfattande vid t.ex. nyanslutningar.  

 

Identifiering av omätta kundanläggningar 

Omätta kundanläggningar har i samband med nätstationsmätningen identifierats och åtgärdats vilket 

inneburit efterdebitering för kund samt ökade intäkter för Tekniska Verken Linköping Nät AB.  

Nackdelar med nätstationsmätning enligt Tekniska Verken   

Tekniska Verken har under sin installation av nätstationsmätning uppmärksammat ett par 

problemområden gällande nätstationsmätning. Nedan listas de, enligt Tekniska Verken, främsta 

nackdelarna och problemen med en installation av nätstationsmätning:  

 

Resurskrävande internuppföljning  

Genomförandet av själva installationen av nätstationsmätningen i Tekniska Verken ca 600 utvalda 

nätstationer skedde fort och effektivt. Installationerna genomfördes så effektivt att den interna 

uppföljningen släpade efter. Framförallt var efterhandskorrigeringen av de interna dokumentations-

bristerna som upptäcktes under nätstationsmätningsprojektets gång resurskrävande. Även 

mätvärdesdatahanteringen i insamlings- och kundsystem samt kvalitétssäkringen av vissa mätvärden 

innebar för Tekniska Verken en resursansträngning.   

 

Kvalitetssäkring av mätvärden 

Enligt Tekniska Verken måste den interna mätorganisationen klara av att kvalitetssäkra mätvärdena 

dvs. garantera att mätutrustningen mäter korrekt inom angiven normstandard. Ibland kan även 

denna kvalitetssäkring innebära att en efterhandskorregering av t.ex. osäkra eller saknade 

mätvärden sker. Idag hanterar Tekniska Verkens mätorganisation kvalitetssäkringen av de i 

nätstationen uppmätta energivärdena (aktiv och reaktiv energi) på timbasis medan det i de andra 21 

uppmätta mätserier från nätstationsmätningen anses vara accepterat att ha vissa brister i 

kvalitetssäkringen. Den främsta anledningen till att Tekniska Verken accepterar en del icke 
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kvalitetssäkrade mätvärden är att de anser att kostnaden för kvalitetssäkringen inte uppväger den 

eventuella nyttan med att ha alla mätvärden kvalitetssäkrade.  

 

Systemval 

Tekniska Verken anser att det är viktigt att implementera ett mätsystem som koncernens interna 

mätorganisation klarar av att hantera. Om t.ex. en elmätare som inte ingår i koncernens normala 

mätsortiment hade valts för installation av nätstationsmätning ansågs risken vara stor att den interna 

mätorganisationen inte skulle klara av denna systemhantering främst eftersom medarbetarna inte 

klarar av att hantera ett obegränsat antal mätsystem med bibehållen acceptabel kompetensnivå. 

BILAGA Intervjuuppföljning  
För att djupare studera vissa under intervjuerna framkomna frågeställningar gällande elkvalité har 

denna bilaga sammanställts där elkvalitet i allmänhet och hur elkvalitetsärenden behandlas inom 

MEE i synnerhet diskuteras.  

Elkvalité 

Ellagen 1997:857 [11] samt föreskrifter från energimarknadsinspektionen bl.a. EIFS 2011:2 [66] sätter 

den kravnivå som överföringen av el skall upprätthålla för att elen skall anses vara av god kvalité. Bla. 

är tillåtna nivåer av övertoner, maximala/minimala nivåer gällande spänning, spänningsossymmetri, 

funktionskrav för olika lastintervall gällande tillåten avbrottslängd reglerade i EIFS 2011:2.  

 

I EI:s föreskrifter EIFS 2011:2 fastslås vilket ansvar som nätägaren respektive nätkunden har. Anser 

t.ex. en nätkund att elkvalitén inte håller god kvalitet kan nätkunden vända sig till sitt nätbolag för att 

få felet avhjälpt samt få eventuell kompensation för den bristande elkvalitén [67]. Beroende på 

definitionen av god elkvalité kan det i diskussioner vara fördelaktigt att klargöra vilka parametrar 

som anses ingå i begreppet god elkvalité. Enlig ABB [68] [69] innebär god elkvalité frånvaro av 

elektriska störningar så som avbrott, osymmetri, övertoner, spänningsvariationer, transienter och 

flimmer.  

 

Enligt Ted Lindström, driftingenjör och ansvarig för analys av elkvalitetsärenden på MEE, uppstår ofta 

elkvalitets problem pga. så kallad glappkontakt i kabelskåpen eller i kopplingsskåpen på lsp-ledningen 

mellan nätstationen och uttagspunkten. Glappkontakter uppstår på grund av dåligt tryckta och 

pressade kabelskarvar och förekommer ofta runt just kabelskåp eftersom skarvningstätheten är hög 

kring kabelskåpen. Skarvningsproblem kan även förekomma vid skarvning mellan luftledning och 

jordkabel där friledningen kopplas samman med jordkabeln i en kopplingslåda på stolpen. En dålig 

skarv eller en glappkontakt ger upphov till dålig elkvalité då de kan orsaka avbrott på en eller flera 

faser. I värsta fall kan det även bli avbrott i PEN-ledare vilket innebär att kunden kan få 

huvudspänning av 400 V istället för en fasspänning av 230 V i sina ledare. Vidare kan en dålig skarv 

innebära ett högre motstånd i en eller flera faser vilket kan orsaka flimmer hos kund. Om det går 

riktigt illa kan det skapas gnistbildning i skarven pga. dålig kontakt vilket orsakar väldigt korta avbrott 

på ett par millisekunder som kan vidareutveckla uppkomsten av transienter på sinusvågen [70].  

Elkvalitetsmätning på MEE 

Vid elkvalitets problem åsyftas allt som oftast elkvalitetsproblem ute hos kund. Skulle elkvalitén, mot 

förmodan, vara bristfällig i en nätstation har det historiskt varit av sekundärt intresse för nätbolagen 

då det är elkvalitéten ute hos kunden som är styrd enligt gällande föreskrifter och standarder. Om en 
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elkvalitetsmätning skulle utföras i MEE:s nätstationer hävdar en del projektörer på MEE att områden 

med bristfällig elkvalitet enklare skulle kunna urskiljas.   

Elkvalitetsmätning på kunds begäran 

Idag sker i stort sätt all mätning av elkvalitet i MEE:s elnät på begäran av en kund. Till MEE har det 

totalt under åren 2008-2012 inkommit 132 stycken kundklagomål gällande uttagspunkter med 

bristfällig elkvalité i elnätet, se Tabell 54. Kundklagomålsärendena är beräknade så att en uttagspunkt 

motsvaras av ett kundklagomålsärende även om det i ett och samma kundklagomålsärende kan 

förekomma flera kundklagomål då t.ex. kunden av olika anledningar inte är tillfredsställd med MEE:s 

vidtagna åtgärder.  

 
Tabell 54. Inkomna kundklagomål per uttagspunkt, till MEE [71].  

År Antal kundklagomåls- 
ärenden per år  

2008 34 

2009 32 

2010 28 

2011 20 

2012 18 

Totalt 134 

Medel 26,4 

 

Av de studerade kundklagomålen för åren 2008-2012 har endast två kundklagomålsärenden 

förekommit som varit belägna under samma nätstation inom Västerås närområde. Således dras 

slutsatsen att elkvalitetsmätning i MEE:s nätstationer för elkvalitetsidentifikation inte är aktuellt att 

genomföra eftersom elkvalitetsproblem inte är frekvent förekommande problem på MEE. 

Elkvalitetsmätning i nätstationer på begäran av t.ex. projektörer 

Inom MEE förekommer emellanåt att elkvalitetsmätning i nätstationer utförs på begäran av 

framförallt projektörer. Denna elkvalitetsmätning sker då främst för att mäta nätstationens olika 

belastningsnivåer vid t.ex. ombyggnationsprojekt. Innan år 2007 gjordes rutinmässiga höglastav-

läsningar för alla MEE:s nätstationer men sedan 2007 har elkvalitetsmätningar för bl.a. bestämning 

av belastningsnivån endast beställts vid behov. Totalt beställdes åtta stycken elkvalitetsmätningar år 

2012, år 2011 beställdes totalt sex stycken elkvalitetsmätningar och år 2010 beställdes endast en 

elkvalitetsmätning i MEE:s nätstationer [70].  

 
Kjell Lindmark, nätplaneringsingenjör på MEE, hävdar att det är viktigt att bibehålla ett 

helhetsperspektiv vid elkvalitetsmätningsdiskussioner. Kjell Lindmark tycker att en elkvalitetsmätning 

ute hos kund med påstådda elkvalitetsproblem inte är en tillräcklig avhjälpning av 

elkvalitetsproblemet eftersom själva elkvalitetsfelet inte nödvändigtvis måste vara förorsakat av eller 

i nära anslutning till kund. Om t.ex. elkvalitetsmätning skulle förekomma i nätstationen samt om 

elkvalitetsmätning även sker ute hos kund skulle eventuellt själva orsaken till bristfällig elkvalitet 

lättare kunna påvisas och elkvalitetsproblemet enklare kunna åtgärdas anser Kjell Lindmark. Vidare 

anser Kjell Lindmark att det skulle vara tillräckligt att ha en portabel elkvalitéts mätutrustning som 

per rutin roterar mellan nätstationerna för att på så sätt reducera kostnaderna och samtidigt uppfylla 

behovet av tillförlitliga elkvalitetsmätvärden i nätstationerna [30].  



 

LIII 
 

BILAGA Typår och Medelår 
Beroende på val av typår, medelår eller jämt år för effektfördelningsberäkningsinställningarna i 

Xpower varieras utetemperaturen samt beräkningsresultaten för effektfördelningsberäkningarna 

enlig dessa tre valmöjligheter, se Figur 46 där temperaturskillnaderna mellan typår, medelår och 

jämnt år kan studeras. Graddags-talet39  för både typår och medelår är 4496 dagar [72] och slutligen 

har beräkningsinställningen jämt år inte använts i genomförda effektfördelningsberäkningarna i detta 

examensarbete. 

 

 
Figur 46. Temperaturvariationen mellan medelår, typår och jämnt år.  
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 Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturens avvikelse från en referens-
temperatur. 
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