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Abstract

Kartläggning av nätförlusternas storlek inom Mälarenergis elnät

Mapping the size of Mälarenergi power grid losses

Simon Lundmark

Energy losses are an essential part of a power grid company’s costs. From an
environmental and economic perspective, it is important to reduce these costs. To
know where efforts should be deployed, it is important to have good knowledge of
where in the network losses are situated. When creating network tariffs, there is also
necessary to have a correct distribution such that the network customers that use a
certain part of the network, only pays for the network losses in this area. A customer
that is connected to the mid voltage network should therefore not have to pay for
losses in the low voltage grid.
Mälarenergi elnät AB demand a deeper investigation to see if their reported net losses
for Energimarknadsinspektionen, EI is reasonably accurate or completely misleading.
Therefore, this thesis was performed.
Today advanced software is used which retrieve measurements from the power grid
around cities. This type of software is monitoring networks in order to detect
possible failures and then fix those errors when necessary. These measurements are
used in the thesis to identify the size of the losses in the network. The network is
divided into smaller areas with each area analysed separately. When all areas have
undergone deeper analysis, the results are compared and a final result will be
obtained at the end.
According to Energimarknadsinspektionen, Mälarenergi elnät energy losses are 2,96
%. Losses according to the analysis in this thesis amounts to 3,11 %.
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Förord 
Examensarbetet har utförts på Mälarenergi AB:s avdelning nätplanering under hösten 2013 – våren 

2014, i samarbete med nätmarknadsavdelningen, driftavdelningen och mättekniksavdelningen. 

Examensarbetet omfattar 15 hp vilket motsvarar ett projekt om 10 veckor och har skett som 

avslutning på min utbildning som högskoleingenjör inom elektroteknik på Uppsala universitet. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Rolf Gustafsson för all värdefull feedback och stöttning 

under arbetet.  Jag vill även rikta ett speciellt tack till min ämnesgranskare Anders Hagnestål för hans 

stöd och engagemang i detta examensarbete samt för god vägledning under arbetets utveckling.  

Vidare vill jag även passa på att tacka alla medarbetare på Mälarenergi Elnät AB för all den hjälp och 

uppskattning jag fått.  

Simon Lundmark 

Juni 2014  
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Sammanfattning 
Energiförluster utgör en väsentlig del av ett elnätföretags kostnader. Ur miljö- och 

samhällsekonomisk synpunkt är det angeläget att minska dessa kostnader. För att veta var insatser 

bör göras är det angeläget att ha ett bra grepp om var i nätet förlusterna är belägna. Vid skapande av 

nättariffer är det också nödvändigt att ha en korrekt fördelning så att de nätkunder som utnyttjar en 

viss del av nätet, endast betalar för nätförlusterna i den specifika delen. En kund som är ansluten till 

mellanspänningsnätet ska således inte behöva vara med och betala för förlusterna i 

lågspänningsnätet. 

Mälarenergi elnät AB efterfrågade en djupare undersökning kring detta för att se om deras 

inrapporterade nätförluster till EI är någorlunda korrekta eller helt missvisande. Därför utfördes detta 

examensarbete. 

Idag används avancerad mjukvara som hämtar mätvärden från elnätet runtom i städerna för att 

sedan låta elproducenterna lagra och analysera mätvärdena för framtida ändamål. Denna typ av 

mjukvara används även till att övervaka nätet för att kunna spåra eventuella driftavbrott och därefter 

åtgärda dessa fel vid behov. Dessa mätvärden används i examensarbetet för att kartlägga storleken 

på förlusterna i nätet. Nätet delas upp i mindre områden där varje område analyseras var för sig. 

Därefter när alla områden har genomgått en djupare analys, jämförs resultaten och en slutlig siffra 

fås. 

En del parametrar som tomgång- och belastningsförluster saknas hos vissa transformatorer vilket 

medför att beräkning för hand måste tillämpas. Beräkning av energiförluster för hand kan ge något 

missvisande resultat då endera variabler i formlerna inte är helt exakta. Men dessa fel är så små att 

de kan försummas och kommer således inte att ha någon större påverkan på det slutliga resultatet. 

Enligt Energimarknadsinspektionen uppgår Mälarenergi Elnäts nätförluster till 2,96 %. Förlusterna 

enligt analysen i det här examensarbetet uppgår till 3,11 %. 
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Summary 
Energy losses are an essential part of a power grid company’s costs. From an environmental and 

economic perspective, it is important to reduce these costs. To know where efforts should be 

deployed, it is important to have good knowledge of where in the network losses are situated. When 

creating network tariffs, there is also necessary to have a correct distribution such that the network 

customers that use a certain part of the network, only pays for the network losses in this area. A 

customer that is connected to the mid voltage network should therefore not have to pay for losses in 

the low voltage grid.  

Mälarenergi elnät AB demand a deeper investigation to see if their reported net losses for EI is 

reasonably accurate or completely misleading. Therefore, this thesis was performed.   

Today advanced software is used which retrieve measurements from the power grid around cities 

and then have the electricity producers to store and analyse readings for future purposes. This type 

of software is also used to monitor the network in order to detect possible failures and then fix those 

errors when necessary. These measurements are used in the thesis to identify the size of the losses 

in the network. The network is divided into smaller areas with each area analysed separately. When 

all areas have undergone deeper analysis, the results are compared and a final result will be obtained 

at the end.  

Some parameters such as idle and load losses are absent in some transformers which means that the 

calculation of energy losses needs to be applied by hand. Also, the formula to calculate the power 

losses is not entirely correct but these errors are so small that they are negligible and will therefore 

not have any major effect on the final result.  

According to Energimarknadsinspektionen, Mälarenergi elnät energy losses are 2,96 %. Losses 

according to the analysis in this thesis amounts to 3,11 %.  
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Nomenklatur 
EI Förkortning för energimarknadsinspektionen. EI har till uppgift att 

ansvara för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning på 

energimarknaden1 . 

Hsp.  Förkortning för högspänning (>1 kV) [29]. 

Lsp.  Förkortning för lågspänning (<1 kV) [29]. 

MDMS Förkortning för Meter Data Management System. Ett system som 

analyserar data som skickats och tagits emot av en ”Smart Meter” för 

att bestämma elkostnad och som ger ökad energieffektivitet hos kunder 

[10]. 

MEE  Förkortning för Mälarenergi Elnät AB. 

Mottagningsstation Inom regionnäten finns en mindre storlek av transformatorstation, ofta 

kallad mottagningsstation. Den tar emot 140 kV och omvandlar 

vanligtvis till 20 eller 10 kV. Denna typ är vanlig i städer där de svarar för 

stadens elförsörjning [13]. 

Msp.  Förkortning för mellanspänning (1-40 kV) [29]. 

Nätkoncessionsområde Ett område där tillstånd att bygga och använda elektrisk 

starkströmsledning förekommer2. 

Nätstation En nätstation består av en transformator som vanligtvis tar emot en 

spänning på 10 kV och som transformerar ner spänningen till 0,4 kV. 

Dessa är utplacerade längs bostadsområden och industriområden [9]. 

Nättariff En nättariff är enligt ellagens terminologi en avgift och övriga villkor för 

överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät2. 

Reaktans Grovt uttryckt är reaktans ett slag av ett frekvensberoende elektriskt 

motstånd som har en fasförskjutning mellan ström och spänning. 

Reaktansen kan vara av kapacitiv eller induktiv typ3. 

Servisledning Servisledning kallas den ledning som är ansluten till kommunens 

distributionsledning till fastigheten. Servisledningen har en kommunal 

del som leder fram till anslutningspunkten och en privat del som leder 

från anslutningspunkten till fastigheten [21]. 

                                                           
1
 Wikipedia, EI. http://sv.wikipedia.org/wiki/Energimarknadsinspektionen (290114) 

2
 Wikipedia, Nätkoncessionsområde, Nättariff. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ellagen (290114) 

3
 Wikipedia, Reaktans. http://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktans (290114) 
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SvK Svenska Kraftnät, ett statligt affärsverk som förvaltar svenska statens 

stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för el- och 

naturgasförsörjningen i Sverige4. 

Trafo  Förkortning för transformator. 

Transitering  Transitering innebär transport av elenergi från punkt a till b. 

  

                                                           
4
 Wikipedia, Svk. http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Kraftn%C3%A4t (290114) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En ny ellag5 infördes i Sverige 1 januari 1996 [5]. Den nya ellagen innebär att det är de från försäljning 

och elproduktion juridiskt åtskilda nätföretagen som ska ansvara för och ekonomiskt belastas av de 

nätförluster som uppstår vid transport av elektrisk energi. Idag används förbrukningsprofiler av 

nätägaren för att beräkna andelstal. Förbrukningsprofilerna kan också användas av elleverantörer för 

att analysera vad kostnaderna blir vid en eventuell nybyggnation av ett nätområde.  

Enligt lagen tillåts nätföretagen via ett särskilt undantag att för täckande av egna förluster ha en 

lokalt ansluten egenproduktion. Förr sköttes förlusthanteringen på stamnätsnivå genom att varje till 

stamnätet inmatad kWh hade en bestämd destination. Man hade speciella formler som användes för 

att dra av antagna förluster i stamnätet pga. aktuell transitering före uttagspunkten. Detta medförde 

att de anslutna producenterna tvingades att mata in mer energi än vad som togs ut. Nätförlusterna i 

underliggande nät hanterades som skillnaden mellan från stamnätet uppmätt energi och den energi 

som levererades vidare. I systemen med lägre spänning beräknades nätförlusterna som skillnaden 

mellan inköp och försäljning av energi. [3] 

På stamnätsnivå fördelas förlusterna energimässigt på uttags- och inmatningspunkterna från och 

med 1996. Året delas upp i fyra perioder i och med olika årstider där miljöpåverkan är olika och för 

varje punkt finns 4 procentsatser angivna som svarar för det procentuella påslag ett uttag om 1 MWh 

medför. Påslaget är beräknat utgående från stamnätets normala flöden under den aktuella perioden. 

Energiflödet i det svenska stamnätet går från norr till söder och de uttag i söder får tillägg för 

förluster medan de i norr krediteras. För produktionsinmatningar gäller det motsatta. Påslaget för 

täckande av stamnätets förluster prissätts enligt en tariff som normalt ändras årligen. Aktuell tariff 

finns att hämta på www.svk.se. 

Tidsspannet vardagar 06-22 kallas ofta i tariffsammanhang för höglast medan resterande tid låglast. 

Varje nätägare idag har i uppgift att anskaffa erforderlig energi av någon så kallad balansansvarig 

elhandlare. Utöver det är nätägarna skyldiga till att rapportera nätförluster till 

Energimarknadsinspektionen. Vid värdering av förluster måste hänsyn till energipriset från 

leverantören samt påverkan på anslutningsavgiften till överliggande nät tas. Förlusternas storlek 

beror av den samlade lastens karakteristik och hur lastströmmarna flyter i nätet. Hur stora 

förlustkostnaderna är beror helt på när de uppstår i förhållande till priset på energin. Man brukar 

säga att förlusterna är kvadratiskt beroende av belastningen (bortsett från konstanter som 

exempelvis tomgångsförluster i transformatorer). T.ex. om belastningen vid ett tillfälle är 70 % av 

årsmax så är förlusterna              alltså 49 % av förlusterna vid årsmax, förutsatt att 

fördelningen på dessa förluster över tid är liknande den fördelning som användes vid beräkning av 

årsmax. Utifrån statistik över timvärden för specifika kunder eller nät kan årskostnader och 

nätförluster tas fram. 

                                                           
5
 Den 1 januari 1996 trädde ett nytt regelverk för elmarknaden i kraft (prop. 1994/95:222, bet. 1995/96:NU1, rskr, 

1995/96:2). Dessa nya regler innebar att konkurrens infördes inom elhandel och elproduktion. Syftet var att införa valfrihet 
för elanvändarna och skapa förutsättningar för en ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen. 



2 
 

1.2 Syfte 
Mälarenergis totala nätförluster inom hela nätkoncessionsområdet bestående av låg- och 

mellanspänningsnät uppskattas till ca 3 % (2013). Denna förlustsiffra är baserad på skillnaden mellan 

tillförd- och debiterad energi. Mälarenergi betalar idag ca 30 miljoner kronor i nätförlustkostnader. 

Det ligger i MEE:s intresse att få ökad kännedom om förlustnivåerna i låg- och mellanspänningsnätet 

inklusive transformatorförlusterna. Man är också intresserad av var förlusterna är lokaliserade, och 

därför har detta examensarbete tagits vid för att genomföra ett projekt om än mer noggrann analys 

av nätförlusterna i nätet. Djupare analys av nätförluster i olika delar av nätet kommer att hanteras i 

det här examensarbetet. 

1.3 Mål 
Kartläggning av förlusternas storlek i olika delar av nätet kan delas in i ett antal delmål som var och 

ett omfattar beräkning i olika nätdelar. 

 Förluster i lågspänningsnätet: 

o Beräkning av nätförluster i ett antal lågspänningsnät: city, tätort och landsbygd (sker 

m.h.a. MEE:s programvara NIS Xpower). Minst 20 stationer av varje typ.  

 Förluster vid transformering 10/0,4 kV: 

o Resultaten från mätningarna av lågspänningsnätet används här. 

 Förluster i mellanspänningsnätet: 

o Resultat från beräkningar på mellanspänningsnät inom såväl city, tätort och 

landsbygd sammanställs. 

 Förluster vid transformering 40/30/20 till 10 kV sammanställs: 

o Utgångspunkt driftstatistik. 

 Förluster i 40/30/20 kV nät beräknas och sammanställs. 

 Förluster vid transformering 130 till 40/30/20/10 kV sammanställs: 

o Utgångspunkt driftstatistik. 

 Förluster vid transformering 130/70 till 10 kV sammanställs: 

o Utgångspunkt driftstatistik. 

 Sammanställning av nätets totala förluster och jämförelse med MEE:s uppskattade 

förlustsiffra. 

 Metoder för att minimera nätförluster. 

1.4 Avgränsning 
Projektet för nätförlustoptimering har pga. av tidsbrist begränsats till max 25 mätvärden per delmål 

på lsp-, och msp-sidan. Efter noga utvalda stationer anses dessa mätvärden som tillräckligt 

representativa. Vid närmare titt på högspänningsnäten har eventuella mindre producenter inte tagits 

med i beräkningarna pga. allt för tidskrävande undersökningar. Vidare har 20 kV-nätens förluster ej 

beräknats då stationerna i huvudsak har varit ägda av Vattenfall under en längre tid och data ej finns 

att tillgå. 
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2 Elnätet i Sverige 
Det svenska elnätet består till huvudsak av tre nivåer: det lokala-, det regionala- och stamnätet. 

Elproducenterna levererar energi ut till alla dessa delar där energin sedan transformeras ner till olika 

nivåer för att slutligen nå ut till kund [12]. 

2.1 Uppbyggnad 
Stamnätet är det första nätet som befinner sig närmast elkraftstationerna. Stamnätet består endast 

av luftledningar och överför spänningar på upp till 220 000 – 400 000 volt. Stamnätet ägs idag av 

Svenska kraftnät, ett statligt bolag. Elektriciteten transporteras långa avstånd i stamnätet inom 

landet för att sedan ledas vidare in till regionnätet där spänningarna uppgår till 20-130 kV [11]. 

Regionnätet är det nät som överför el mellan stamnätet till de lokala näten. Här ligger 

spänningsnivån på 40 – 130 kV. Dessa ledningar ägs av väletablerade företag som EON, vattenfall, 

Fortum m.fl. 

Energin fortsätter sedan från regionnätet vidare till det lokala nätet och det är här elen går ut till 

kunder som mindre industrier och hushåll. Det lokala nätet kan delas upp i två underkategorier: 

mellanspänning och lågspänning. Mellanspänningen matas antingen vidare direkt till industrier med 

en spänning på 10-20 kV eller vidare till hushåll men då måste spänningen först transformeras ned 

med hjälp av en transformator till lågspänning om 400 V [12]. 

Syftet med att transportera energin i form av höga spänningar är att minimera förlusterna i 

överföringen trots farligt höga spänningar och många transformeringar på vägen. 

2.2 Transformatorn 

2.2.1 Allmänt 

För att kunna dra nytta av den genererade elektriciteten från kraftverk behövs så kallade 

transformatorer. Vanligtvis är avstånden mellan kraftverken och konsumenterna alldeles för stora för 

att det skall vara praktiskt möjligt att överföra större mängder elenergi vid lågspänning. Då 

förlusterna vid transport av elenergi blir betydligt lägre vid högspänning än lågspänning, matas nätet 

med en hög spänning som sedan transformeras ner i olika nätstationer nära slutdestinationen. 

Transformatorn är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar 

elektrisk energi mellan olika spänning/strömnivåer. Analys av transformatorer är viktigt inom 

elkraften, dels för att inköp av transformatorer är en relativt stor investering men även för att ett 

transformatorhaveri kan få förödande effekter inom samhället och ekonomin6. 

En transformator består i huvudsak av tre delar; primärlindning, sekundärlindning och en järnkärna. 

En växelström matas in i primärlindningen vilket ger upphov till ett tidsvarierande magnetflöde i 

järnkärnan. Det tidsvarierande flödet flyter runt i järnkärnan och som på sekundärsidan då inducerar 

en spänning. Beroende på hur många varv ledarna på primär- och sekundärsidan är lindade runt 

järnkärnan induceras en viss spänning/ström. 

Det är förhållandet mellan antalet lindningsvarv (N) på primär- och sekundärsidan som avgör hur 

stora spänningar som kan tas ut på primär- och sekundärsidan. 

                                                           
6
 Wikipedia, Transformatorn. http://sv.wikipedia.org/wiki/Transformator 
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För att minimera de resistiva förlusterna som induceras i järnkärnan, lamineras järnkärnan. Kärnan 

byggs då upp av tunna plåtar med ett tunt isolerande skikt mellan plåtarna. Det är det tidsvarierande 

magnetiska flödet som inducerar elektriska fält i järnkärnan vilka driver virvelströmmar. 

Virvelströmmarna är typiskt vinkelräta mot magnetfältet. 

I figur 1 illustreras en enklare variant av en ekvivalent krets till en transformator. NP och Ns är antalet 

varv på primär- och sekundärlindningarna. På primärsidan finns en lindningsresistans (RP) och en 

induktiv seriereaktans (XP) vilken beror på läckflöden på primärsidan. Motsvarande komponenter 

finns även på sekundärsidan (Rs resp. Xs). På primärsidan finns dessutom en magnetiseringsgren som 

består av kärn- eller järnförluster RC och magnetiseringsreaktansen XM. Dessa kärnförluster orsakas i 

huvudsak av virvelströmmar och hystereseffekter.  

 

Figur 1 – Ekvivalentschema för en enklare modell av en transformator 

För att skydda transformatorerna mot överslag används ett speciellt isolationsmaterial som omger 

lindningarna. Isolationsmaterialet består vanligtvis av papper och lack. Ett tunt lager lack kan 

appliceras på lindningarna för att öka skyddet ytterligare. Stora transformatorer med hög märkeffekt 

är oftast nedsänkta i olja för ytterligare skydd mot påfrestningar. Inom trefassystemet finns det två 

typer av transformatorer. Antingen konstrueras en trefastransformator för det specifika ändamålet 

eller så används tre enfastransformatorer.  

2.2.2 Transformatorförluster 

En transformators aktiva förluster består av tomgångs- och belastningsförluster. Transformatorns 

tomgångsförluster orsakas av magnetisering av järnkärnan och är i huvudsak järnförluster. 

Belastningsförlusterna orsakas av förluster i lindningarna, även kallade kopparförluster, och dessa är 

kvadratiskt beroende av belastningsströmmarna[18]. Transformatorns totala aktiva förluster anges 

enligt följande, där alla värden antas vara överförda till antingen primär- eller sekundärsidan: 
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I uttrycket ovan är: 
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Tomgångsförlusterna samt belastningsförlusterna vid märkbelastning är uppmätta av leverantören 

och kända vid leverans.  

2.3 Transmission av elektrisk energi 
Elenergin transporteras idag från punkt a till punkt b antingen via luftburna transmissionsledningar 

eller nedgrävda kablar. Storleken på effekten och avståndet som elektriciteten ska färdas avgör 

vilken spänningsnivå som ska användas i överföringen [4]. Vanligen sker överföring av elektrisk energi 

vid högspänning via luftledningar medan distribution inom städer sker via kabel. Genom 

transmissionsnätet flödar trefas växelström (AC) men enfas 

växelström förekommer också i vissa fall som i exempelvis 

tågnätet. High Voltage Direct Current (HVDC) är en 

teknologi som används främst vid längre 

transmissionssträckor då effektiviteten är betydligt större. 

Exempelvis används HVDC för längre havskablar då 

växelström ej är lämpligt p.g.a. kablarnas kapacitans. Detta 

kommer dock ej behandlas i den här rapporten [12].  

För att minska energiförlusterna används höga 

spänningsnivåer vid överföring av el över längre sträckor. 

Spänningen i lågspänningsnätet 220V fasspänning, samt 

380V huvudspänning, reglerades år 1988 upp till 230V 

fasspänning samt 400V huvudspänning för att övergå till 

internationell standard7. Elektriciteten överförs oftast via 

luftburna transmissionsledningar eftersom nedgrävda 

kablar medför dyrare kostnader samtidigt som det är mer 

besvärligt att lokalisera och reparera eventuella fel som 

uppstår. Jordkablar har å andra sidan högre driftsäkerhet än 

luftledningar, tar upp mindre plats, har mindre visibilitet 

och påverkas inte i lika stor grad som luftledningar vid dåligt 

väderslag. Jordkablar är begränsade av dess termiska 

kapacitet vilket innebär hög känslighet för överbelastning 

eller en förändring av märkeffekten. Ett alternativ till att 

öka luftledningarnas driftsäkerhet är att bygga så kallade 

hängspiralledningar eller hängkabel (isolerade ledare) [2]. 

För att öka överföringskapaciteten hos kraftledningar kan reaktiv effektkompensering tillämpas. Det 

finns två former av reaktiv kompensering: 

 I serie med ledningen – seriekompensering 

 Parallellt med belastningen – shuntkompensering 

                                                           
7
 Wikipedia, Starkström. http://sv.wikipedia.org/wiki/Starkstr%C3%B6m (290114)  

 

Figur 2 – Högspänningstorn 
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Om belastningen är relativt konstant – vid mindre effekter, kopplas kondensatorer in med konstant 

effekt. Om belastningen är ojämn däremot kopplas grupper av kondensatorer in där effekten styrs av 

tyristorer. Förr användes synkronkompensatorer dvs. tomgående synkronmaskiner. Dessa är nästan 

helt utbytta mot statiska effektkompenseringsutrustningar idag. Effektkompenseringen kan ske 

antingen fas per fas eller symmetriskt trefasigt [2].  

Vid seriekompensering kopplas ett kondensatorbatteri in i serie med transmissionsledningen. 

Seriekompenseringen består av ett batteri som placeras mitt på ledningen vilket medför att 

ledningsreaktansen kompenseras och därigenom minskar ledningens spänningsfall. Detta möjliggör 

en ökning av överföringsförmågan samt håller spänningen i belastningsändan relativt konstant 

oberoende av belastningen.  

Dynamisk shuntkompensering använder SVC (Static Var Compensator) eller STATCOM (STATic 

COMpensator) för att vid behov automatiskt justera spänningsnivån på specifika platser i kraftnätet. 

Denna kompensering förbättrar stabiliteten och förhindrar tvära svängningar i nätet. Som en bonus 

av att kunna kontrollera varje svängning kan dessa två tekniker motverka även de allra snabbaste 

spänningstransienterna som uppstår i ett nät och därmed minska risken för allvarliga 

spänningsdippar och/eller en total spänningskollaps [14]. 

2.4 Sammanlagring 
Ett uttryck för summering av samtliga förbrukningar. Om 10 abonnenter har möjlighet att ta ut 10 

kW vardera skulle den totala effekten vid maxbelastningen uppgå till 100 kW. Sannolikheten att alla 

abonnenter förbrukar maximal effekt samtidigt är dock mycket låg. Sammanlagring är alltså den 

sammanlagda effekten som förbrukas vid en viss tidpunkt [19].  

2.4.1 Vad är typkurvor 

Med typkurvor avses dygnsvisa effektkurvor för olika kundkategorier i form av medelvärde och 

standardavvikelse där kurvorna redovisas i relativ effekt dvs. de är dividerade med årsmedeleffekten. 

Kundkategorierna innehåller typkurvor för: Vinter, vår/höst och sommar, vardag och veckoslut, tre 

karakteristiska dygnsmedeltemperaturer för vardera av de tre årstiderna. 

 

Figur 3 – En enklare variant av en typkurva 

Alla i denna rapport redovisade typkurvor har fastställts via protokoll skapade genom mätning hos 

kunder.  
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2.4.2 Prognoskurvor 

Vid användning av typkurvemetoden tas hänsyn till önskad temperatur genom att utgå från 

typkurvorna för två närliggande temperaturer och extrapolera eller interpolera till önskat värde. En 

beräknad typkurva erhålls då för den önskade temperaturen. 

Den prognoserade kurvan uttryckt i effekt erhålls genom att multiplicera effekten med objektets 

årsmedeleffekt (årsenergin/8760). För att hålla ett mått på osäkerheten har varje timvärde knutits till 

ett värde på standardavvikelsen.  Inom varje kategori genomförs först själva prognoseringen. 

Därefter kan sammanlagring (addering) ske enligt statistiska metoder och slutresultatet blir då en 

sammanlagrad prognoskurva [6]. 

Gränssannolikheten är istället ett mått på ”sannolikheten för att den prognoserade belastningen inte 

överskrids under enskild timma”. 

Sannolikheten att prognosen någon gång under ett dygn inte överskrids blir lägre. Om exempelvis 

gränssannolikheten 99 % väljs, resulterar detta i att sannolikheten för prognosen inte överskrids 

någon gång under dygnet blir 79 %. Slutresultatet kan då illustreras i form av en prognoserad timvis 

belastningskurva eller en prognoskurva, se figur 4. 

 

Figur 4 – En enklare variant av en prognoskurva 

2.4.3 Velanders formel 

Vid sammanlagring av många objekt ur samma kategori kan typkurvor och Velanders formel leda till 

samma maximala årseffekt i stora drag. Det gäller under förutsättning att Velanderkonstanterna är 

anpassade till de rådande förhållandena. Men eftersom Velanders formel inte ger någon upplysning 

om när på dygnet eller året då effektmaximum inträffar upphör likheten mellan dessa två metoder.  

En fördel som Velanders formel har i jämförelse med typkurvorna är enkelheten. Om en 

sammanställning ska göras för hand är Velanders formel betydligt enklare att använda då 

typkurvorna oftast kräver en dator för att utföra beräkningarna [6]. I figur 5 visas varför beräkning 

med hjälp av typkurvor ger ett mer tillförlitligt och kostnadseffektivt resultat jämfört med Velanders 

formel. 
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Figur 5 – Jämförelse mellan typkurva och Velander 

Velanders ekvation anges nedan: 

         √     (3) 

där: 

P = maxeffekt i kW 

  och    är konstanter 

W = årsenergi i kWh 

2.5 Användningsområden för typkurvor 
Typkurvor är ett verktyg inom elbranschen som bl.a. underlättar arbeten och ökar säkerheten vid 

nätplanering.  Som med alla andra arbetsmetoder kräver metoden med typkurvor inkörningstid. Här 

syftas främst på vilka parametrar som bör väljas vid beräkningar.  

Man måste först inom varje företag bestämma t ex. vilken gränssannolikhet som skall användas på 

samma sätt som man måste bestämma sig för en dimensionerande temperatur. Från givna indata 

kan användaren få utdata som i sin tur kan användas för termisk och ekonomisk dimensionering. För 

den termiska dimensioneringen behövs uppgifter om vilket högsta effektvärde som uppnås med en 

viss sannolikhet. Vanligtvis inträffar det under ett vintervardagsdygn. Trots detta kan vissa typer av 

belastningar ha sin effekttopp vid en helt annan tidpunkt som exempelvis lantbruk med sädestorkar. 

Anledningen till att just den termiska dimensioneringsgränsen är så intressant är att man står inför 

valet att förstärka eller att inte förstärka ett befintligt nät.  

En variant av nätförstärkning kan vara omfördelning av laster. Hänsyn till sammanlagringseffekterna 

kan tas till vid användning av typkurvemetoden och inte bara lastflyttning kilowatt för kilowatt. 

Lastutjämning är en stor fråga som är intressant i det här fallet då lastutjämning leder till att 

belastningsförlusterna minskar.  

I samband med drift och underhållsarbeten är det intressant att kunna avgöra om matning kan ske 

via en alternativ väg under en given period. Om alternativ matning är möjlig behövs en prognos över 

det effektuttag som med viss sannolikhet ej överskrids.  

Typkurvemetoden är ett instrument som kan användas för att med tariffer för varje kundkategori 

tala om hur kunderna skall betala sin kostnad med hänsyn till sitt förbrukningsmönster. Typkurvor 
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används även för långsiktiga bedömningar av konsekvenserna av t.ex. införandet av tidstariff eller vid 

övergång från en uppvärmningsform till en annan inom små och stora områden [6]. 

2.6 Belastning- & förlusternas utnyttjningstid 
Utnyttjningstiden används som ett mått på hur stor del av en elnätanläggning som utnyttjas [7]. Om 

den maximala uttagna effekten under ett år betecknas som      , blir belastningens utnyttjningstid: 

  
 

    
 h/år    (4) 

där: 

W = totala energiförbrukningen under ett år. 

Kurvans form, se figur 6, anges av sambandet mellan belastningens- och förlusternas 

utnyttjningstider. Korta belastningstoppar påverkar kurvan avsevärt eftersom förlusterna är 

kvadratiskt beroende av belastningen. Kurvan nedan kan användas som hjälpmedel vid 

approximativa beräkningar. Denna kurva anger förhållandet mellan belastningens och förlusternas 

utnyttjningstider. Vid belastningen  , på upp till 6500 h/år används den vänstra kurvan. Vid övrig tid 

(6500-8760 h/år) används den högra kurvan.  

 

Figur 6 – Förhållandet mellan   och  . Diagrammet bygger på normalkurvor 

Utnyttjningstiden kan avse förhållandet mellan värmemängd angett i kWh, som avser en tidsperiod 

säg ett år och en maximal värmeeffekt angivet i kW. Ett exempel är att en värmemängd på 5000 kWh 

har förbrukats på ett år. För att åstadkomma denna effekt har en värmepanna med en maxeffekt på 

5 kW använts. Utnyttjningstiden ( ) blir i det här fallet 5000 dividerat med 5 alltså 1000 timmar. Ur 

diagrammet kan då dess förluster (  ) fås fram vid belastningen  . 

2.7 Topologi elnät 
Nätstrukturen idag kan se ut på flera olika sätt. Vanligen används radiella nät och masknät. Radiella 

nät används främst ute på landsbygden och för lågspänningsnät. Luftledingar är som oftast 

uppbyggda med en radiell grenstruktur. Radialnät matas enbart från en nätstation och har till skillnad 
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från masknät ingen redundans. Masknät matas från mer än en nätstation vilket medför att om ett 

eventuellt fel uppstår på en ledning kan nätet länkas om och de flesta eller t.o.m. alla underliggande 

uttagspunkterna har då fortfarande tillgång till el. Dessa masknät ger därför minskad sannolikhet för 

strömavbrott vilket innebär driftsäkra och leveranssäkra nät. Masknät används vanligen inom 

stamnätet. Nackdelen med masknät är att de är dyra i drift och dyra att konstruera8. 

Vidare används slingnät vid kabelnät och högspänning och i vissa fall vid lågspänning. Viktigare 

luftledningssystem byggs idag som slingor.  

Val av system utgår från vissa riktlinjer. Kravet på driftsäkerhet och värderingen av hur långa 

och/eller korta avbrott som får inträffa inverkar. Företagets organisation och utveckling av material 

och transporter har stor betydelse. Vissa nät kräver att personalen har hög kompetens för att kunna 

sköta näten korrekt. De ekonomiska aspekterna har också stor inverkan. Dessutom sjunker 

driftsäkerheten om krav på låga nätkostnader eftersträvas.  

  

                                                           
8
 Wikipedia, Transmission. http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission (290114) 
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3 Mätteknik 
Elkraftteknisk mätteknik täcker stora områden idag. Hit hör t ex. givare där utsignalen är en ström 

eller spänning som vidarebefordras till en plats där signalen behandlas automatiskt eller manuellt. 

Driftcentralen är en typisk sådan plats. 

3.1 Nytta av mätning inom elnätet 
Att implementera mätsystem inom elnätet är ett sätt att hålla koll på nätet för att se så allt fungerar 

enligt plan. Några viktiga punkter: 

 I nätet 

o Ekonomiska redovisningar 

o Kontroll av spänningsnivå 

 Transformatorers lindningsomkopplare 

o Reläskydd 

 Överspänning 

 Underspänning 

 Högspänningsbrytare 

Vi lever i ett samhälle där ekonomin har stor betydelse. Därför är det viktigt för nätägare att kunna 

utföra mätningar i olika stationer inom elnätet för att kontrollera hur mycket energi som matas in 

från överliggande nät och hur stor andel som går ut till konsumenterna. En annan viktig aspekt är att 

kunna reglera transformatorernas lindningsomkopplare. Vid vissa tidpunkter om dygnet och under 

speciella tider under året är energiåtgången extra hög vilket leder till spänningsfall i nätet. Vid en 

sådan tidpunkt kan spänningen behöva regleras och detta görs via transformatorns 

lindningsomkopplare. Transformatorn har på primärsidan flera lindningsuttag för att möjliggöra 

reglering av utgående spänning. Eftersom energin som produceras på kraftverk inte går att 

mellanlagra i dagsläget måste elnätet regleras allt eftersom belastningen på nätet förändras [3]. 

Reläskydd är inbyggda system som hjälper exempelvis en driftcentral att hålla koll på förändringar av 

olika parametrar som spänning och ström. Förändringar kan vara för hög eller för låg spänning. 

Reläskydd finns också i form av högspänningsbrytare för att möjliggöra frånkoppling av felande 

länkar. Vid en för stor avvikelse aktiveras ett larm och personal kan rätta till problemet i bästa fall.  

3.2 Hur mäts högspänning? 
Det finns en rad olika varianter att använda sig av för att mäta högspänning [36]. Några av dem 

nämns nedan: 

 Elektrometer/Elektroskåp 

 Kulgap 

 Resistiv spänningsdelare 

 Kapacitiv spänningsdelare 

 Induktiv spänningsdelare 

 Optiska metoder 

 Indirekt via elektriska fält 

Figur 7 – Kapacitiv 
spänningsdelare 
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Elektrometern eller elektroskåpet, är ett elektriskt instrument som mäter den elektriska laddningen 

och den elektriska potentialskillnaden. De tidiga 1800-talens mätare mäter kraften mellan elektriska 

laddningar9. 

Kulgap används vid mätningar över 10 kV. Vid mätning av kulgap inträffar ett överslag istället för att 

kontinuerliga värden fås. När gnistan tänds är det en hög effekt som uppnås under en kort tid vilket 

ställer speciella krav på spänningskällan. Noggrannheten vid kulgapsmätning är något begränsad men 

samtidigt pålitlig (känd onoggrannhet). För noggrann distribution av fältet krävs det att kulan är fri 

från defekter, inget damm på ytan och en perfekt kulform. Utslaget på grund av luftens densitet 

korrigeras med en korrigeringsfaktor som ges av luftens densitet [36]. 

  
   

   
     (16) 

När genomslaget inträffar noteras spänningen och med hjälp av korrigeringsfaktorn och en tabell kan 

det slutliga mätvärdet avläsas.  

Resistiv spänningsdelare består av många stackade resistorer. Speciella trådlindade resistorer ger hög 

induktans och kapacitans medan kommersiella kol eller metallfilmsresistorer ger en försumbar 

induktans och en liten kapacitans. Dessa monteras i cylindrar fyllda med olja för att förhindra korona 

och överslag i resistorerna. Cylindrarna är 4 meter för varje MV [36]. 

Kapacitiva spänningsdelare består av stackade kondensatorer med låg induktans. Dessa släpper inte 

igenom en DC-ingångsspänning10.  

3.3 Fallgropar inom mättekniken 
Längre tillbaka i tiden hade mätteknikern tillgång till relativt enkla mätverktyg som amperemetrar, 

voltmetrar och oscilloskop. Idag är det inte riktigt lika enkelt. Fler och större avancerade system 

ställer höga krav på användaren. Feltolkning av mätvärden blir allt vanligare då mätinstrumenten blir 

allt mer komplexa. Samplingshastighet, minnesdjup, upplösning och noggrannhet är några 

parametrar som spelar en viktig roll inom mättekniken [3].  

Ett instrument som analyserar övertoner konstruerat för FFT-analys med basfrekvensen 50 Hz, ger t 

ex. falsk information vid mätningar på tågnäten som har frekvensen 16 2/3 Hz. Detta förekommer 

också vid mätningar på ett reservkraftnät som ej upprätthåller 50 Hz. Detta eftersom att FFT-

analysen förutsätter en bestämd basfrekvens och alla övertoner är multiplar av basfrekvensen. En 

mättekniker med bred kunskap inom elkraftområdet och framförallt mätobjektet är viktigt för 

mätresultatet.  

Effektmätning i nät med kondensatorbankar inblandade, kan ge stora fel beroende på hur 

övertonseffekten hanteras. 

Vid mätningar med nollföljdskomponenter anses normalt övertonshalten vara lika i de tre faserna. 

Detta har stor betydelse vid mätning av övertoner med nollföljdskaraktär eftersom de endast finns i 

nollkretsen. Om en huvudspänningsmätning inte ger några nollföljdskomponenter tolkas det som om 

                                                           
9
 Wikipedia, Elektrometer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrometer (290114)  

10
 Wikipedia, Voltage divider. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4nningsdelare (290114)  
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de inte finns i systemet vilket inte behöver stämma alls [3]. Om en spänningsmätning utförs mellan 

fas och neutralledare bör observeras att övertoner med nollföljdskaraktär kan orsaka 

potentialförändring i både fas- och neutralledare. Bra kunskaper om nollföljdsegenskaper och 

modellbildning erfordras här.  
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4 Elnätet i framtiden 

4.1 Eldistributionen 
Intresset för vidare utveckling av elnätet växer hela tiden. Speciellt viktigt är miljöfrågan och hur en 

effektivare energianvändning kan uppnås. Vidare antas krav på materialåtervinning i en mer 

omfattande utsträckning. I och med att teknikmarknaden växer ökar således energiförbrukningen 

vilket ställer högre krav på elnäten.  

Tack vare den långa tekniska livslängden på komponenter och nät inom eldistributionen kommer 

stora delar av de befintliga komponenterna att vara i drift de närmaste decennierna. Kommande 

reparationer och förnyelse av komponenter är därför en viktig del i planeringen hos nätägarna för att 

göra ett så smart och miljövänligt system som möjligt [3]. 

EU har utformat nya energikrav på transformatorer som används i det europeiska elnätet [17]. Det 

nya energikravet träder i kraft den 1 juli 2015 och stärks därefter ytterligare i juli 2021. Det nya 

energikravet innefattar bland annat effektivare transformatorer då den svenska energiförbrukningen 

beräknas att minska med 1 TWh. 

MEE kommer således att vid nyinstallation av transformatorstationer eller vid förnyelse av redan 

befintliga stationer bli tvungna att investera i transformatorer som uppfyller 

energieffektiviseringskraven. Dessa innefattar bl.a. transformatorer med låga tomgångsförluster. 

4.2 ”Smart Grids” 
Smart Grids, eller smarta elnät är en framtidsvision om hur elnätet kan komma att utformas i ett 

samhälle som innefattar följande [28]: 

 Integrerade system med färre och smartare komponenter 

 Samverkan mellan konsument och producent 

 Ett flexibelt system som kan hantera förändringar 

 Bättre optimering och högre tillgänglighet 

Grundproblemet som skall lösas är att vi förväntas ha mer intermittent förnybar elenergiproduktion 

(vindkraft m.m.). Då blir det svårare att upprätthålla balansen mellan produktion och konsumtion. 

Ett smart elnät kan både skicka och ta emot elproduktion. Därför är det viktigt att konsumenterna 

samspelar med producenterna för att anpassa sin förbrukning till den faktiska elproduktionen. Därför 

måste industriföretag och privatkonsumenter acceptera att minska på deras energianvändande när 

det är som högst belastning på elnätet. Smarta styrsystem och smarta elmätare förväntas bli delar i 

smarta elnät, och de finns redan på marknaden i mindre utsträckning. Med smarta elnät kan t.ex. 

villaägare installera solcellspaneler på taket eller ett litet vindkraftverk på tomten som genererar 

lokal kraft [16]. 

Det gäller att kunna hantera stora energimängder som snabbt ska kunna styras om och eventuellt 

byta distributionsriktning. Det kräver att både driften och konsumtionen följs och styrs i realtid. 

Avläsning en gång i månaden räcker inte utan det krävs direkt tvåvägskommunikation via det mobila 

telefonnätet eller Internet och förbrukarna.  
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5 Mälarenergi AB 
Mälarenergi bedriver verksamhet inom vatten, värme, el & kraft, service och stadsnät och har ca 600 

anställda varav ca 120 st. anställda inom Mälarenergi elnät. 

5.1 Mälarenergi elnät AB, MEE 
Mälarenergi är ett distributionsföretag som distribuerar ut el i orterna Västerås, Hallstahammar, 

Arboga, Köping och Kungsör. Företaget ägs av Mälarenergi AB (65,1 %), Arboga (10,2 %), 

Hallstahammar (10 %) och Köping (14,7 %) [20]. MEE har ca 103 000 abonnenter i dagsläget. 

Mälarenergis elnät, MEE bevakas av en driftcentral som är bemannad dygnet runt. 

I slutet av 2013 fanns det 2228 st. nätstationer och den totala ledningslängden av luftledning och 

jordkabel uppgick till 6050 km [25]. 

 

Figur 8 – MEE:s koncessionsområde (inringat) 

5.2 Struktur 
Mälarenergi Elnät AB står för energiförsörjningen från regionätet ner till lokalnätet. MEE köper in 

energin från Vattenfall på stamnätsnivå för att sedan transportera energin vidare till slutkund. 

Elnätet består av bl.a. mottagningsstationer eller s.k. fördelningsstationer, lokala elnät och 

nätstationer. Inkommande ledningar med en spänningsnivå på 130 kV transformeras ner i olika steg 

hela vägen ner till slutkund. I de flesta fall används transformatorer för att transformera ner 

spänningen från 130 till 10 kV och sedan vidare till en nätstation som transformerar ner spänningen 

ytterligare till 0,4 kV som går vidare ut till kund. I vissa regionstationer transformeras spänningen ner 

från 130 kV till 20/30/40 kV för att sedan transporteras vidare till ytterligare en fördelningsstation 

vars spänning transformeras ner till 10 kV. Efter transformeringen i nätstationen matas 400 V ut till 
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konsumenter och mindre industrier medan större industrier (i vissa fall) tar ut energin från en högre 

nivå. Detta illustreras i enlinjeschemat i figur 8. 

 

Figur 9 – Ett enklare enlinjeschema över MEE:s elnät 

I figur 9 visas en kedja om 130 till 30 till 10 kV. Mellansteget kan vara 20 eller 40 kV också. 

En variant av MEE:s nätstationer illustreras i figur 10. Här förekommer transformering av 10 kV ner 

till 0,4 kV. 

 

Figur 10 – Nätstation, ET481, 2x800kVA, 11kV 
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5.3 Avbrottshantering 
MEE har idag ingen övervakning av lsp-nätet. Vid eventuella avbrott på lsp-nätet förlitar sig MEE, 

speciellt driftcentralen, på att kunderna rapporterar in möjliga fel så att avhjälpning av felet kan 

inledas. Eftersom MEE inte har någon övervakning av lsp-nätet måste avbrottet manuellt registreras i 

Tekla NIS Xpower för att aktuell driftstatus ska uppdateras. Tekla NIS Xpower är MEE:s 

dokumenterings-, konstruktions- och beräkningsverktyg för MEE:s nätkoncessionsområde.  

Elnätets avbrottsstatistik kan representeras med många olika statistiska storheter där SAIFI, System 

Average Interruption Frequency Index är vanligt förekommande11. SAIFI används för större 

elkraftsystem och är ett kundriktat tillförlitlighetsindex. Indexet kan användas för att beräkna både 

historiska händelser eller för att simulera framtida scenarier. SAIFI beräknas som kvoten mellan 

summan av antal kundavbrott dividerat med antalet anslutna kunder. Enheten är antal avbrott per 

kund och år. Ett annat statistiskt index är SAIDI, System Average Interruption Duration Index. SAIDI 

fungerar som SAIFI men istället beräknas summan av all kundavbrottstid dividerat med totalt antal 

kunder.  

      
                       

                   
         

                             

                   
 

MEE hade under 2012 ett SAIFI (eget nät oaviserat, mindre än 12 timmar) på 0,62 samt ett SAIDI 

(eget nät oaviserat, mindre än 12 timmar) på 27,65 minuter [27]. 

Mälarenergi har reservkraftstationer ifall en större blackout skulle inträffa och matningen från 

överliggande nät ej är tillgänglig.  

  

                                                           
11

 Wikipedia, SAIDI (se SAIFI under rubriken “Se även”). http://sv.wikipedia.org/wiki/SAIDI (290114)  
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6 Genomförande av nät- och transformatorberäkningar 
För att spåra var i nätet de största förlusterna förekommer, delas nätet upp i mindre regioner. Dessa 

regioner kan klassas som city, tätort och landsbygd men även låg-, mellan- och högspänningsnät. 

6.1 Metod 
Litteratur har studerats för inhämtande av kunskap kring förlustberäkningar och hantering av diverse 

mjukvara. Interna intervjuer på Mälarenergi Elnät har genomförts för att få en större kännedom om 

hur MEE:s elnät är uppbyggt och hur nätförlusterna ser ut idag. 

Större delen av förlustgranskningen skedde med hjälp av mjukvaran Xpower medan de större näten 

krävde beräkning för hand. Inhämtande av data om förbrukad energi skedde på timbasis för att få ett 

högupplöst resultat.  

För att uppnå den slutliga resultatsiffran har mjukvara som Xpower och MDMS använts men också 

gamla mätprotokoll för insamling av data. Därefter räknades förlusterna fram maskinellt för låg- och 

mellanspänningskomponenterna och för hand gällande högspänningskomponenterna. Datat har 

granskats noggrant och i sin tur jämförts med förlustsiffrorna som rapporterats in till 

Energimarknadsinspektionen. 

Låg- och mellanspänningsnäten delades upp i olika kategorier. På lågspänningssidan analyserades 

dessa tre förläggningsmiljöer: city, tätort och landsbygd. På mellanspänningssidan sammanfogades 

miljöerna city och tätort på grund av att områdena är så små till ytan vilket medför svårigheter att 

urskilja dessa miljöer åt vid granskning av mellanspänningsnät och tillhörande transformatorer. Vid 

beräkningar på lågspänningssidan har förbrukningsprofilen ”timmätta värden, vid beräkning” använts 

då denna förbrukningsprofil är något mer exakt jämfört med typkurvor. På mellanspänningsnivån har 

dock endast typkurvor använts eftersom denna beräkningsprofil endast finns tillgänglig. 

6.2 Xpower som beräkningsmetod 
För att kunna utföra beräkningar i elnätet används programmet Tekla Xpower. Tekla Xpower 

tillhandahåller flera beräkningskommandon, däribland lastflöden, kortslutningsströmmar och jordfel 

hos ett nätverk som består av ett 3-fas radialt strömsystem. Programmet har utöver det möjligheten 

att beräkna lastflöden och kortslutningsströmmar hos maskade nät. Att utföra beräkningar på 

maskade nät hör dock inte till basfunktionerna i Xpower och är något krångligare.  Resultatet av 

dessa beräkningar kan illustreras på flera sätt, antingen med hjälp av olika färger på en karta eller 

som olika figurer och rapporter [1]. 

Beräkningar kan utföras på lågspänningsnät, lsp, mellanspänningsnät, msp och högspänningsnät, 

hsp. Kärnan i beräkningsprocessen innefattar en belastningsmodell som används för att titta på 

effektiviteten hos en lastberäkning. Denna belastningsmodell baseras på 

typkurvor/belastningskurvor (BETTY) specificerad till användargrupper eller kraftmätningar. 

Beräkningar på ett nät kan utföras i tidsintervallet från en timme till ett kalenderår. Tillsammans med 

mängden energidata som fås från kundens informationssystem, kan olika belastningsprognoser 

sparas i nätverkets belastningspunkter så att beräkningen kan utnyttjas och därmed bestämma både 

behovet av renovering och behovet av utveckling på lång sikt. 

Beräkningar av kortslutningsströmmar används som ett verktyg för nätverksdesign och för att 

beräkna tillståndet hos felströmsskydd av ett aktuellt nätverk. Beräkningsresultaten av 



19 
 

lågspänningsnäten och av blixtnedslag, EL, visar hur ett säkringsavbrott sker realistiskt sett. 

Beräkningsresultaten av ett msp nätverk kan påvisa att kablar inte är kortslutningsskyddade ur 

termisk synvinkel. För att ta reda på hur dessa kablar fungerar när de är kortslutningsskyddade kan 

detta simuleras genom att ändra antingen reläinställningarna eller strukturen på elnätet. Under drift 

kan programmet snabba upp lokaliseringen av fel och kontrollera hur felskydden beter sig under ett 

omkopplingsförlopp [1]. 

Jordfelsströmmarna hos ett msp nätverk kan beräknas för både radiala nätverk isolerade från jord 

och för jordade radiala nätverk med hög impedans. Neutralen jordas alltid genom att använda en 

undertryckande spole och en resistans. Beräkningsresultaten ger en bild av skyddens funktionalitet 

och kollar tillräckligheten hos jorden. 

Tekla Xpower tillhandahåller 3 beräkningsalgoritmer: den radiala nätverksalgoritmen, Newton-

Raphson algoritmen och Gauss-Seidel algoritmen. För beräkning av radiala elnät kan någon av dessa 

tre algoritmer användas, men för maskade nät kan endast Newton-Raphson eller Gauss-Seidel 

algoritmen användas [1]. 

 

6.3 Beräkningsparametrar för analys av nätförluster 
Vid analys av ett elnät i Xpower finns en rad olika beräkningssätt: 

 Effektfördelning – tidsperiod 

 Effektfördelning – kurva 

 Effektfördelning - dimensionering 

 Tillförlitlighet 

 Kortslutning 

Vilket beräkningsalternativ som bör väljas beror helt på vilken information som efterfrågas.  I det här 

fallet används effektfördelning – dimensionering eftersom denna variant tar hänsyn till energier och 

förluster under en ettårsperiod. I Xpower finns möjligheten att välja radialnätsberäkning och 

masknätsberäkning som alternativ men eftersom i stort sett hela MEE’s nät består av radiella nät är 

radialnätsberäkning som beräkningsmodul det självklara valet. 

BETTY 1.2 är standardförbrukningsmodellen i Xpower och är den som används flitigast idag. 

Beroende på hur nätstrukturen ser ut om det är ett maskat eller radiellt nät, används olika 

beräkningsalgoritmer i Xpower. 

För att få en mer korrekt bedömning av nätförluster hos ett nät, används förbrukningsuppgiften 

”timmätta värden, vid beräkning” istället för ”typkurvor”, detta eftersom ”timmätta värden, vid 

beräkning” ger ett mer exakt svar men i gengäld kräver den metoden mer systemkraft. 

6.4 Beräkning för hand 
Xpower tillhandahåller mest information kring låg- och mellanspänningsnätet inom MEE. Vid 

beräkning av nätförluster på högspänningsnätet krävs därför räkning för hand. Till en början krävs 

analys av provningsprotokoll och energianvändningsstatistik för att sedan kunna räkna fram 

förlusterna inom hsp. Eftersom transformatorerna i näten vanligtvis har två spänningsnivåer 

(spänningsreglering ej inräknad), ett på primärsidan och ett på sekundärsidan, är det lämpligt att 
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räkna på högspänningsnätet och därmed utnyttja värden på högspänningssidan på 

transformatorerna i mottagningsstationerna. 

Det har också blivit allt vanligare med transformatorer som har tre eller flera lindningar lite beroende 

av hur förbrukningssidan ser ut. En del större industriföretag har högre krav på matningen då de 

exempelvis har stora laster och kräver således höga spänningsnivåer samtidigt som samma 

transformator ska försörja ett lågspänningsnät. Detta ställer höga krav på transformatorn som ska 

kunna transformera ner spänningen till lägre nivåer.  

6.5 Noggrannhet 
Föreskrifter finns för mätnoggrannheten i STAFS 2009:812. Mätarna (systemen) som ligger till grund 

för serierna i MDMS och energierna i Xpower uppfyller dessa krav. Dessa gränser är maximala och 

uppträder inte normalt. Felet varierar beroende på aktuell last i förhållande till märklast. Det går inte 

att till rimlig ekonomisk kostnad mäta noggrannare varför företaget får nöja sig med dessa siffror. 

Dessa värden ligger till grund för vad vi som nätbolag betalar för nätförlusterna.  

Föreskrifter för mätning av överförd el gällande nätkoncessionshavare indelas i 5 kategorier: 

Kategori 1 Mätning av överförd el utan strömtransformator – 

direktmätning. 

Kategori 2  Mätning av överförd el med strömtransformator. 

Kategori 3 Mätning av överförd el med ström- och 

spänningstransformator med mätsystemeffekt <2 MW. 

Kategori 4  Mätning av överförd el med ström- och 

spänningstransformator med mätsystemeffekt 2-10 

MW. 

Kategori 5 Mätning av överförd el med ström- och 

spänningstransformator med mätsystemeffekt >10 MW. 

Största tillåtna felet för respektive kategori är följande: 

Kategori Största tillåtna fel 

1 ± 5 % 

2 ± 2 % 

3 ± 2 % 

4 ± 1 % 

5 ± 0,5 % 
Tabell 1 – Största tillåtna fel angivet i procent per kategori 

Noggrannhetsförlust även kallat kancellation är en annan typ av beräkningsfel. En 

noggrannhetsförlust inträffar då exempelvis två nästan lika stora tal som innehåller fel i grunden, 

subtraheras eller divideras. Då indatat har avrundats innan vidare behandling uppstår ännu större fel 

vid vidare beräkning av ett resultat. Därför är det viktigt att indatat är trovärdigt och att 

                                                           
12

 Swedac, föreskrifter för mätning av överförd el. http://www.swedac.se/PageFiles/1682/STAFS%202009_8.pdf (100614) 
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noggrannheten är väldigt hög innan indatat behandlas vidare. Detta examensarbete följer därför 

föreskrifterna STAFS 2009:8. Toleranserna som anges i dessa föreskrifter anses vara tillräckligt goda 

för att resultaten i det här arbetet ska vara sammantaget trovärdiga. 

6.6 Regionuppdelning 

6.6.1 Lågspänningsnätet, lsp. 

Nätförlustberäkning av lågspänningsnätet sker med hjälp av Xpower. För att uppnå ett så korrekt 

resultat som möjligt togs flertalet stationer med i beräkningarna.  

6.6.1.1 City 

Att en viss region inom en stad eller ort har klassen ”city” kännetecknas av att det är dyrt att 

exempelvis gräva i mark och att det får stora samhällskonsekvenser. Om ett kabelbrott uppstår i 

Västerås centrum blir kostnaden hög då stora områden kan komma att behöva spärras av vilket kan 

få stora konsekvenser för exempelvis trafiken. Efter uppdelning av elnätet till mindre regioner står 

lågspänningsnätet på tur. Lämpligen valdes fem fördelningsstationer i varje kommun förutom 

Kungsör vars city-område är så pass litet att det endast förekommer ett fåtal fördelningsstationer. 

Vid vidare analys av data som finns att hämta i mjukvaran Xpower kan information som 

energiåtgång, antal förbrukare, Pmax, toppeffekt och förlusttoppens användningstid, energi- och 

effektförluster m.m. användas för att utföra diverse beräkningar. I Xpower finns möjligheten att 

utläsa värden som energi- och effektförluster för en specifik nätstation men också för själva nätet 

som är anslutet till transformatorns sekundärsida i nätstationen. 

Vid beräkning av högspänningskomponenter är denna information något begränsad. Därför krävs 

bearbetning av pappersmaterial i form av provningsprotokoll innehållande tidigare uppmätt data och 

beräkningar vilket måste utföras för hand. Mer om detta förklaras vidare under kapitel 4.4.3. 

Utifrån datat som kan plockas ut ur Xpower måste några formler tillämpas. Energiförlusten och 

andelen förbrukad energi hos en kund anges i rapporten som skapas utifrån en vald nätstation i 

Xpower. Den totala energin som matas ut från stationen är förlustenergin plus andelen förbrukad 

energi. 

               (5) 

Storleken på energiförlusterna angivet i % fås enligt följande: 

        
        

        
        (6) 

Näten på den här nivån är av typen radialnät men i vissa fall ”ser” Xpower näten som masknät. Detta 

ställer till problem vid framtagandet av siffror om energiförbrukning och energiförluster. Problemet 

uppkommer då kabelsträckorna är anslutna till en varsin knytpunkt men på en och samma skena i en 

nätstation men att kablarna i andra änden är ansluta till samma punkt. Programmet tror att 

strömmen har en selektiv väg att gå och tolkar systemet som ett masknät. Lösningen till problemet är 

att ändra positionen på sträckorna så att sträckorna hamnar under samma anslutningspunkt i bägge 

ändar. Detta gör att programmet ser de två (eller flera) sträckorna som en ledning.  
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6.6.1.2 Tätort 

Tätortsområdet avgränsas till utkanten av staden/orten. Denna avgränsning finns för att markera 

övergången mellan tätbefolkat område och mindre tätbefolkat område. Liksom för regionen city är 

det även här ofta betydligt dyrare att utföra ett arbete jämfört med landsbygden. 

Till skillnad från city-regionen som är uppdelad i små segment där exempelvis ett mindre 

industriområde omfattas av ett ”city-område”, omringas hela staden/orten av en tätortsmarkering. 

Detta medför att det är betydligt lättare att se vilka nät som ligger innanför respektive utanför 

tätortsområdet. Tätortsnätet kan lokaliseras och analyseras utan några större motgångar.  

Vid beräkning av nätförlusterna inom tätortsområdet användes samma metod som vid beräkning av 

nätförlusterna inom city. Det statistiska uttrycket standardavvikelse användes för att kolla hur stor 

spridningen var jämfört med medelvärdet. 

 Här används förbrukningsprofilen ”timmätta värden, vid beräkning” för att få ett mer korrekt 

resultat. Denna profil tittar på timmätta värden per dygn, månad och år.  

6.6.1.3 Landsbygd 

Landsbygden är det största området sett till den totala markytan. Här förekommer svår terräng som 

kan försvåra arbeten avsevärt, men vanligen är det billigast och enklast att utföra arbeten inom 

denna region. Däremot kan en ny installation av elutrustning innebära att kilometervis kabel måste 

grävs ner vilket leder till stora material- och arbetskostnader.  

Nätförlusterna inom landsbygden beräknades på samma sätt som för city- och tätortsområdet.  

6.6.2 Mellanspänningsnätet, msp. 

Förlusterna i mellanspänningsnätet tas fram med hjälp av Xpower. Eftersom Xpower-databasen 

uppdateras kontinuerligt är mätvärdena färska vilket ger ett någorlunda korrekt svar i slutändan. 

6.6.2.1 City/tätort 

Näten på mellanspänningsnivån sprider sig åt alla håll och korsar city- och tätortområdet vilket 

medför svårigheter att skilja dessa områden åt. Dessa nät är ganska stora men istället få till antalet. 

De mindre orterna som Kungsör och Arboga har därför inte så många msp-nät till antalet. För att 

uppnå någorlunda korrekta resultatsiffror togs flera nät med i beräkningarna från de större orterna. 

Beräkningsresultat i Xpower kan se ut enligt figur 11. Energiförlusten ligger på 53,54 MWh för nätet 

mellan nätstationen ET105 och mottagningsstationen KM. Denna energiförlust är framtagen under 

en ettårsperiod. 
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Figur 11 – Beräkningsresultat KM_KB22 

 

6.6.2.2 Landsbygd 

Näten på mellanspänningsnivån är omfattande och täcker upp stora områden. Dessa nät korsar som 

oftast tätortsgränsen eftersom de flesta mottagningsstationer är placerade inom tätorterna. 

Förlustberäkningarna går till på samma sätt som för landsbygdregionen under kapitlet 4.4.1.3. 

6.6.3 20/30/40 kV-nätet 

Som tidigare nämnts tillhandahåller MEE ett fåtal mottagningsstationer innehållande 

transformatorer med flera lindningar som transformerar ner spänningen till olika nivåer. Från 

högspänningssidan som Vattenfall äger, transformeras spänningen ner till antingen 10kV eller 

20/30/40 kV. Lindningarna med spänningen 20/30/40 kV ansluts i sin tur via ledningar till 

mottagningsstationer som vidare transformerar ner spänningen ytterligare.  

I det här fallet är det ej möjligt att räkna fram energiförluster i Xpower varpå handräkning måste 

tillämpas. Till att börja med måste sträckan mellan stationerna lokaliseras, vilket lämpligen görs i 

Xpower. Kruxet med sträckorna eller ledningselementen är att de består av olika typer av kablar. En 

sträcka på 4 mil kabel består oftast av olika typer av kablage beroende på var kabeln är placerad. 

Varje kabel har sin speciella karaktäristik vilket innebär att kablarna har olika resistans per meter. En 

ledningssträcka mellan två stationer delas därför upp i olika delar beroende på kabeltyp. I Xpower 

finns en lista på olika typer av kablar och dess karaktäristik däribland fasledningens resistans, 

fasledningens reaktans, fasledningens nollföljdresistans m.m. Dessa kabellängder och deras 

karaktäristik sammanställdes sedan i ett Excel-dokument.  
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För att ta fram hur stora förlusterna är i 

nätet används MDMS för att hämta ut 

förbrukningsuppgifter om enskilda kunder 

och/eller transformatorer. Uppgifterna 

som finns att tillgå i MDMS är vanligen 

Effekt (kW) och reaktiv effekt (kVAr). 

Dessa effekter finns att hämta tim-/dygn-

/månads-/årsvis. Eftersom det här 

projektet skall ge en överblick på hur stor 

förlustprocenten är inom MEE’s elnät 

under ett års tid, utförs beräkningarna per 

timme under ett år (8760 timmar). Vid 

beräkning av energiförluster i en kabel är 

det främst strömmen som påverkar 

resultatet.  

Därför tillämpas följande ekvation: 

                                       (7) 

R i det här fallet är kabelns totala resistans, d.v.s. produkten av sträckan och resistansen i kabeln per 

km. Med hjälp av effekterna som hämtades från MDMS kan strömmen lösas ut på följande sätt: 

     √      √         (8) 

  
    

√    
     (9) 

 

Eftersom mätserier med en upplösning på timmar finns att tillgå, kan energiförlusten tas fram direkt. 

När strömmen är framräknad kan energiförlusterna i kabeln tas fram enligt ekvation 10. 

Energiförlusten i kabeln blir således: 

      
∑               

    
 

∑               
    
  ∑           

    
 

      (10) 

Dessa steg utförs på alla 20/30/40 kV-nät, och därefter sammanställs de i Excel för att kunna jämföra 

resultaten.  

6.6.4 Nätstationen 

Vid beräkning av energiförluster hos transformatorer som matar lågspänningsnätet kan samma 

princip som för beräkning av nätförluster hos lågspänningsnätet användas. Först lokaliseras 

transformatorn i Xpower, därefter ställs korrekta parametrar in och slutligen beräknas energiåtgång 

samt förluster hos nätet och hos transformatorn m.h.a. programmet. I rapporten som skapas efter 

beräkning av data, finns information om såväl effektförluster (kW) som energiförluster (kWh), se 

figur 10. För att få en förlustsiffra uttryckt i procent tillämpas formeln: 

Figur 12 – 40 kV nät, Kolbäck Metall 
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        (11) 

där: 

               (12) 

Transformatorerna i denna kategori finns i olika utföranden. Primärspänningen kan variera mellan 

10-12kV och sekundärspänningen mellan 400-420 V. Märkeffekten varierar mellan 50-1250 kVA.  

En del transformatorstationer som finns i mjukvaran Xpower saknar värden som tomgång- och 

belastningsförluster vilket medför att programmet inte kan räkna ut den totala energi- och 

effektförlusten hos transformatorn. I det fallet finns det två sätt att ta fram dessa parametrar. 

Det finns ett begränsat urval av transformatorer sett till märkeffekten. Märkeffekterna finns i 

utföranden om 50, 100, 110 kVA etc.  

Alternativ 1 är att ställa upp alla de kända belastnings- och tomgångsförlusterna för varje 

transformator med en specifik märkeffekt för att sedan ta ett medelvärde på dessa. För att förtydliga 

finns det många transformatorer med märkeffekten 50 kVA som har tomgångs- och 

belastningsförluster som skiljer sig åt. Om ett medelvärde tas över tomgångs- och 

belastningsförlusterna för varje märkeffekt fås resultatet enligt tabell 2. Dessa förhållanden kan 

enklare tydas i figur 13 & 14. 

Märkeffekt (kVA) Tomgångsförluster, Po (W) Belastningsförluster, Pk (W) 

50 210 900 

100 204,6666667 1454,357143 

110 520 2850 

180 550 2800 

200 414,75 2322,625 

300 970 4615 

315 389,3333333 2520,666667 

500 788 4871,25 

800 1083,25 6868,208333 

1000 1463,666667 9886 

1250 1241 9798 
Tabell 2 – Medelvärde över tomgång- & belastningsförlusterna som funktion av märkeffekten 

Alternativ två är att räkna ut den totala energiförlusten hos en transformator för hand. I första fallet 

anges resultatet som fås vid beräkning av medelvärdet av belastnings- och tomgångsförlusterna i 

Xpower då Xpower kan utföra beräkningen av den totala effekt- och energiförlusten hos just den 

transformatorn. I andra fallet används ekvationen för transformatorns totala förluster, se avsnitt 2.3. 
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Figur 13 – Belastningsförluster som funktion av märkeffekten 

 

Figur 14 – Tomgångsförluster som funktion av märkeffekten 

6.6.5 Mottagningsstationen 

I elnätet transformeras spänningen i många steg. Inom MEE:s koncessionsområde används så kallade 

mottagningsstationer i olika utföranden. Vanligen används transformatorerna till att transformera 

ner spänningen från regionnätets spänning på 130 kV ner till 10 kV. Dessa transformatorer har ofta 

en extra lindning, en så kallad tertiärsida där en alternativ spänningsnivå kan tas ut. Några utav 

MEE:s mottagningsstationer består av transformatorer som tar emot 130 kV på primärsidan och som 

transformerar ner spänningen till 20 kV på sekundärsidan och 10 kV på tertiärsidan. 

Primärspänningen varierar mellan 130/70 kV och sekundärspänningen mellan 40/30/20/10kV. 

Tertiärspänningen varierar mellan 20/10 kV (6 kV i speciella fall). De större transformatorerna har 

oftast flera lindningar för att ge större industrier möjligheten att plocka ut en något högre spänning 

än normalt. Transformatorstationer som transformerar ner spänningen från 40/30 kV ner till 10 kV är 

också mycket vanliga. 
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Vid förlustberäkning av mottagningsstationerna går Xpower ej att utnyttja eftersom Xpower endast 

kan räkna på låg- och mellanspänningsnät. Istället kan MDMS användas för att hämta ut 

förbrukningsdata. Mätpunkterna sitter på transformatorernas primära sida vilket betyder att 

mätvärdena som fås är effekten in i stationen, (   ). Informationen från MDMS fås i form av aktiv 

effekt (kW) och reaktiv effekt (kVAr). För att räkna ut den skenbara effekten (kVA) används ekvation 

8 från avsnitt 4.4.3, förluster i 20/30/40 kV-nätet. Vidare ska den totala förlusteffekten för 

transformatorn beräknas. Det utförs med hjälp av ekvation 2 från avsnitt 2.2.2 

transformatorförluster. Dessa ekvationer kräver att tomgång- och belastningsförlusterna är givna. 

Dessa värden är dock begränsade i Xpower vilket kräver analys av transformatorers tidigare 

provningsprotokoll.  

Eftersom förbrukningsuppgiftena för transformatorerna är på timbasis och över en ettårsperiod kan 

de totala energiförlusterna som beräknas med hjälp av ekvation 13, tillämpas på varje timme. Detta 

innebär vid summering av alla dessa timmar (8760) att effekten kan anges i form av energiförluster 

[kWh]. För att få fram den totala energiförlustsiffran för en specifik station blir då: 

      
∑               

    
 

∑               
    
  ∑              

    
 

      (13) 

Dessa beräkningar utfördes på en rad olika mottagningsstationer som sedan sammanställdes i ett 

Excel-dokument där resultaten från alla stationer bearbetades vidare. 
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7 Resultat nät- och transformatorförluster 
Resultaten är indelade i så kallade regioner: city, tätort och landsbygd. Utöver dessa förekommer 

också transformatorberäkningsresultat. Nätförlustavräkningen har skett för perioden 1 december 

2012 kl. 00:00 till 30 november 2013 kl. 23:00 dvs. under en ettårsperiod.  

7.1 Lågspänningsnätet, lsp. 
Lågspänningsnät kännetecknas generellt av att spänningens effektivvärde är högst 1 kV. Här återfinns 

bland annat nätstationer och underliggande konsumentnät. Parametrarna som användes vid 

nätförlustberäkning för lågspänningsnätet var följande: 

 Beräkningssätt: effektfördelning – dimensionering 

 Spänningsnivå: lågspänning 

 Beräkningsmodul: radialnätsberäkning 

 Förbrukningsuppgifter: timmätta värden, vid beräkning 

 Förbrukningsmodell: BETTY 1.2 

 

7.1.1 City 

Beräkning av nätförluster utfördes enligt ovannämnda parametrar för cityområdena och resultatet 

presenteras i tabell 3. Eftersom cityområdet är ett begränsat område valdes endast 2 stationer i 

Kungsör. För att eftersträva ett så pålitligt och stadigt resultat som möjligt, användes det statistiska 

måttet standardavvikelse för att se spridningen från det genomsnittliga värdet (medelvärdet).  

Station Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 

ET231 Västerås 1 977,968 1 968,4 9,568 0,483728756 

ET192 Västerås 1 091,204 1 082,0 9,204 0,843471981 

ET198 (2702) Västerås 1 640,156 1 622,7 17,456 1,064289007 

ET196 Västerås 2 535,842 2 508,1 27,742 1,093995604 

ET82 Västerås 1 914,396 1 896,7 17,696 0,924364656 

N3149 Köping 1 955,828 1 924,7 31,128 1,591550995 

N3244 Köping 1 220,977 1 211,9 9,077 0,743421047 

N3425 Köping 2 869,582 2 829,6 39,982 1,393303972 

N3305 Köping 816,153 813,2 2,953 0,361819414 

N3157 Köping 1 744,470 1 727,3 17,17 0,984253097 

N1401 Arboga 977,119 974,6 2,519 0,257798692 

N1203 Arboga 1 790,940 1 780,7 10,24 0,571766782 

N1206 Arboga 1 230,556 1 218,1 12,456 1,012225368 

N1301 Arboga 1 374,733 1 366,7 8,033 0,584331648 

N1404 Arboga 830,143 826,0 4,143 0,499070642 

T0008 Hallstahammar 1 924,610 1 912,5 12,11 0,629218387 

T0018 Hallstahammar 908,223 897,1 11,123 1,22469922 

T0014 (A) Hallstahammar 1 797,022 1 785,2 11,822 0,657866181 

T0014 (B) Hallstahammar 1 211,672 1 204,6 7,072 0,583656303 

T0084 Hallstahammar 940,621 937,4 3,221 0,34243335 

N2307 Kungsör 2 241,486 2 226,4 15,086 0,673035656 

N2408 Kungsör 1 824,849 1 810,5 14,349 0,786311635 
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Tabell 3 – Nätförluster, lsp, city-regionen 

Totalt sett ligger förlustprocenten för lågspänningsnätet på ca 0,84 % (medelvärde) och 

standardavvikelsen 0,35 %.  Alla decimaler är medräknade för att få en så noggrann och korrekt 

bedömning som möjligt. 

7.1.2 Tätort 

 Inom tätortsområdet finns det betydligt fler nät att välja på. Nedan presenteras 25 st. beräkningar 

inom lågspänningsnätet. Här används nätstationsnamnen vid beräkning av nätförlusterna eftersom 

lågspänningsnäten är anslutna till nätstationerna. Energiförlusterna för näten representeras i 

nätstationsrapporten som finns att hämta i Xpower. Dessa värden är behandlade och resultatet finns 

att tillgå i tabell 4.   

Station Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 

ET20 Västerås 494,279 493,2 1,079 0,218297763 

ET126 Västerås 1 618,318 1 594,6 23,718 1,465595761 

ET173 Västerås 1 958,097 1 945,9 12,197 0,622900704 

ET434 Västerås 174,372 173,9 0,472 0,270685661 

ET308 Västerås 869,812 860,6 9,212 1,059079433 

N3226 Köping 228,255 228,1 0,155 0,067906508 

N3225 Köping 741,044 737,0 4,044 0,545716584 

N3402 Köping 549,860 547,6 2,26 0,411013713 

N3320 Köping 252,359 242,3 10,059 3,985988215 

N3316 Köping 160,555 160,5 0,055 0,034256174 

N1216 Arboga 1 250,616 1 237,1 13,516 1,080747408 

N1224 Arboga 273,090 271,9 1,19 0,435753781 

N1115 Arboga 289,183 288,0 1,183 0,409083522 

N1208 Arboga 919,511 910,5 9,011 0,979977401 

N1111 Arboga 1 199,173 1 193,2 5,973 0,498093269 

T0100 Hallstahammar 937,238 928,2 9,038 0,964322829 

T0054 Hallstahammar 356,540 352,1 4,44 1,24530207 

T0019 Hallstahammar 549,829 547,6 2,229 0,405398769 

T0065 Hallstahammar 91,323 91,0 0,323 0,353689651 

T0049 Hallstahammar 1 600,781 1 585,6 15,181 0,948349587 

N2422 Kungsör 646,761 642,1 4,661 0,720668067 

N2412 Kungsör 1 270,495 1 263,3 7,195 0,566314704 

N2221 Kungsör 489,322 483,3 6,022 1,230682454 

N2415 Kungsör 1 694,513 1 682,2 12,313 0,726639453 

N2313 Kungsör 755,751 750,9 4,851 0,641878079 
Tabell 4 – Nätförluster, lsp, tätort-regionen 

Efter 25 st. mätningar hamnar medelvärdet på 0,83 % och standardavvikelsen 0,76 %.  

7.1.3 Landsbygd 

Efter vidare analys av lågspänningsnätet, landsbygden, kan det konstateras att något mindre 

förluster på näten utanför city och tätortsområdet förekommer. 

Station Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 
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ET355 Västerås 257,946 256,2 1,746 0,67688586 

ET2414 Västerås 31,334 31,1 0,234 0,746792621 

ET2404 Västerås 373,154 371,5 1,654 0,443248632 

ET9560 Västerås 132,743 131,7 1,043 0,785728814 

ET3002 Västerås 698,046 693,5 4,546 0,651246479 

N6413 Köping 147,232 146,4 0,832 0,565094545 

N2128 Köping 140,936 140,2 0,736 0,522222853 

N3617 Köping 382,241 379,7 2,541 0,664763853 

N3673 Köping 80,527 80,3 0,227 0,28189303 

N6410 Köping 131,318 130,6 0,718 0,546764343 

N1608 Arboga 75,396 75,1 0,296 0,392593772 

N1416 Arboga 77,853 77,7 0,153 0,196524219 

N1703 Arboga 283,105 279,9 3,205 1,132088801 

N1516 Arboga 59,884 59,7 0,184 0,307260704 

N4329 Arboga 145,33 144,8 0,53 0,364687263 

T0096 Hallstahammar 192,787 192,3 0,487 0,252610394 

T2303 Hallstahammar 42,514 42,5 0,014 0,032930329 

T2304 Hallstahammar 100,508 100,1 0,408 0,405937836 

T0067 Hallstahammar 36,359 36,3 0,059 0,16227069 

T0081 Hallstahammar 99,996 99,6 0,396 0,396015841 

N2421 Kungsör 81,681 81,5 0,181 0,221593761 

N2430 Kungsör 227,208 226,1 1,108 0,487658885 

N2316 Kungsör 223,541 222,2 1,341 0,599889953 

N2340 Kungsör 200,062 199 1,062 0,530835441 

N2214 Kungsör 78,809 78,6 0,209 0,265198137 
Tabell 5 – Nätförluster, lsp, landsbygd-regionen 

Medelvärdet är 0,56 % och standardavvikelen 0,26 % inom regionen landsbygd.  

7.2 Mellanspänningsnätet, msp. 
På den här nivån förekommer betydligt högre spänningar. Antalet distributionsstationer är färre 

likaså antalet nät, däremot är näten något större jämfört med lågspänningsnäten. Parametrarna som 

användes vid nätförlustberäkning för mellanspänningsnätet var följande: 

 Beräkningssätt: effektfördelning – dimensionering 

 Spänningsnivå: mellanspänning 

 Beräkningsmodul: radialnätsberäkning 

 Förbrukningsuppgifter: endast typkurvor 

 Förbrukningsmodell: BETTY 1.2 

  

7.2.1 City/tätort 

Mellanspänningsnäten utbreder sig över både tätortsområden och cityområden vilket medför att 

dessa två regioner smälter samman. Det är ytterst svårt att särskilja dessa områden åt, därmed går 

city och tätort under samma rubrik. Det kan variera något mellan antalet nät från resp. område på 

grund av liten ort vilket innebär färre nät. Exempelvis har Kungsör få mellanspänningsnät inom 
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city/tätortsområdet. För att kompensera detta och uppnå 25 olika mätningar gjordes fler mätningar i 

större städer.  

Tabellen nedan visar att storleken på förlusterna inom city/tätortsområdet är relativt låg. Ett 

medelvärde på ca 0,31 % innebär små förluster för att vara så stora nät med höga 

energiöverföringar.  

Nät Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 

KM_KB22 (ET105) Västerås 15 692,35 15 641 51,35 0,32722951 

VM_K113 (ET235) Västerås 14 430,14 14 384 46,14 0,319747418 

SM_KA407 (ET134) Västerås 18 791,45 18 669 122,45 0,651626138 

SM_KA405 (ET422) Västerås 2 039,68 2 038 1,68 0,082365861 

NM_KB323 (ET344) Västerås 12 384,46 12 319 65,46 0,528565638 

ÖM_K712 (ET351) Västerås 146,02 146 0,02 0,013696754 

OM_K707 (ET96) Västerås 73,06 73 0,06 0,082124281 

M31_KB14 (N3310) Köping 7 590,28 7 585 5,28 0,069562651 

M31_KA15 (A3323) Köping 740,12 740 0,12 0,016213587 

M31_KB4 (N3425) Köping 9 547,00 9 533 14 0,146642924 

M31_KB5 (N3341) Köping 8 568,73 8 530 38,73 0,451992302 

M31_KA4 (N3404) Köping 6 888,74 6 879 9,74 0,141390153 

M11_KB5 (N1208) Arboga 3 673,33 3 670 3,33 0,09065344 

M11_KA3 (N1106) Arboga 1 755,39 1 755 0,39 0,022217285 

M11_KA12 (N1203) Arboga 1 436,84 1 436 0,84 0,058461624 

M11_KA14 (N1113) Arboga 7 054,84 7 049 5,84 0,082780049 

M11_KA4 (N1111) Arboga 1 188,01 1 188 0,01 0,000841744 

M1_KB23 (T0052) Hallstahammar 4 017,69 4 004 13,69 0,340743064 

M1_KB30 (T0055) Hallstahammar 6 208,36 6 179 29,36 0,47291072 

M1_KA1 (T0009) Hallstahammar 7 015,84 6 996 19,84 0,282788661 

M2_KA3 (T0044) Hallstahammar 6 799,47 6 783 16,47 0,242224762 

M1_KA2 (T0058) Hallstahammar 10 222,36 10 187 35,36 0,345908381 

M21_KB8 (N2413) Kungsör 2 909,34 2 908 1,34 0,046058556 

M21_KB11 (N2408) Kungsör 5 806,00 5 802 4 0,068894247 

M21_KA7 (N2418) Kungsör 4 844,75 4 842 2,75 0,056762475 
Figur 6 – Nätförluster, msp, city/tätort-regionen 

Medelvärdet hamnar på ca 0,31 % och standardavvikelsen 0,22 %.  

Under nät-rubriken står utgångens märkning på skenan till matande mottagningsstation till vänster 

och beteckningen för nätstationen närmast matande mottagningsstation inom parentes.  

7.2.2  Landsbygd 

Mellanspänningsnäten på landsbygden består av stora grennät med flertalet nätstationer men 

förlustsiffran är trots detta relativt låg. Ett medelvärde på ca 0,87 % är acceptabelt. Däremot finns 

det några nät som har något höga förluster.  

Nät Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 

LM_K805 (ET131) Västerås 360,37 360 0,37 0,102672254 
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LM_K835 (ET9851) Västerås 20 226,96 20 023 203,96 1,008357163 

LM_K834 (ET3302) Västerås 23 344,05 22 912 432,05 1,850792814 

ÖM_K718 (ET354) Västerås 14,05 14 0,05 0,355871886 

SKM_K504 (ET526) Västerås 5 973,97 5 954 19,97 0,334283567 

M31_KA5 (N3220) Köping 16 663,55 16 381 282,55 1,69561708 

M71_K2 (N7138) Köping 4 519,96 4 462 57,96 1,282312233 

M31_KA14 (N3307) Köping 5 275,02 5 262 13,02 0,246823709 

M71_K9 (N7105) Köping 3 406,23 3 374 32,23 0,946207391 

M71_K10 (N7327) Köping 1 942,46 1 934 8,46 0,435530204 

M11_KA9 (N1307) Arboga 8 446,28 8 411 35,28 0,417698679 

M81_K5 (N8401) Arboga 2 030,68 2 018 12,68 0,624421376 

M11_KB3 (N1705) Arboga 4 100,14 4 080 20,14 0,491202739 

M11_KB14 (N1209) Arboga 12 327,94 12 261 66,94 0,542994207 

M11_KB12 (A1203) Arboga 1 758,07 1 756 2,07 0,117742752 

M2_KA8 (T0026) Hallstahammar 3 366,93 3 364 2,93 0,087022896 

M4_KA7 (T1154) Hallstahammar 2 192,66 2 176 16,66 0,759807722 

M4_KA2 (T1013) Hallstahammar 5 571,89 5 552 19,89 0,356970436 

M1_KB27 (T0101) Hallstahammar 9 890,59 9 813 77,59 0,784483029 

M1_KA7 (T0120) Hallstahammar 5 639,79 5 611 28,79 0,51048 

M21_KB7 (N2422) Kungsör 5 505,26 5 454 51,26 0,931109521 

M21_KA8 (N2307) Kungsör 11 603,60 11 568 35,6 0,306801338 

M21_KA11 (N2304) Kungsör 11 722,41 11 679 43,41 0,370316343 

M21_KB10 (N2221) Kungsör 2 336,42 2 331 5,42 0,231978839 

M41_K2 (N4116) Kungsör 1 761,69 1 759 2,69 0,152694288 
Figur 7 – Nätförluster, msp, landsbygd-regionen 

Medelvärde på 0,87 % och standardavvikelse 0,54 % totalt sett. 

7.3 30/40 kV-nät 
Nätförlusterna inom 30/40 kV-nätet är låga överlag. Sträckan BT31-M4 och BT35-M11 avviker något 

jämfört med de andra näten men avstånden från ena stationen till den andra för just dessa två nät är 

betydligt längre, se tabell 8 och figur 15.  

Sträcka (30/40 kV-nät) Ef (%) 

YT26 - BU3 0,104653207 

YT26 - Intra 0,064792558 

BT31 - M4 Kolbäck 1,638097972 

M4 - Kolb. Metall 0,05176552 

BT31 - M71 0,387781032 

M71 - M5 0,097705658 

YT26 - M3 0,269299183 

BT35 - M11 1,090985663 

BT35 - Knytpunkt 0,16546894 

Knytpunkt - M12 0,065367458 

BT31 - M21 0,766503625 

BT35 - M41 0,059735689 
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Tabell 8 – Sammanfattning 30/40 kV-nätförluster 

En förlustkurva över en ettårsperiod för nätet BT31-M21 illustreras enligt figur 15.  

 

Figur 15 – Förluster över en ettårsperiod, nät BT31-M21, 40 kV 

För att räkna fram förlusterna i 30/40 kV-näten tas resistansen i kablarna med i beräkningarna. I figur 

17, se nedan illustreras en graf på hur resistansen skiljer sig i kablarna mellan de olika näten. BT31-

M4 har hög resistans jämfört med resterande nät just eftersom det nätet täcker stora områden. 

Sträckan mellan BT31-M4 Kolbäck är 23,6 km. 

 

Figur 16 – Den totala sträckan för varje nät mätt i meter 
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Figur 17 – Resistansen mätt i Ohm hos olika 30/40 kV-nät 

Det kan också vara intressant att se hur förlusterna skiljer sig mellan de olika lindningarna hos de 

större transformatorerna med flera lindningar. I figur 18 och 19 illustreras förlusterna mellan primär-

sekundärsidan & primär-tertiärsidan för både transformator 1 & 2. 

 

Figur 18 – Förluster hos SKM-stationens transformator 1 mellan primär-sekundärlindningen & primär-tertiärlindningen 
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Figur 19 - Förluster hos SKM-stationens transformator 2 mellan primär-sekundärlindningen & primär-tertiärlindningen 

Observera att belastningen över bägge transformatorerna T1 och T2 inte är lika stor. Under vissa 

tidsperioder belastas en transformator i taget men ibland belastas även bägge transformatorerna. 

7.4 Förluster vid olika transformeringar 

7.4.1 Transformering 10/0.4 kV 

Denna typ av transformering förekommer såväl inom city som ute på landsbygden. Dessa 

transformatorstationer finns i olika utföranden: markstationer, stolpstationer, abonnentstationer, 

sattelitstationer eller inbyggda stationer. Längre ut på landsbygden är stolptransformatorer vanligare 

medan markbaserade transformatorer används mer flitigt inne i städer. 

7.4.1.1 City 

Nätstationerna i city är betydligt mer belastade i förhållande till tätort- & landsbygdområdet. I det 

här fallet saknas några mätningar från Kungsör eftersom denna region innefattar färre nät och 

stationer. 

Station Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 

ET231 Västerås 1 989,477 1 968,4 21,077 1,0594242 

ET192 Västerås 1 092,089 1 082,0 10,089 0,9238258 

ET198 (2702) Västerås 1 628,934 1 622,7 6,234 0,3827043 

ET196 Västerås 2 526,049 2 508,1 17,949 0,7105563 

ET82 Västerås 1 911,437 1 896,7 14,737 0,7709906 

N3149 Köping 1 941,995 1 924,7 17,295 0,890579 

N3244 Köping 1 223,550 1 211,9 11,65 0,9521474 

N3425 Köping 2 853,367 2 829,6 23,767 0,8329458 

N3305 Köping 821,560 813,2 8,36 1,0175763 

N3157 Köping 1 741,262 1 727,3 13,962 0,8018322 

N1401 Arboga 991,487 974,6 16,887 1,7031993 

N1203 Arboga 1 800,448 1 780,7 19,748 1,0968381 

N1206 Arboga 1 229,300 1 218,1 11,2 0,9110876 
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N1301 Arboga 1 383,416 1 366,7 16,716 1,2083133 

N1404 Arboga 833,087 826,0 7,087 0,8506915 

T0008 Hallstahammar 1 928,249 1 912,5 15,749 0,8167514 

T0018 Hallstahammar 906,150 897,1 9,05 0,9987309 

T0014 (A) Hallstahammar 1 797,082 1 785,2 11,882 0,661183 

T0014 (B) Hallstahammar 1 216,891 1 204,6 12,291 1,0100329 

T0084 Hallstahammar 941,123 937,4 3,723 0,3955912 

N2307 Kungsör 2 246,215 2 226,4 19,815 0,8821506 

N2408 Kungsör 1 826,253 1 810,5 15,753 0,8625859 
Figur 9 – Transformatorförluster, lsp, city-regionen 

Medelvärdet över alla mätningar är 0,88 % och standardavvikelsen 0,27 %. 

7.4.1.2 Tätort 

Nätstationerna inom tätorten är också tätt belägna. Med stora nät och höga belastningar 

förekommer också större nätförluster. Några enstaka transformatorer sticker ut lite extra. Som 

tabellen visar har stationerna ET434, N3316 och T0065 höga förlustsiffror (runt 5 %).  

Station Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 

ET20 Västerås 503,116 493,2 9,916 1,9709172 

ET126 Västerås 1 606,330 1 594,6 11,73 0,730236 

ET173 Västerås 1 958,625 1 945,9 12,725 0,6496905 

ET434 Västerås 184,797 173,9 10,897 5,8967407 

ET308 Västerås 867,817 860,6 7,217 0,8316269 

N3226 Köping 231,798 228,1 3,698 1,5953546 

N3225 Köping 745,363 737,0 8,363 1,1220036 

N3402 Köping 563,095 547,6 15,495 2,7517559 

N3320 Köping 252,359 242,3 10,059 3,9859882 

N3316 Köping 170,498 160,5 9,998 5,8639984 

N1216 Arboga 1 249,157 1 237,1 12,057 0,9652109 

N1224 Arboga 278,670 271,9 6,77 2,4293968 

N1115 Arboga 297,122 288,0 9,122 3,0701193 

N1208 Arboga 919,874 910,5 9,374 1,0190526 

N1111 Arboga 1 203,416 1 193,2 10,216 0,8489168 

T0100 Hallstahammar 937,515 928,2 9,315 0,9935841 

T0054 Hallstahammar 357,832 352,1 5,732 1,601869 

T0019 Hallstahammar 555,770 547,6 8,17 1,4700326 

T0065 Hallstahammar 95,802 91,0 4,802 5,0124215 

T0049 Hallstahammar 1 600,956 1 585,6 15,356 0,9591769 

N2422 Kungsör 645,093 642,1 2,993 0,4639641 

N2412 Kungsör 1 276,145 1 263,3 12,845 1,0065471 

N2221 Kungsör 490,343 483,3 7,043 1,4363415 

N2415 Kungsör 1 695,866 1 682,2 13,666 0,805842 

N2313 Kungsör 763,563 750,9 12,663 1,6584093 
Figur 10 – Transformatorförluster, lsp, tätort-regionen 

Medelvärdet över dessa 25 mätningar landar på 1,24 % och standardavvikelsen 1,8 %.  
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Faktorer som avstånd mellan station och konsument/distribution, belastningsgrad och antalet 

abonnenter påverkar resultatet drastiskt. 

7.4.1.3 Landsbygd 

Ute på landsbygden förekommer även här höga förluster på många håll.  

Station Placering Ein (MWh) Eut (MWh) Ef (MWh) Ef (%) 

ET355 Västerås 263,277 256,2 7,077 2,6880434 

ET2414 Västerås 32,551 31,1 1,451 4,4576203 

ET2404 Västerås 375,643 371,5 4,143 1,1029089 

ET9560 Västerås 133,658 131,7 1,958 1,4649329 

ET3002 Västerås 700,772 693,5 7,272 1,0377127 

N6413 Köping 148,076 146,4 1,676 1,1318512 

N2128 Köping 142,806 140,2 2,606 1,8248533 

N3617 Köping 385,712 379,7 6,012 1,5586759 

N3673 Köping 85,19 80,3 4,89 5,7401103 

N6410 Köping 132,228 130,6 1,628 1,2312067 

N1608 Arboga 77,297 75,1 2,197 2,8422837 

N1416 Arboga 79,484 77,7 1,784 2,2444769 

N1703 Arboga 283,549 279,9 3,649 1,2869028 

N1516 Arboga 61,421 59,7 1,721 2,8019733 

N4329 Arboga 146,589 144,8 1,789 1,220419 

T0096 Hallstahammar 197,239 192,3 4,939 2,5040687 

T2303 Hallstahammar 44,334 42,5 1,834 4,1367799 

T2304 Hallstahammar 102,919 100,1 2,819 2,7390472 

T0067 Hallstahammar 38,204 36,3 1,904 4,9837713 

T0081 Hallstahammar 101,055 99,6 1,455 1,43981 

N2421 Kungsör 84,723 81,5 3,223 3,8041618 

N2430 Kungsör 229,828 226,1 3,728 1,6220826 

N2316 Kungsör 226,225 222,2 4,025 1,7792021 

N2340 Kungsör 201,635 199 2,635 1,3068168 

N2214 Kungsör 81,613 78,6 3,013 3,6918138 
Figur 11 – Transformatorförluster, lsp, landsbygd-regionen 

Medelvärdet för regionen landsbygd landar på 1,82 % och standardavvikelsen 1,5 %. Låg 

energigenomströmning hos transformatorer med höga märkeffekter innebär låg effektivitet.  

7.4.2 Transformering 40/30 till 10 kV 

Vissa transformatorer transformerar ner spänningen direkt från 130 till 10 kV men i det här fallet 

finns ett mellansteg på 40/30 kV. Vissa industrier vill ha en högre spänning in till sitt område. Det är 

bland annat därför som detta mellansteg finns. Mindre elproducenter som vattenkraftstationer 

matar in energi på den här nivån.  

Station Trafo 

Märkeff. 
pri/sek/ter 
(MVA) 

Märksp. 
pri/sek/ter 
(kV) 

Beräkn. sp. 
sek/ter (kV) 

Tomg. förl. 
(kW) 

Bel. förl. pri-
sek (kW) Ef (%) pri-sek 

M1 T101 10 33/11 10,8 7,1 56,3 0,657838869 
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T4 10 33/11 10,8 7,1 56,3 0,437009328 

 
T5 10 33/11 10,8 7,1 56,3 0,444901606 

M2 T1 10 33/11 10,8 7,1 56,3 0,442796873 

M3 T1 16 33/11 10,8 7,866 89,7 0,45445596 

M4 T1 6,3 42/11 10,8 6,35 42,6 0,55397829 

 
T2 6,3 42/11 10,8 6,87 42,84 0,981019803 

M5 T2 4 42/11 10,8 3,891 28,72 0,584654305 

M11 T1 20 45,8/11 10,8 18,03 74,6 0,428689782 

 
T3 20 45,8/11 10,8 18,17 79,61 0,585768078 

M12 T1 10 42/22 21,8 7,1 56,3 0,690100118 

M21 T2 30 42/11 10,8 11,47 171,9 0,32230731 

M41 T1 6 42/11 10,8 6,35 42,6 0,862235077 

M71 T1 6,5 42/11 10,8 6,11 33,86 0,564709762 

 
T2 6,5 42/11 10,8 6,11 33,86 1,172511832 

M81 T1 4 41/11 10,8 3,891 28,72 0,818788619 
Tabell 12 – Transformatorförluster, 40/30 till 10 kV 

Förlusterna är relativt lika för dessa transformatorer. 

7.4.3 130 till 40/30/20/10 kV 

De större mottagningsstationerna består av transformatorer med flera lindningar. Detta är ett sätt 

att förse mindre stationer med olika spänningar. En typisk sådan transformator tar emot en spänning 

på ca 130 kV på primärsidan och levererar ut en spänning på 30 kV på sekundärsidan och 10 kV på 

tertiärsidan. Varje sida har utöver det flera lindningssteg för att kunna variera spänningen något med 

några procent över/under specificerad spänningsnivå vid eventuella spänningsfall. 

Station Trafo 

Märkeff. 
pri/sek/ter 
(MVA) 

Märksp. 
Pri/sek/ter 
(kV) 

Beräkn. 
sp. 
sek/ter 
(kV) 

Tomg. 
Förl. 
(kW) 

Bel. 
Förl.pri-
sek 
(kW) 

Bel. 
Förl. 
Pri-
ter 
(kW) 

Ef (%) 
pri-sek 

Ef (%) 
pri-ter 

SKM T1 25/25/7,5 136/11/22 10,8/21,8 20,6 112 27,5 0,494 0,710 

 
T2 25/25/7,5 136/11/22 10,8/21,8 21,73 112,3 27,6 1,298 1,365 

NM T1 40/40/12 136/11/22 10,8/21,8 26,7 202 36,2 1,106 1,155 

 
T2 40/40/12 136/11/22 10,8/21,8 14,76 261,2 38,2 0,440 0,662 

LM T1 40/25/25 135/22/11 21,8/10,8 18,6 87,5 70 0,375 0,269 

 
T2 40/25/25 135/22/11 21,8/10,8 18,7 87,5 67,5 0,370 0,234 

M1 T1 (YT26) 80/80/25 135/33/10,5 32,8/10,3 33,26 281,6 116,1 0,769 0,864 

BT31 T2 60/60/30 140/44/6,6 40,8 50,9 221,9 146,1 0,428 0,628 

 
T3 60/60/30 145/46/10,5 40,8 42,5 249,5 124,2 0,502 0,592 

BT35 T4 63 136/46 45,8 31,34 263,3 
 

0,322 
 VM T12 40/40/12 136/11/6,4 10,8/6 28,27 201,2 37,4 0,417 0,187 

Tabell 13 – Transformatorförluster, 130 till 40/30/20/10/(6) kV 

Årsförbrukningen hos mottagningsstationen M1, transformator 1 illustreras i figur 20. 
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Figur 20 – Årsförbrukning mottagningsstation M1, transformator 1 

Årsförbrukningen hos mottagningsstationen SKM, transformator 1 illustreras i figur 21. 

 

Figur 21 – Årsförbrukning mottagningsstation SKM, transformator 1 

7.4.4 130/70 till 10 kV 

Denna typ av transformering är den vanligaste inom MEE:s nät på 130 kV nivån. I tabell 14 illustreras 

resultat för några av de största mottagningsstationerna i MEE:s nätkoncessionsområde. 

Station Trafo 

Märkeff. 
pri/sek/ter 
(MVA) 

Märksp. 
pri/sek 
(kV) 

Beräkn. sp. 
sek (kV) 

Tomg. förl. 
(kW) 

Bel. förl. pri-
sek (kW) 

Ef (%) pri-
sek 

ÖM T1 25 70/11 10,8 10,75 134,3 0,33727115 
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T2 5 70/11 10,8 11,72 135,6 3,14074432 

SM T1 40 136/11 10,8 18,738 140,472 0,38356219 

 
T2 40 136/11 10,8 18,652 140,376 0,51299849 

CM T2 63 145/11 10,8 20,91 259,27 0,26820615 

KM T1 40 136/11 10,8 22,57 228,8 0,9335491 

 
T8 40 135/11 10,8 27,26 232,6 1,26137733 

M1 T2 25 136/11 10,8 29 92,13 3,604956 

BT31 T1 25 144/11 10,8 17,5 115,4 0,88243796 

BT35 T3 40 136/11 10,8 14,53 165,4 0,72260422 
Tabell 14 – Transformatorförluster, 130/70 till 10 kV 

En viss variation förekommer mellan förlusterna för dessa transformatorer.  

7.5 Sammanställning av uppmätta förluster 
Elnätet är uppdelat i flera segment, däribland låg- mellan- och högspänning. Varje segment måste 

analyseras var för sig innan ett slutligt resultat kan fastställas. Vidare eftersom sammanställningen av 

den totala nätförlusten hos nätet innefattar flera segment kommer därför ett medelvärde av city, 

tätort resp. landsbygden att tas på lågspänningssidan. Dessa 3 regioner tittas närmare på under 

tidigare kapitel 5.1 och 5.2. Förlusterna som fås via det här exjobbets analys jämförs med siffror som 

Energimarknadsinspektionen publicerat offentligt.  

5.5.1 Exjobbets analys av nätförluster 

Hur stora förlusterna är inom varje del i nätet illustreras i figur 22 nedan: 

 

Figur 22 – Förlustprocenten hos varje enskild del i nätet 

Förlusterna över lågspänningsnätet 10 kV via 10/0,4 kV transformationen ner till 0,4 kV nätet framgår 

i tabell 14. Stegen upp till 130 kV är något mer komplicerade.  
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Lågspänningsnät medelvärde 0,742902921 

Trafo 10/0,4 kV medelvärde 1,311392333 

Summa 2,054295253 

Tabell 15 – Förluster på lågspänningssidan 

Anslutningen från 130/70 kV till 10 kV kan se ut på olika sätt. Antingen transformeras spänningen 

direkt från 130/70 kV till 10 kV eller också sker transformeringen i två steg med en spänningsnivå på 

t.ex. 40 kV som mellannivå. Bägge alternativen redovisas nedan enligt tabell 16: 

Alternativ 1 
 

Alternativ 2 
 Segment Förlust i % Segment Förlust i % 

130 till 40/30/20 kV 0,627985136 130/70 till 10 kV 1,20477069 

40/30 kV-nät 0,396846375 Msp. nät 10 kV 0,585726728 

40/30 till 10 kV 0,62292845 
  Msp. nät 10 kV 0,585726728 
  Summa: 2,2334867 Summa: 1,790497418 

Tabell 16 – Förluster för segmenten 130 kV ner till 10 kV 

5.5.2 Energimarknadsinspektionens siffror 

Energimarknadsinspektionen EI, övervakar och sammanställer varje år årsrapporter för elnätsföretag, 

naturgasföretag och fjärrvärmeföretag. Vidare tittar EI på elnätsföretagens årsrapporter på 

lokalsidan och har därmed gjort en sammanställning av dessa under perioden 2007-2012. EI:s 

sammanställning av MEE:s energiåtgång redovisas i tabell 17. 

Energimarknadsinspektionen, EI   

Sammanställning 2007-2012 (medelvärde) Energi (MWh) 

Utmatad energi till slutkund - lågspänning (MWh) 1136738,4 

Utmatad energi till slutkund - högspänning (MWh) 686618,6 

Nätförluster (MWh) 55705,6 

Inmatad energi inklusive nätförluster - högspänning och lågspänning (MWh) 1879062,6 

Nätförlust procent (%) 2,964542001 

Tabell 17 – Energimarknadsinspektionens sammanställning av MEE:s energiåtgång 

Energimarknadsinspektionen har valt att dela upp utmatad energi till slutkund på lågspänning- 

respektive högspänningsnivå. Detta eftersom det finns slutkunder som är anslutna till både 

högspänningsnätet och lågspänningsnätet.  

Enligt sammanställningen av årsredovisningarna påvisar EI en förlustsiffra om ca 2,96 % hos MEE.  

5.5.3 Slutlig jämförelse 

För att kontrollera hur exjobbets analys av nätförluster står sig till EI:s lagrade nätförluster för MEE 

omvandlas alla nätförluster för de olika regionerna i nätet från sitt procentuella värde till energi mätt 

i MWh. Energin över högspänningsnätet är fördelat enligt följande: ca 30 % över 130 till 40/30/20 till 

10 kV kedjan och ca 70 % över 130/70 kV till 10 kV kedjan. För att räkna fram dessa energier 

(förluster) tas summan av de procentuella förlusterna multiplicerat med utmatad energi till slutkund 

enligt tabell 17. Vid omvandling till energiförluster på högspänningsnätet måste 

energifördelningsfaktorn tas med.  
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Exempel: summan av nätförlusterna under alternativ 2 ur tabell 16 multiplicerat med 

energifördelningsfaktorn 0,7 (70 %) multiplicerat med utmatad energi till slutkund högspänning + 

utmatad energi till slutkund lågspänning. Resultatet fås enligt tabellen nedan: 

Sammanställning förluster, hela nätet 
 Förluster Energi (MWh) 

Lågspänningsnätet 23351,96299 

Högspänningsnätet 130/70 till 10 kV 22853,012 

Högspänningsnätet 130 till 40/30/20 till 10 kV 12217,33077 

Summa 58422,3058 

Tabell 18 - Sammanställning av förlusterna för hela nätet 

Vid jämförelse av energi av summan i tabell 18 och EI:s nätförlust i tabell 17 är skillnaden inte alls 

stor. Summan för sammanställning av förlusterna, se tabell 18, är något högre eftersom några större 

industrier tar ut effekt på 30 och 40 kV näten men som ej är medräknade i det här examensarbetets 

analys. Det förekommer också stora uttag vid 10 kV, där industrierna ligger nära transformeringen 

från 130 kV och nätförlusterna blir därför låga.  

EI:s beräknade förlustsiffror och förlustsiffrorna som erhållits i detta examensarbete är följande: 

Energimarknadsinspektionen 

            

                                       
     

       

         
            (14) 

Exjobbets analys av nätförluster 

            

                                     
     

          

         
            (15) 

Därmed är skillnaden 0,15 %. Detta visar att förlusterna som MEE rapporterar in till EI har ganska hög 

noggrannhet. 
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8 Diskussion och slutsats nätförlustberäkning 
I denna rapport har det kommit fram att MEE:s förlustsiffra inte är helt missvisande. MEE:s förluster 

inrapporterade till EI ligger kring 2,96 % medan undersökningen i det här projektet har kommit fram 

till en förlustprocent på 3,11 %. Då noga utvalda stationer och nät som ägs av MEE valts ut, har 

statistiken påvisat ett gott resultat och den slutliga förlustsiffran i det här exjobbet hamnade 

förvånansvärt nära EI:s förlustsiffra. En annan påverkande faktor är fördelningen av energin över 

kedjan 130/70 till 10 kV och 130 till 40/30/20 till 10 kV. Det finns inga exakta siffror på detta men 

enligt Rolf Gustafsson på Mälarenergi elnät nätplanering, går ca 30 % av energin över 130 till 

40/30/20 till 10 kV kedjan och resterande 70 % över 130/70 till 10 kV kedjan. Eftersom dessa siffror 

inte är exakta är den slutliga förlustsiffran inte helt korrekt.  

Vid närmare titt på lågspänningsnätet anses variationen inte vara allt för stor. Det statistiska måttet 

standardavvikelse användes för att kontrollera hur stor spridningen var jämfört med medelvärdet av 

alla mätningar. Detta gäller såväl city som tätort och landsbygden där det sistnämnda hade något 

lägre förluster. 

Transformatorerna på lågspänningsnivån inom alla regioner hade däremot högre förluster. Vid 

jämförelse av city gentemot tätort och landsbygden så är city helt klart effektivast. Inom 

cityområdena är transformatorerna mer belastade samtidigt som de har låga energiförluster.  Vissa 

transformatorer sticker dock ut lite extra beträffande förlusterna. Vid flera mätningar tas ett 

medelvärde ut i slutändan men trots detta är det värt att nämna att några transformatorer/nät 

sticker ut mer än normalt. Exempelvis ET434 inom tätortsområdet i Västerås har en förlustprocent på 

ca 5,9 % vilket är ganska högt i jämförelse med resterande mätningar inom samma område. Denna 

transformator har en märkeffekt på 1250 kVA men endast ett effektuttag på 42 kW vilket ger höga 

procentuella förluster i transformatorn p.g.a. tomgångsförlusterna. Vidare är förlusterna på 

mellanspänningsnäten låga i förhållande till lågspänningssidan, närmare bestämt 0,59 % 

(medelvärde). Ett medelvärde är inte alltid ett bra sätt att jämföra förluster över en specifik 

tidsperiod där stora variationer kan förekomma, men i det här fallet är alla olika stationers 

förlustsiffra mycket låg. 

30/40 kV-näten är också energieffektiva idag. Utav 12 analyserade nät hamnar medelvärdet på 0,40 

% i förluster. Här har vi som i tidigare fall också en utstickare på 1,64 %, sträckan mellan BT31 och M4 

Kolbäck. Här är det mestadels kabellängden som orsakar de stora förlusterna då avståndet mellan 

punkt a och b är betydligt längre gentemot resterande nät. Kablarna som används här har också 

relativt höga förluster per kilometer. 

Ett steg längre upp i kedjan där de högre spänningstransformeringarna sker, är förlusterna 

förhållandevis bra. Som på alla nivåer finns det oftast alltid en eller ett par stationer eller nät som 

sticker ut från de andra. Vid transformeringen från 130/70 till 10 kV är medelvärdet av förlusterna 

1,20 %. Här är förlusterna relativt låga men eftersom några mätningar sticker ut höjs medelvärdet en 

aning. I 130 till 40/30/20/10 kV mottagarstationerna uppgår förlusterna till ett medelvärde av 0,63 %.  

Stationerna där transformering från 40/30 till 10 kV sker har förluster på 0,62 %. Variationen mellan 

stationerna är här liten.  
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Flera av de större mottagningsstationerna har transformatorer med flera lindningar däribland en 

sekundär och en tertiärsida. Förlusterna dessa lindningar emellan är lika procentuellt sett. Det skiljer 

oftast bara några hundradelars procent. 

Det förekommer störningar i många olika utföranden runtom i elnätet. Att stationer har högre 

förluster än normalt kan ha flera orsaker. Transformatorer åldras och det märks tydligt på lindningar, 

kablar, anslutningspunkter m.m. Lindningarna i transformatorer börjar tappa isolering, det kan läcka 

olja, korrosion uppstår på kopplingspunkter och för att inte tala om klimatpåverkningar. Många av 

dessa orsaker innebär en förhöjd resistans i nätet och förluster i form av exempelvis värme. 

Yttertemperaturer som uppnår höga respektive låga nivåer har också inverkan på effektiviteten av 

eltransporten. En del störningar går inte att spåra alls.   

Värt att notera är att beräkningsresultaten som fås via Xpower har en noggrannhet om en decimal 

för storleken på förbrukad energi (MWh) och tre decimaler för storleken på förlusteffekten (kW). 

Förlustenergin, Ef, anges endast i heltal (kWh). Belastnings- och beräkningsförluster anges också i 

heltal (W). Belastning- och beräkningsförlusterna som anges i de äldre protokollen för de större 

mottagningsstationerna anges med en decimal (kW). All indata till Xpower (energiförbrukningar) 

kommer från MDMS och energierna anges i heltal (kWh). 

Som slutsats kan det konstateras att den totala nätförlusten hos Mälarenergi Elnät AB ligger närmare 

3 % men att ett fåtal transformatorer har energiförluster som ligger långt över medel.  
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9 Rekommendationer till Mälarenergi elnät AB – förlustoptimering 
Under den här tiden som examensarbetet varat, har en del frågetecken dykt upp. Vid analys av nätet 

har svaga punkter påträffats. När lågspänningsnätet granskades påträffades höga nätförluster hos 

några transformatorer. Om vi tittar närmare på ET434 har vi 2 st. transformatorer med märkeffekten 

1250 kVA vardera. Ena transformatorn har en förlustprocent på ca 5,9 % och den andra 4,5 %. Dessa 

värden fås med förbrukningsprofilen ”timmätta värden, vid beräkning”. Vid användandet av 

förbrukningsprofilen ”Endast typkurvor” fås en något lägre förlustprocent men som trots detta 

fortfarande är hög. Deras tomgångsförluster ligger kring 1,2 kW och belastningsförluster kring 9,8 

kW. Trafo nr 2349 har 29 förbrukare som drar 173 MWh och trafo nr 2350 har 2 förbrukare som drar 

227 MWh. De underliggande näten har däremot en rimlig förlustnivå på 120 respektive 462 kWh. 

Vidare om T0065 transformatorn granskas fås höga förluster även här, närmare 5 %. Denna trafo har 

en märkeffekt på 110 kVA med belastningsförluster om 2,85 kW och tomgångsförluster om 0,52 kW. 

Energin som tas ut ligger närmare 90 MWh med ett effektuttag på totalt 27 kW på 6 förbrukare till 

antalet. 

Det vore idé att se över dessa transformatorer. Att ha stora transformatorer i drift med hög 

märkeffekt i samband med låga energiuttag är inte ekonomiskt. En transformator med hög 

märkeffekt har oftast höga tomgångsförluster. Ett alternativ är att som i ET434 stationen, där det 

finns 2 likadana transformatorer under samma tak, köra alla förbrukningspunkter från samma 

transformator och ta den andra ur drift. Tomgång- och belastningsförlusterna för transformator T2 är 

ca 11 kW vilket blir 97 MWh över en ettårsperiod. Detta uppgår till en kostnad om ca 43 500 kr per 

år. Denna kostnad kan undvikas om alla förbrukare matas via en transformator.  Alternativ 2 är att 

ersätta befintliga transformatorer med mindre sådana som har lägre märkeffekt för att öka 

effektiviteten. 

I de fallen där transformatorerna sitter monterade i stolpar eller i markstationer där endast en 

transformator är installerad, blir det hela mer komplicerat. Möjligheten att lägga över all förbrukning 

på en transformator är inte möjlig och försvårar det hela. Att ersätta transformatorn mot en mindre 

sådan med lägre märkeffekt alternativt att renovera den befintliga trafon är några aktuella 

möjligheter till förbättringar. 

För nya undersökningar i framtiden vore det optimalt att mata in värden i Xpower även för 

högspänningsnäten för att snabbt och enkelt kunna ta fram förlusterna för hela nätet. Gamla 

mätprotokoll finns för exempelvis de större mottagningsstationerna men dessa siffror bör 

digitaliseras för enklare hantering. Mätprotokollen för stationerna bör förnyas. Transformatorer och 

andra produkter åldras varpå gamla mätvärden blir inaktuella. Att genomföra nya mätningar i elnätet 

vore ett smart drag inför nästkommande förlustberäkningsanalys så att färska data finns att tillgå. 
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