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Abstract

Methods for surveying and analyzing power losses in
low voltage distribution grids

Per Jäderberg

An important process for grid companies in order to reduce power losses in
electricity distribution grids is to figure out where and how they appear. This report
describes the factors that cause power losses in low voltage distribution grids and
methods for how they could be measured and analyzed. Measurement data for
consumed and injected energy were collected for twelve low voltage distribution
grids owned by Gävle Energi AB in order to analyze the size of the power losses and
how the measurement uncertainty affects the collected data. Then models of three of
the grids were created in MATLAB in order to analyze the data and the power losses
were calculated to be compared to the collected data. Curve fitting were also used as
a method in order to analyze the power losses from collected data. 

The results show that the losses in the studied grids are low. The measurement
uncertainty is also low when losses are studied for long time periods, but high when
losses are studied for short periods such as single hours. The calculated power losses
from the MATLAB calculations seem to be lower than the measured power losses,
which could indicate that a more complex model is needed for these kinds of studies.
With a good interaction between the grid information system and the system that is
storing measurement data it should be possible for grid companies to chart their
power losses and with an accurate model of the grids the power losses can be
calculated theoretically which should make it possible to analyze the causes of power
losses in low voltage distribution grids.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I alla typer av elnät uppstår förluster av el vid överföring från produktionsenheter till 

slutkunder. Dessa förluster kallas nätförluster och kan uppstå på ett flertal olika sätt. Då 

nätförlusterna definieras som skillnaden mellan den mängd el som matas in i ett elnät och den 

totala mängd el som förbrukas hos kunderna kan förlusternas storlek påverkas av både 

tekniska faktorer, som har att göra med att el faktiskt går till spillo i elnätets olika delar, och 

icke-tekniska faktorer, som har att göra med att mätningen av hur mycket el som matats in 

eller förbrukats av någon anledning inte stämmer. Ett exempel på en icke-teknisk nätförlust är 

illegala strömstölder som innebär att en kund på ett eller annat sätt gör ingrepp i den 

mätutrustning som sitter i huset för att få det att se ut som att elförbrukningen är mindre än 

den är och på så sätt få en lägre elräkning. 

 

En anledning till att elnätsföretag (de företag som äger och driver elnäten) vill minska sina 

nätförluster är att de själva måste köpa in den el som nätförlusterna motsvarar. Utan denna 

regel skulle det bli obalans på elmarknaden då en större mängd el säljs än vad som köps. Att 

elnätsföretagen är tvungna att köpa el för att täcka nätförlusterna innebär en betydande 

kostnad som kan minskas genom att elnäten görs mer energieffektiva. En annan ekonomisk 

anledning till att elnätsföretag vill minska nätförlusterna är Energimarknadsinspektionens så 

kallade förhandsreglering som reglerar hur stora intäkter ett elnätsföretag får ha. 

Elnätsföretagens intäkter består av den avgift som kunderna betalar för att vara anslutna till 

elnätet och det är dessa intäkter som regleras av förhandsregleringen. För att elnätsföretagen 

skall jobba mot att göra sina elnät mer energieffektiva planerar Energimarknadsinspektionen 

att införa incitament som innebär att elnätsföretagen får in mer pengar om nätförlusterna är 

låga och om näten utnyttjas effektivt. 

 

För att elnätsföretagen på sikt skall ha möjlighet att minska sina nätförluster och utnyttja sina 

elnät mer effektivt krävs bra koll på var, när och varför nätförlusterna uppstår. Gävle Energi 

AB, som äger elnätet i Gävleregionen, samlar in timvärden för elförbrukning hos samtliga 

kunder. För ett stort antal lågspänningsnät dit kunderna är kopplade har man även timvärden 

för hur mycket el som har matats in i dessa lågspänningsnät. Med lågspänningsnät menas ett 

elnät där huvudspänningen är 400 volt, vilket motsvarar cirka 230 volt per fas. Detta gör det 

möjligt att mäta hur stora nätförlusterna är per timme genom att beräkna skillnaden mellan 

den inmatade och den förbrukade elen.  

 

Vid alla typer av mätningar finns en viss mätosäkerhet som innebär att det uppmätta värdet till 

viss del kan avvika från det faktiska värdet. När det gäller elmätare finns det så kallade 

noggrannhetsklasser som bestämmer hur noggrant en mätare mäter. De flesta hushållsmätare 

är av klass 2, vilket innebär att det uppmätta värdet kan skilja ± 2 % av det faktiska värdet. 

Osäkerheten vid mätning av el kan påverka mätningen av nätförlusternas storlek, vilket kan 

göra dem svåra att mäta på ett noggrant sätt. 
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I detta examensarbete insamlades mätdata för inmatad och förbrukad energi för samtliga 

timmar under år 2014 för nätstationer och kunder i tolv utvalda lågspänningsnät. Utifrån dessa 

insamlade värden beräknades sedan nätförlusternas storlek och den mätosäkerhet som kan 

förknippas med dessa. Resultatet visade att andelen nätförluster i de studerade 

lågspänningsnäten var lägre än för hela elnätet som ägs av Gävle Energi AB. Det visade också 

att mätosäkerheten var låg då nätförlusterna studerades för hela året, men hög då 

nätförlusterna studerades för enskilda timmar. 

 

För att kunna ta reda på hur stora nätförlusterna borde vara i de lågspänningsnät som valts ut 

gjordes matematiska modeller för tre av lågspänningsnäten. För att kunna göra detta 

undersöktes vilka typer av kablar som näten består av och kabeltillverkarens specifikationer 

för dessa. Dessutom användes de insamlade mätvärdena för förbrukad energi hos kunderna. 

Därefter beräknades nätförlusterna genom simuleringar och jämfördes sedan med de 

uppmätta. 

 

Resultatet visade att de beräknade nätförlusterna har mindre spridning och verkar vara något 

lägre än de uppmätta vilket kan bero på flera saker som sker i verkligheten och som modellen 

inte tar hänsyn till. Exempelvis kan det finnas elektriskt motstånd i fler delar av nätet än 

kablarna och det kan också vara så att belastningen inte är lika stor på alla tre faser i systemet. 

Att göra en modell är dock ett bra sätt att analysera nätförluster då det gör det möjligt att se 

vilka effekter en viss energieffektiviserande åtgärd kan få med avseende på nätförlusternas 

storlek, exempelvis om man byter ut en viss kabeltyp mot en annan med lägre elektriskt 

motstånd. 

 

För att kunna göra en större kartläggning än den som gjorts i detta arbete krävs också att 

elnätsföretaget har IT-system som interagerar på ett bra sätt. Det måste finnas möjlighet att 

enkelt hämta och sammanställa stora mängder data. 

 

Förhoppningsvis synliggör detta arbete de möjligheter och begränsningar som finns med att 

mäta nätförluster i lågspänningsnät utifrån insamlade värden för förbrukad och inmatad el 

samt med att simulera nätförlusternas uppkomst. Detta skulle göra att elnätsföretag i 

framtiden kan ta hänsyn till detta då de kartlägger och analyserar sina nätförluster för att på 

sikt minska dem och öka energieffektiviteten i Sveriges elnät.  
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Executive summary 

This report describes the opportunities and limitations of methods for charting and analyzing 

power losses in low voltage distribution power grids.  These losses cause significant costs for 

grid companies and should be reduced if possible. Measurement data for consumed and 

injected energy were collected for twelve low voltage distribution grids in order to determine 

the size of the power losses. Then theoretical models for three of the grids were created and 

the power losses were theoretically calculated to be compared to the collected measurement 

data. The results show that the losses in the studied grids are low and that the measurement 

uncertainty is low when power losses are studied for long time periods. The simulated power 

losses seem to be lower than the measured power losses, which could indicate that a more 

complex model is needed for these kinds of studies. 

 

The most important thing that Gävle Energi AB has to do to be able to chart and analyze its 

power losses in distribution power grids in a larger scale is to improve the interaction between 

the grid information system (Meldis) and the system that is storing measurement data (MFU). 

The work should then be focused on finding areas with significantly higher power losses by 

studying power losses on a yearly basis for a bigger part of the grid. Then the power losses in 

these areas should be analyzed in order to see how they could be decreased.  
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1. Inledning 
I alla typer av elektriska nät uppstår förluster av elektrisk energi vid överföring från 

produktionsenheter till slutanvändare. Nätförlusternas storlek varierar från nät till nät och kan 

ha flera orsaker. De kan vara helt tekniska och bero på ström och resistans i ledningar och 

transformatorer, men kan också vara icke-tekniska och bero på felmätningar och 

förbrukningar som ej mäts. De företag som äger och driver elnäten ansvarar för att köpa in 

den elektriska energi som går förlorad i nätet och detta gör nätförluster till en betydande 

kostnad för dessa företag. Utvecklingen inom eldistribution går allt mer mot så kallade smarta 

elnät med förändrade förbrukningsmönster, mer mikroproduktion från exempelvis solceller 

och ett större utbud av information för både nätägare och kunder. I samband med detta ökar 

också kraven på att nyttja elnäten på ett mer energieffektivt sätt och utbudet av information 

möjliggör både kartläggningar och analyser av de elektriska näten, vilket i sin tur kan bidra 

till att öka möjligheterna för att på sikt minska nätförlusterna. 

 

Ett första steg i att som nätföretag energieffektivisera sitt elnät och minska nätförlusterna är 

att på ett mer detaljerat sätt kartlägga var och när dessa nätförluster uppstår. Därefter bör man 

försöka identifiera vilka faktorer som ger upphov till förlusterna och vilka potentiella åtgärder 

som finns att ta till om man vill minska dem. På detta sätt ökar kunskaperna om nätförluster 

och det ges samtidigt möjlighet att utforma modeller för att kunna beräkna vilken effekt en 

viss åtgärd får med avseende på nätförlusternas storlek. Det är också viktigt att kunna 

verifiera att en modell för ett elnät överensstämmer med uppmätt data, vilket i sin tur ställer 

krav på kunskap om vilka faktorer som kan påverka insamlad mätdata och göra den 

missvisande. 

1.1 Mål 

Målet med detta examensarbete har varit att ta fram metoder för att kartlägga och analysera 

nätförluster på timbasis i lågspänningsnät utifrån insamlad mätdata och matematiska 

modeller. Dessa metoder har sedan applicerats på utvalda lågspänningsnät som ägs av Gävle 

Energi AB för att kunna utvärdera metodernas tillämpningsområden, möjligheter och 

begränsningar. Ett steg i detta arbete har också varit att undersöka vilka krav som bör ställas 

på elnätsföretagets metoder för att samla in, hantera och hämta data från IT-system samt hur 

dessa system bör interagera med varandra. Även om arbetet är inriktat mot lågspänningsnät 

som ägs av Gävle Energi AB bör resultaten kunna användas av andra elnätsföretag som vill 

undersöka möjligheterna att kartlägga och analysera nätförluster i sina lågspänningsnät, för att 

om möjligt utföra åtgärder för att minska dem. 
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1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som arbetet utgått från och som besvaras är följande: 

 

- Vilka faktorer påverkar nätförlusternas uppkomst och storlek i lågspänningsnät? 

- Vilka metoder är lämpliga att använda för att kartlägga och analysera nätförluster i 

lågspänningsnät? 

- Vad begränsar metodernas möjlighet att kunna kartlägga och analysera nätförluster i 

lågspänningsnät? 

- Hur ska elnätsföretag arbeta för att på ett effektivt sätt kunna kartlägga och analysera 

sina nätförluster? 

1.3 Metod och data 

Metoderna som har använts i detta examensarbete är inledningsvis litteraturstudier för att 

identifiera vilka faktorer som påverkar nätförlusters uppkomst och storlek samt hur framtiden 

ser ut inom eldistribution. Därefter har data samlats in för tolv utvalda lågspänningsnät i 

Gävleregionen. Dessa data har erhållits från Gävle Energi AB och består av mätvärden för 

varje timme under år 2014 för förbrukning hos slutkunder samt inmatad energi i 

nätstationerna som är kopplade till dessa slutkunder. Dessutom har data erhållits för nätens 

struktur med avseende på ledningslängder, topologi och kabeltyper. Tre av de tolv studerade 

lågspänningsnäten har sedan valts ut för djupare analys. De beräkningar som har utförts för att 

beräkna uppmätta förluster och mätosäkerhet har gjorts i Microsoft Excel och de modeller och 

simuleringar som utförts för att teoretiskt beräkna förväntade nätförluster har gjorts i 

beräkningsprogrammet MATLAB. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har begränsats till att omfatta tolv elektriska distributionsnät med en spänningsnivå på 

400 volt. Transformatorer har därmed inte tagits med i de beräkningar som gjorts. Arbetet är 

inriktat på de tekniska aspekter som berör nätförluster i lågspänningsnät och de möjligheter 

och begränsningar som finns vid kartläggning och analys av dessa. Ekonomiska aspekter har 

därför inte tagits i beaktande i någon större utsträckning. 

1.5 Översikt 

De första kapitlen i denna rapport beskriver bakgrund och teori om elnät och nätförluster, 

samt hur nätförluster uppstår och vad som påverkar deras storlek. Därefter följer ett kapitel 

som beskriver de metoder som har använts för att samla in mätdata samt kartlägga och 

analysera nätförluster i utvalda lågspänningsnät. Sedan presenteras resultaten av kartläggning 

och analys och slutligen diskuteras resultaten och de slutsatser som har dragits av arbetet 

presenteras. Sist återfinns en bilaga med beräkningar. 
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2. Bakgrund 

2.1 Elnätets uppbyggnad 
Elnätets primära syfte är att överföra elektrisk energi från produktionsenheterna till de kunder 

som i slutändan använder denna energi. Det svenska elnätet består av cirka 55 500 mil 

ledningar, varav 36 000 mil utgörs av nedgrävda kablar och resterande 19 500 mil utgörs av 

luftledningar [1]. Det svenska elnätet är uppbyggt i flera olika nivåer som presenteras nedan.  

2.1.1 Stamnät 

Stamnätet kan liknas vid motorvägar som överför stora mängder elektrisk energi över stora 

sträckor. Stamnätets primära funktion är att överföra energin från de stora 

produktionsanläggningarna till de olika regionnäten runt om i landet. Det svenska stamnätet 

ägs av Svenska Kraftnät som är ett statligt bolag. På grund av de stora volymerna av elektrisk 

energi som skall transporteras är det ekonomiskt lönsamt att använda höga spänningsnivåer 

som håller nere belastningsförlusterna. Spänningsnivåerna i det svenska stamnätet ligger på 

220 kV och 400 kV. Stamnätet består av cirka 150 mil transmissionsledningar, cirka 150 

transformator- och kopplingsstationer samt ett antal anslutningar till utlandet [2]. 

Transformator- och kopplingsstationerna i stamnätet kallas stamnätsstationer och dessa 

transformerar spänningen och fördelar elektrisk energi mellan stamnät och regionnät [3]. 

2.1.2 Regionnät 

Regionnätet utgörs av stora ledningar som levererar elektrisk energi som överförts från 

stamnätet till regioner och större städer. Spänningsnivån i regionnäten ligger på 40-130 kV 

och består huvudsakligen av luftledningar, undantaget städer [3]. En annan viktig uppgift i 

regionnäten är att transformera ner spänningen från stamnätets höga nivåer. De svenska 

regionnäten ägs huvudsakligen av tre företag: E.ON Elnät Sverige AB, Fortum Distribution 

AB och Vattenfall Eldistribution AB [4]. Mellan regionnäten och lokalnäten finns 

fördelningsstationer vars syfte är att transformera spänningen mellan dessa nät [3]. 

2.1.3 Lokalnät 

Lokalnätet är det sista steget innan den elektriska energin levereras till slutkunderna. De 

svenska lokalnäten kan delas in i två olika delar, mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet. 

Mellanspänningsnäten har spänningsnivåer på 10-20 kV och har som primär funktion att 

transformera ner spänningen och leverera den elektriska energin vidare till lågspänningsnätet. 

Mellanspänningsnäten innehåller både luftledningar och nedgrävda kablar [3].  

 

Den andra delen av lokalnäten utgörs av lågspänningsnätet. Lågspänningsnätet har en 

spänningsnivå på 400 volt och levererar den elektriska energin från mellanspänningsnätet till 

slutkunderna. Lågspänningsnäten utgörs i de flesta fall av både luftledningar och nedgrävda 

jordkablar. I lokalnäten finns förutom ledningar även nätstationer och kabelskåp. 

Nätstationernas primära syften är att transformera spänningen från mellanspänning (10-20 

kV) till lågspänning (400 V) samt att förse ett visst lågspänningsnät med elektrisk energi. 
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Kabelskåpen finns i lågspänningsnäten och har till uppgift att fördela den elektriska energin 

som matas från överliggande nätstation till ett flertal slutkunder [3]. 

2.2 Nätförluster 
I alla typer av elektriska nät uppstår förluster av elektrisk energi. I lagar och föreskrifter finns 

ingen tydlig definition av begreppet nätförluster, men den definition som i de flesta fall 

används är att nätförlusterna är skillnaden mellan inmatad och förbrukad effekt i ett elnät [5]. 

Dessa förluster kan orsakas av ett flertal faktorer som beskrivs översiktligt i detta avsnitt.  

 

År 2012 var de totala nätförlusterna i det svenska elnätet 3,48 TWh för stamnätet, 1,83 TWh 

för regionnäten och 3,73 TWh för lokalnäten [6]. Nätförlusterna i de svenska lokalnäten har 

under de senaste åren legat på en relativt konstant nivå kring fyra procent av den inmatade 

energin. Det går att urskilja en viss minskning från att år 2008 vara 4,12 % till att år 2013 vara 

3,77 %. Hur nätförlusterna i de svenska distributionsnäten har sett ut mellan åren 2008 och 

2013 visas i Figur 1. Gävle Energi AB:s nätförluster har under de senaste åren också legat 

relativt konstant kring 4 % vilket kan urskiljas i Figur 2. Gävle Energis elnät omsätter årligen 

cirka 700 GWh elektrisk energi och nätförlusterna uppgår till cirka 28 GWh. 

 

 

  
Figur 1: Andel förluster i de svenska distributionsnäten under åren 2008-2013 sammanställda från elnätsföretagens 

inrapportering till Energimarknadsinspektionen [7].  

 

Då Gävle Energi AB är skyldiga att köpa in el för att täcka förlusterna i deras nät finns en viss 

kostnad förknippad med dessa nätförluster. Kostnaderna beror på nätförlusternas storlek och 

det pris till vilket elen köps in. Gävle Energi AB:s kostnader för att täcka nätförlusterna i sitt 

elnät mellan åren 2008 och 2013 redovisas i Figur 3. 
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Figur 2: Andel nätförluster i Gävle Energi AB:s lokalnät under åren 2008-2013 sammanställda från inrapportering 

till Energimarknadsinspektionen [7]. 

 

 
Figur 3: Gävle Energi AB:s kostnader för att täcka nätförluster under åren 2008-2013 [8]. Variationerna beror på 

varierande nätförluster och elpriser. 

 
Förluster av elektrisk energi i ett elnät kan delas in i två huvudkategorier, tekniska förluster 

och icke-tekniska förluster. Elektriska förluster i elnätet som uppstår av tekniska orsaker kan 

delas in i två underkategorier [5]: 

 

- Belastningsförluster som uppstår till följd av att luftledningar, jordkablar och 

transformatorer belastas.  

 

- Tomgångsförluster som inte är beroende av belastning, utan uppstår till följd av att 

utrustning så som ledningar eller transformatorer är spänningssatta  
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De icke-tekniska förlusterna kan utgöras av [5]: 

 

- Illegala strömstölder som innebär att kunder gör ingrepp i sin anläggning för att ge 

missvisande mätning av förbrukningen. 

 

- Energi som används för att exempelvis värma ställverk eller kyla transformatorer. 

 

- Anläggningar som av andra anledningar än strömstölder saknar mätning. 

 

- Fel vid befintlig mätning, som kan påverkas av exempelvis mätarnas 

noggrannhetsklasser. 

2.2.1 Tekniska förluster 

Belastningsförluster 

Belastningsförluster uppstår i elektrisk utrustning till följd av den impedans som finns i 

materialen där det flyter en ström. De aktiva effektförlusterna är proportionella mot en 

lednings resistans och mot kvadraten av strömstyrkan. Detta innebär i praktiken att en 

fördubbling av belastningen ger fyra gånger högre belastningsförluster [9].  

 

I elledningar uppstår belastningsförluster av att ledningens material har en viss resistans 

(elektriskt motstånd). Ledningens resistans påverkas av resistiviteten för ledningsmaterialet, 

ledningens längd och tvärsnittsarea. Andra faktorer som påverkar är hur tvinnad ledningen är, 

temperatur och elektrisk frekvens. För magnetiska ledningar som exempelvis innehåller stål 

påverkar även strömstyrkan resistansen i ledningen. I transformatorer uppstår det också 

belastningsförluster av aktiv effekt. Dessa uppstår på grund av resistansen i transformatorns 

kopparlindningar på både primär- och sekundärsidan och dessa är också proportionella mot 

lindningarnas resistans och strömmen i kvadrat [10]. 

 

I både elledningar och transformatorer finns också så kallade reaktanser som kommer att 

förskjuta fasdifferensen mellan ström och spänning vid belastning. I transmissionsledningar är 

reaktansen vid belastning induktiv och uppstår på grund av att faserna påverkar varandra 

magnetiskt. Reaktansen påverkas av avståndet mellan faserna, fasernas placering i förhållande 

till varandra och ledarnas diameter [9]. Även i transformatorer är reaktansen induktiv vid 

belastning. Denna kallas läckreaktans och uppstår på grund av att en del av det magnetiska 

flödet i järnkärnan inte kopplar samman de två lindningarna. Detta gör att en självinduktans 

uppstår som gör att strömmen förskjuts relativt spänningen [10]. 

 

Tomgångsförluster 

Förluster i elnätet uppstår inte bara då det är belastat. Vissa förluster uppstår enbart av att 

utrustning så som transmissionsledningar och transformatorer är spänningssatta. I 

transmissionsledningar uppstår tomgångsförluster av aktiv effekt till följd av läckströmmar 

mellan ledare eller mellan ledare och jord på grund av att motståndet i isolationsmaterialet 
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inte är oändligt stort. Om isolatorer är skadade eller har beläggningar av exempelvis damm 

eller salt kan dessa förluster bli stora. [9]. 

 

I transformatorer uppstår tomgångsförluster av aktiv effekt på två fenomen som båda är 

förknippade med transformatorns järnkärna: hysteres och virvelströmmar. Hysteresförluster 

uppstår på grund av att en cyklisk variation i järnkärnans magnetfält kräver energi som avges i 

form av värme. Virvelströmsförluster uppstår på grund av att inducerade strömmar (så kallade 

virvelströmmar) flyter genom järnkärnan och på så sätt värmer upp den [10]. 

 

Utöver de ovan nämnda orsakerna till tomgångsförluster kan dessa även påverkas av reaktiv 

effekt till följd av att elektrisk utrustning är spänningssatt. I transmissionsledningar uppstår 

dessa reaktiva tomgångsförluster på grund av att varje ledare som är placerad nära jord eller 

en annan ledare med annan spänning beter sig som en kondensator. Den kapacitans som 

uppstår mellan exempelvis de tre faserna och mellan varje fas och jord i en elledning med tre 

faser leder till en kapacitiv ström i varje fas. Denna ström existerar oavsett om ledningen är 

belastad eller ej och kallas därför kapacitiv tomgångsström. Det bör tilläggas att denna ström 

oftast bara behöver tas hänsyn till vid högre spänningsnivåer och där linjelängden är större. 

Dock har kablar betydligt högre kapacitans och således kapacitiv tomgångsström än vad 

luftledningar har beroende på att faserna ligger närmare varandra samt att kablarnas 

isoleringsmaterial har ett högre kapacitivitetstal än luft. [9]. 

 

I transformatorer uppstår reaktiva tomgångsförluster av att det krävs en viss mängd reaktiv 

effekt för att magnetisera järnkärnan, vilket sker oavsett om transformatorn är belastad eller ej 

[10]. Även drift av pumpar och fläktar för att kyla elektriska maskiner så som generatorer och 

transformatorer klassas som tomgångsförluster [6]. 

2.2.2 Faktorer som påverkar de tekniska förlusternas storlek 

Reaktiv effekt 

Reaktiv effekt är något som endast behövs i vissa delar av elnätet och om reaktiv effekt 

transporteras i ledningar tar den upp plats vilket leder till att mindre aktiv effekt kan 

transporteras och elnätet utnyttjas därmed mindre effektivt. Reaktiv effekt kan produceras 

lokalt vid utrustning som kräver stora mängder reaktiv effekt. Detta görs med så kallad reaktiv 

effektkompensering och kan ske antingen genom att man installerar shuntkondensatorer eller 

med hjälp av övermagnetisering av synkronmaskiner [9]. 

 

Reaktiv effekt kan beskrivas som energi som lagras i elnätets komponenter i en viss del av 

cykeln och sedan återfås i en annan del av cykeln. Detta sker i komponenter som fysikaliskt 

kan beskrivas som kondensatorer eller induktorer. Både generatorer, motorer, transformatorer, 

luftledningar och kablar har dessa kapacitiva eller induktiva egenskaper vid växelström, vilket 

leder till flöden av reaktiv effekt genom elnätet. 

 

Hur mycket reaktiv effekt som flödar genom nätet beror på hur stor fasförskjutningen är 

mellan ström och spänning i kretsen. I de fall där strömmen och spänningen är i fas finns 
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ingen reaktiv effekt. På samma sätt är den reaktiva effekten maximal då fasförskjutningen 

mellan ström och spänning är 90° och då utgörs hela den skenbara effekten av reaktiv effekt. 

Sambandet mellan skenbar, aktiv och reaktiv effekt kan illustreras med hjälp av triangeln i 

Figur 4. 

 
Figur 4: Samband mellan skenbar effekt (S), aktiv effekt (P), reaktiv effekt (Q) och fasförskjutningen mellan ström 

och spänning (vinkeln φ). 

 
Som nämnts tidigare har både jordkablar och luftledningar en reaktans. Ledningar är vid 

belastning induktiva på grund av det alternerande magnetfält som byggs upp kring ledarna. 

Denna induktans ger upphov till att strömmen förskjuts bakåt i förhållande till spänningen och 

detta konsumerar reaktiv effekt. Då en ledning är lågt eller inte alls belastad är den istället 

kapacitiv på grund av att kapacitansen från de spänningsskillnader som byggs upp mellan 

faserna och mellan varje fas och jord blir den dominerande delen av reaktansen [10]. 

Driftomläggningar och inkopplingar av nya produktionsenheter 

En annan faktor som kan påverka de tekniska nätförlusterna är omläggningar av driften och 

inkoppling av nya produktionsenheter. Ett elnät har i regel ett komplext effektflöde och om 

omkopplingar sker förändras dessa flöden vilket i sin tur leder till förändrade belastningar på 

nätets ingående komponenter. Dessa förändrade belastningar leder till förändringar i 

belastningsförlusterna. På motsvarande sätt förändras effektflödena i nätet då nya 

produktionsanläggningar installeras och kopplas till elnätet. Även här är det viktigt att ta 

hänsyn till de förändrade effektflödena och belastningarna, speciellt på de komponenter som 

finns nära inkopplingspunkterna som kan utsättas för höga belastningar om nya 

produktionsanläggningar börjar tillföra elektrisk effekt till nätet. 

Topologiskt varierande förbrukningsprofiler 

I lågspänningsnäten finns ett antal slutkunder som förbrukar den elektriska energi som 

distribuerats genom de olika stegen i elnätet. Kunderna förbrukar ofta olika mycket energi vid 

olika tidpunkter vilket gör att belastningen i lågspänningsnäten varierar topologiskt. Detta 

innebär att för en viss mängd inmatad energi i ett lågspänningsnät kan förbrukningen vara hög 

i en viss del av nätet, exempelvis längst bort från nätstationen, och låg i en annan del av 

lågspänningsnätet, exempelvis nära nätstationen medan det vid en annan tidpunkt kan vara 

precis tvärtom. Detta kommer att påverka nätförlusternas storlek då olika ledningar kommer 

att belastas olika mycket vid olika situationer. 
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2.2.3 Icke-tekniska nätförluster 

Som tidigare nämnts består de icke-tekniska nätförlusterna av fel vid mätningen av 

nätförlusternas storlek. Dessa fel kan ha olika orsaker vilka beskrivs mer ingående nedan. 

Illegala strömstölder 

Att som kund på något sätt använda elektrisk energi utan att den registreras av en elmätare 

benämns strömstöld och är olagligt enligt Brottsbalken, 8 kap § 10 som säger att om någon 

olovligen avleder elektrisk kraft skall denne dömas för olovlig kraftavledning [11]. 

Strömstöld innefattar att avleda ström före elmätaren, att ändra avtalade passdelar och 

säkringar samt att på något sätt påverka eller göra ingrepp i mätutrustningen [12]. Dessa 

strömstölder medför att den uppmätta förbrukningen hos elkunderna understiger den faktiska 

förbrukningen. Differensen måste följaktligen betalas av nätägaren och kan därmed ses som 

en nätförlust. 

Förbrukningar utan mätning 

I lågspänningsnäten kan förbrukningar utan mätning finnas. Det som skiljer denna kategori 

från strömstölder är att avsaknaden av mätning inte är avsiktlig. Det kan vara så att 

exempelvis gatubelysning och parkeringsautomater saknar mätning [5], men även mätning vid 

andra typer av anläggningar kan saknas. 

Mätfel och mätosäkerhet 

Nätförluster bestäms genom att nätägaren samlar in mätvärden för inmatning och förbrukning 

av energi. Förlusterna beräknas sedan genom att jämföra differensen mellan den i nätet 

inmatade energin med den förbrukade energin hos kunderna [13]. Detta gör att 

förlustberäkningarnas noggrannhet varierar med precisionen vid mätning av inmatad och 

förbrukad energi. 

 

Det finns flera anledningar till att det är av yttersta vikt att mäta inmatning och förbrukning av 

elektrisk energi så noggrant som möjligt. Felmätning av elektrisk energi ger en differens 

mellan uppmätt och faktisk energiförbrukning vilket påverkar nätägaren om uppmätt 

förbrukning är lägre än faktisk förbrukning, då nätägaren blir tvungen att betala för denna 

differens. Hur mätosäkerheter behandlats inom ramen för detta examensarbete beskrivs 

utförligare i avsnitt 3.3. 

2.2.4 Incitament för att kartlägga och analysera nätförluster på timbasis 

Det finns flera anledningar till att försöka kartlägga och analysera nätförluster på timbasis. 

Till att börja med finns det ekonomiska incitament för elnätsföretaget att försöka hitta 

områden i nätavräkningsområdet som har höga förluster (om sådana existerar) för att om 

möjligt minska dessa i framtiden. Inom ett nätavräkningsområde finns det en balansansvarig 

för nätförluster. Detta är företaget som äger elnätet och det är således deras ansvar att köpa in 

den elektriska energi som motsvarar nätförlusterna. Elnätsföretaget har ett avtal med ett 

elhandelsföretag som reglerar på vilket sätt dessa skall faktureras [13]. På detta sätt faller 

kostnaderna för nätförlusterna på elnätsföretaget. 
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Ett annat ekonomiskt incitament för elnätsföretaget är att försöka hitta vissa tidpunkter då 

förlusterna är höga för att skapa sig en bild om hur man skall kunna minska nätförlusterna på 

sikt. Detta incitament kräver att förlusterna kartläggs mer i detalj än vad en beräkning av 

förlusterna för hela nätavräkningsområdet på månads- eller årsbasis gör för att dessa 

situationer skall kunna upptäckas. 

 

Det finns på motsvarande sätt ekonomiska incitament för elnätsföretagen att kunna analysera 

de uppmätta nätförlusterna. För att om möjligt kunna minska nätförlusterna på sikt behöver 

elnätsföretaget information om vilka faktorer som påverkar nätförlusternas storlek och orsaker 

till att de uppkommer. Med ett bra verktyg för analys kan elnätsföretaget dels göra prognoser 

för framtida nätförluster för ett visst driftläge, samt simulera vilka effekter en viss åtgärd 

skulle få med avseende på nätförlusternas storlek och uppkomst. 

 

I ett större perspektiv skulle en bättre kartläggning och analys av nätförluster medföra att fler 

elnätsföretag ges möjlighet att på sikt minska sina nätförluster och således skulle elnäten 

kunna bli mer energieffektiva. Detta skulle ge en miljömässig fördel då mindre energi skulle 

gå förlorad på vägen och på så sätt skulle mindre energi behöva matas in i systemet. 

 

Den förhandsreglering som Energimarknadsinspektionen infört för att reglera elnätsföretagens 

intäktsramar innehåller två faktorer som berör energieffektiv drift av elnäten. Dessa är jämn 

belastning av elnäten samt nätförluster. Höga nätförluster innebär att energi går till spillo och 

ojämn belastning av elnäten innebär effekttoppar som leder till en ökad mängd nätförluster. I 

förhandsregleringen räknas de kostnader som kan förknippas med dessa faktorer som löpande 

och opåverkbara kostnader. Detta innebär att elnätsföretagen inte har några incitament för att 

införa åtgärder för att minska nätförlusterna och belasta näten mer jämnt, då dessa kostnader 

kan överföras till kunderna genom elnätsavgiften. Att dessa räknas som löpande opåverkbara 

kostnader gäller under denna tillsynsperiod, 2012-2015, och kommer att fortsätta att gälla 

under den kommande tillsynsperioden, 2016-2019 [5]. 

 

För att ändå skapa incitament för att öka energieffektiviteten i elnätet kommer 

Energimarknadsinspektionen att införa indikatorer för nätförluster och jämn belastning av 

elnätet som skall leda till avdrag eller tillägg på elnätsföretagens intäktsram. För nätförluster 

blir indikatorn den procentuella andelen nätförluster i förhållande till den totala mängden 

uttagen energi. När det gäller belastningen av elnäten blir indikatorn den så kallade lastfaktorn 

i elnätens gränspunkter. Lastfaktorn definieras som kvoten mellan medeleffekt och maxeffekt 

i gränspunkterna och en hög lastfaktor indikerar att effektvariationerna i elnätet är små och att 

nätet är relativt jämnt belastat medan en låg lastfaktor tyder på stora variationer i belastning 

[5]. 
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3. Metod 
Detta kapitel beskriver hur data har samlats in och hur den sedan har analyserats. Kapitlet 

beskriver också metoderna som har tagits fram för att analysera nätförlusterna samt hur 

faktorer som kan ha påverkan på insamlad mätdata har behandlats. 

3.1 Insamling av mätdata 

I nätavräkningsområdet som ägs av Gävle Energi AB finns cirka 800 nätstationer varav cirka 

400 är utrustade med statistikmätare som samlar in mätvärden för hur mycket energi som 

matas in i respektive lågspänningsnät. Av dessa 400 nätstationer med underliggande 

lågspänningsnät har ett fåtal valts ut för djupare studier. Totalt valdes tolv lågspänningsnät ut 

och dessa kan delas in i tre kategorier utifrån vilka typer av kunder som finns i näten samt 

nätens geografiska lägen. Dessa kategorier är stadsnät, landsbygdsnät respektive industrinät. 

De olika kategorierna har valts för att se om det kan upptäckas några skillnader mellan olika 

typer av lågspänningsnät med avseende på nätförluster och förklaras i Tabell 1. 

 
Tabell 1: Förklaring av kategoriseringen som valts för de studerade lågspänningsnäten. 

Kategori Definition 

Stadsnät Lågspänningsnät beläget centralt i Gävle. Nätet utgörs uteslutande av 

jordkabel och kunderna i nätet kan vara bostäder, kontor och butiker. 

Landsbygdsnät Lågspänningsnät utanför Gävle alternativt i ytterkanten av Gävle. 

Nätet utgörs till största del av jordkabel och kunderna i nätet är 

framför allt enbostadshus. 

Industrinät Lågspänningsnät beläget centralt i Gävle alternativt i utkanten av 

Gävle. Nätet utgörs uteslutande av jordkabel och nätets kunder utgörs 

till största del av industrier, men kan också innefatta en viss del 

bostäder och butiker. 

 

 

I Tabell 2 presenteras de lågspänningsnät som valts ut för kartläggning. Lågspänningsnäten 

valdes ut med avseende på att det finns mätning i nätstationen och att de anses representera 

motsvarande kategori med avseende på geografisk placering och typ av kunder. För att 

underlätta benämningen av de olika näten används nätstationsnumret för att beskriva ett visst 

lågspänningsnät i detta arbete. 
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Tabell 2: Sammanställning av de lågspänningsnät som valts ut för kartläggning och analys. 

Nätstationsnummer Kategori Antal kunder Inmatad energi under år 2014 [kWh] 

N1006 Stadsnät 79 2 945 043 

N2009 Stadsnät 131 629 832 

N2226 Stadsnät 48 733 121 

N5026 Stadsnät 292 1 536 555 

N2657 Landsbygdsnät 11 169 649 

N2746 Landsbygdsnät 17 284 074 

N2841 Landsbygdsnät 18 181 472 

N5226 Landsbygdsnät 46 743 380 

N2150 Industrinät 2 681 160 

N3024 Industrinät 4 2 635 513 

N6075 Industrinät 45 2 672 659 

N6086 Industrinät 2 907 182 

 

Av de lågspänningsnät som valts ut för kartläggning valdes tre nät ut för djupare analys. 

Dessa var de lågspänningsnät som är kopplade till nätstationerna N2657, N2150 och N3024. 

Detta är alltså två industrinät och ett landsbygdsnät. Anledningen till att dessa tre valdes var 

att nätens topologi och antalet kunder kopplat till varje nät gör dem möjliga att analysera 

utifrån de metoder som studerats och den tid som fanns tillgänglig för analys. Då inget av de 

studerade stadsnäten uppfyllde kraven för vad som var lämpligt vid analys valdes att inte ta 

med något av dessa. 

 

Efter att de aktuella lågspänningsnäten valts ut kontrollerades vilka kunder som var kopplade 

till respektive nätstation i lågspänningsnäten. Detta gjordes med hjälp av Meldis, det 

nätinformationssystem som Gävle Energi AB använder för att lagra information om elnätets 

konstruktion. Efter att det kontrollerats vilka kunder som fanns i respektive lågspänningsnät 

hämtades timvärden för förbrukningen hos samtliga kunder samt timvärden för inmatad 

energi i respektive nätstation med hjälp av mätvärdeshanteringssystemet MFU. Timvärdena 

representerar alla timmar under år 2014. Att mätvärden endast hämtats från ett år kan ses som 

en begränsning och beror på att Gävle Energi AB inte har samlat in timvärden tidigare än så. 

Insamlade mätvärden exporterades sedan till Microsoft Excel där de sammanställdes och 

behandlades. 

3.2 Beräkning av uppmätta förluster 

Som tidigare nämnts kan uppmätta förluster i ett elektriskt nät beskrivas som differensen 

mellan den energi som matats in i ett specifikt nät under ett visst tidsintervall och den 

sammanlagda förbrukningen hos de kunder som finns i nätet under samma tidsintervall enligt:  

 

𝐸𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝐸𝑖𝑛𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 − ∑ 𝐸𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔           (1) 

 

där Eförlust är den uppmätta nätförlusten, Einmatad är den elektriska energi som matats in i nätet 

under ett specifikt tidsintervall och ∑Ekundförbrukning är summan av de uppmätta förbrukningarna 

hos kunderna i det aktuella nätet. Då mätning endast sker vid inmatningspunkter och 
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slutkunder är detta den metod som används för att mäta förluster. Metoden är i sin utformning 

applicerbar på såväl större som mindre nät under både kortare och längre tidsintervall. 

Mätvärden är dock alltid förknippade med ett visst mätfel och en viss mätosäkerhet. Hur detta 

behandlas presenteras i nästa avsnitt. 

 

I de utvalda lågspänningsnäten finns mätning av aktiv energi hos både kunder och i 

nätstationer. Mätning av reaktiv energi sker dock endast i nätstationerna (och hos större 

kunder, vilka utgör en mycket liten del av kunderna i de utvalda näten) vilket innebär att det 

utifrån tillgänglig mätdata endast går att använda aktiv energi. Timvärden för inmatad reaktiv 

energi har dock samlats in för kartläggning och har också använts för att uppskatta kundernas 

förbrukning av reaktiv energi vid simulering av nätförluster. 

 

I de lågspänningsnät som har studerats i detta examensarbete utgörs Einmatad av den elektriska 

energi som matats in i nätet via en nätstation under en viss tidsperiod och ∑Ekundförbrukning 

utgörs av summan av förbrukningarna under motsvarande tidsperiod hos de kunder som är 

kopplade till respektive nätstation. 

3.3 Behandling av mätosäkerhet 

För att få en bättre förståelse för hur mätfel kan påverka nätförlusterna krävs en förståelse 

kring hur nätförluster mäts och hur mätningarna påverkas av deras noggrannhet. Mätning av 

elektrisk energi sker idag till största del med elektroniska mätare som mäter aktiv energi. 

Mätningen sker hos slutkunderna samt i de sammankopplingspunkter där olika elnätsföretags 

nät är sammankopplade. Det kan också finnas statistikmätning i vissa andra delar av näten, 

exempelvis i nätstationer. Mätarna registrerar den energi som flödat genom den och skickar 

sedan in informationen till elnätsföretaget. Om förbrukningen är månadsavräknad skickar 

mätarna in förbrukningsdata en gång per månad för debitering och om förbrukningen är 

timdebiterad skickas förbrukningsdata in för varje timme. I Gävle Energis 

nätavräkningsområde skickas även timvärden in från månadsdebiterade kunder för att 

använda som statistik och underlag. För de kunder som debiteras för reaktiv energi finns även 

elmätare som mäter denna. Samma sak gäller för de mätare som registrerar den energi som 

överförs mellan olika elnätsföretags nätavräkningsområden. 

 

För alla slags mätningar medföljer en viss mätosäkerhet och det kan också föreligga ett visst 

mätfel. Det är viktigt att hålla isär dessa två uttryck. Mätfelet har ett specifikt värde med ett 

bestämt tecken, exempelvis + 0,5 % vilket innebär att elmätaren registrerar 0,5 % för mycket 

energi. Till mätfelet finns en viss mätosäkerhet som beskriver inom vilket intervall mätfelet 

faktiskt ligger. Om en mätare har mätfelet + 0,5 % och mätosäkerheten ±0,2 % innebär detta 

att mätfelet ligger någonstans i intervallet + 0,3 % till + 0,7 % [14]. 

 

Mätare av elektrisk energi (här kallat elmätare) delas in i olika klasser beroende på hur 

noggrant de mäter. Klasserna benämns 2, 1, 0,5, 0,2, 0,5S samt 0,2S och anger inom vilket 

intervall mätarens felvisning ligger i procent. Exempelvis har en mätare av klass 2 en 

felvisning som under nominella driftförhållanden ligger inom intervallet ± 2 % av uppmätt 
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värde [14]. I Sverige är det den statliga myndigheten ”Styrelsen för ackreditering och teknisk 

kontroll” (Swedac) som tar fram regler och krav för elmätare och det är även de som granskar 

att nätföretagen följer dessa regler. Enligt Swedacs föreskrifter skall tillverkaren specificera 

nominella driftförhållanden för mätarna vilket innefattar frekvens, spänning och ström för 

vilka dessa klasser skall gälla. Det finns utöver dessa en rad faktorer som kan påverka 

mätningen. Exempel på dessa är omgivningstemperatur, fasvinkel och störningar såsom 

spänningsosymmetri och övertonsinnehåll i strömkretsen [15]. För klasserna 0,5S och 0,2S 

innebär bokstaven S att strömintervallet för vilket felet ligger inom gränsen är större än för 

motsvarande klass utan bokstaven S. 

 

Swedac har föreskrifter som styr vilka krav som elmätarna ska uppfylla. Mätning av elektrisk 

energi kan ha olika hög noggrannhet beroende på vilken typ av förbrukning eller inmatning 

som skall mätas. De olika aktörerna har delats upp i fem olika grupper för vilka olika krav på 

noggrannhet vid mätning ställs. Dessa grupper presenteras i Tabell 3. 

 
 

Tabell 3: Krav på noggrannhetsklasser för olika typer av aktörer [14]. 

 Elmätare 

klass 

Strömtransformator 

klass 

Spänningstransformator 

klass 

Direktmätning 2   

Strömtransformatormätning 

lågspänning 

1 0,2S  

Mindre 

högspänningsleveranser 

< 2 MW 

1 0,2S 0,2 

Medelstora 

högspänningsleveranser 

2 – 10 MW 

0,5S 0,2S 0,2 

Stora 

högspänningsleveranser  

> 10 MW 

0,2S 0,2S 0,2 

 
 
Då de utvalda lågspänningsnätens kunder till stor del består av mindre anläggningar med 

direktmätning antogs att samtliga kunder har en mätare av klass 2. Mätningen i Gävle Energi 

AB:s nätstationer är av typen statistikmätning, vilket innebär att strömtransformatorn antas 

vara av klass 0,5 och mätaren av klass 1. Strömtransformatorns uppgift är att sänka strömmen 

innan mätaren. Mätningarnas klasser och tillhörande mätosäkerheter framgår av Tabell 4 och 

5. Utifrån vilken klass mätare och strömtransformatorer har kan det teoretiskt största mätfelet 

beräknas. För både strömtransformator och elmätare antas att mätfelet är triangulärt fördelat, 

vilket innebär att felet ligger någonstans inom intervallet (exempelvis ±2% för en mätare av 

klass 2) och att sannolikheten för att mätfelet ligger utanför detta intervall är noll. Vid 

bestämning av mätosäkerheten för mätningen har en triangulär fördelning antagits som 

innebär att sannolikheten för att mätfelet ligger nära noll är större än sannolikheten att det 
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ligger i utkanterna av intervallet. Detta motiveras av att den faktiska fördelningen för felet inte 

är känt, men att erfarenhet från både mättekniker vid Gävle Energi AB och tillverkare av 

elmätarna påstår att felet i princip alltid är mindre än vad som anges av klassningen. 

 
Tabell 4: Antaganden om noggrannhetsklasser för mätning inom de studerade lågspänningsnäten. 

Mätning Mätare klass Strömtransformator klass 

Kund 2 - 

Nätstation 1 0,5 

 
 

Tabell 5: Mätosäkerhet angivet i procent av uppmätt värde för de olika mätningarna. 

Mätning Mätare mätosäkerhet Strömtransformator mätosäkerhet 

Kund ± 2 % - 

Nätstation ± 1 % ± 0,5 % 

 

Ett problem som uppstår med mätosäkerheten vid denna typ av studier är att den faktiska 

förbrukningen är okänd och att endast ett mätvärde per timme samlas in. Detta gör att det inte 

går att utgå från statistik för att räkna på hur stort mätfelet är för en enskild timme. Det man 

kan göra att bestämma ett intervall inom vilket det faktiska mätvärdet med stor sannolikhet 

ligger. Metoden som använts i detta examensarbete för att beräkna detta intervall grundar sig 

på de regler som tagits fram av International Standardization Organisation (ISO). Den 

europeiska samarbetsorganisationen European Accreditation (EA) har tagit fram en tolkning 

av dessa ISO-regler som anpassats för industriella laboratorier och mätningar och det är en 

svensk översättning gjord av Swedac (”Angivande av mätosäkerhet vid mätosäkerhet och 

kalibrering, EA-4/02”) som använts för att beräkna den teoretiska mätosäkerheten [16]. 

 

Genom att tillämpa de beräkningssätt som beskrivs av EA har en ekvation härletts för att 

beskriva standardosäkerheten (standardavvikelsen) för de uppmätta nätförlusterna som har 

beräknats enligt Ekvation 1 utifrån insamlade mätvärden för inmatad och förbrukad energi för 

enskilda timmar. För en fullständig härledning av hur denna ekvation erhållits, se Bilaga 1. 

Ekvationen för standardosäkerheten i uppmätta nätförluster för enskilda timvärden, u(w), kan 

skrivas enligt: 

 

𝑢(𝑤) = √
(𝑢𝑡

2 + 𝑢𝑛
2)𝑀2 + 𝑢𝑘

2 ∑ 𝐸𝑖
2𝑁

𝑖=1

6
    [𝑘𝑊ℎ]                (2) 

 

där ut är strömtransformatorns mätosäkerhet, un är mätosäkerheten för elmätaren i 

nätstationen, uk är mätosäkerheten för elmätarna hos kunderna, M är inmatad energi i 

lågspänningsnätet angivet i kilowattimmar, Ei är den förbrukade energin hos kund i angivet i 

kilowattimmar och N är antalet kunder kopplade till lågspänningsnätet. Om värden för 

mätnoggrannheterna sätts in i Ekvation 2 utifrån Tabell 5 blir det slutgiltiga uttrycket för 

standardosäkerheten: 
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𝑢(𝑤) = √
(0,0052 + 0,012)𝑀2 + 0,022 ∑ 𝐸𝑖

2𝑁
𝑖=1

6
    [𝑘𝑊ℎ]               (3) 

 

Standardmätosäkerheten multipliceras sedan med en täckningsfaktor, k, för att en utvidgad 

mätosäkerhet, U, skall erhållas. Enligt EA:s standard skall den utvidgade täckningsfaktorn 

motsvara en täckningssannolikhet av cirka 95 % [16]. I detta fall har en triangulär fördelning 

antagits, vilket innebär att den framräknade standardosäkerheten skall multipliceras med 1,81 

för att erhålla önskad täckningsgrad. Detta gör att den utvidgade standardosäkerheten kan 

skrivas: 

 

𝑈 = 𝑘𝑢(𝑤) = 1,81√
(0,0052 + 0,012)𝑀2 + 0,022 ∑ 𝐸𝑖

2𝑁
𝑖=1

6
    [𝑘𝑊ℎ]             (4) 

 

Denna metod används för att säga inom vilket intervall de faktiska nätförlusternas storlek för 

varje enskild timme finns med 95 % sannolikhet. Detta blir de teoretiska gränser mellan vilka 

nätförlusternas storlek bör befinna sig och säger därmed inget om hur stort mätfelet för varje 

mätvärde faktiskt är. 

 

Ett problem med låga nätförluster är att det finns risk för att mätosäkerheten är större än de 

uppmätta värdena för nätförlusterna för enskilda timmar. Detta riskerar att göra metoden att ta 

skillnaden mellan inmatad energi och förbrukad energi intetsägande om nätförluster studeras 

på timbasis utifrån enskilda timvärden. Återigen är det endast de teoretiskt största mätfelen 

som kan tas fram med ovanstående metod och den säger inget om hur stort mätfelet i 

realiteten är. 

 

Med hjälp av Ekvation 4 kan den utvidgade standardosäkerheten för de uppmätta 

nätförlusterna för ett helt år för respektive lågspänningsnät beräknas enligt: 

 

𝑈å𝑟 = 2√ ∑ 𝑢𝑖
2(𝑤)

8760

𝑖=1

   [𝑘𝑊ℎ]                     (5) 

 

där ui(w) är standardosäkerheten för varje timvärde, beräknad enligt Ekvation 3. Då  

Ekvation 5 innefattar ett stort antal osäkerhetskomponenter är standardosäkerheten på 

årsbasis, Uår, med stor sannolikhet normalfördelad. Detta gör att den multipliceras med en 

faktor 2 i Ekvation 5 för att få 95 % täckningssannolikhet [16]. 

 

Med hjälp av Ekvation 4 och 5 beräknades nätförlusternas mätosäkerhet på både tim- och 

årsbasis. För nio av de tolv utvalda näten erhölls inga enskilda kundförbrukningar utan endast 

summan av dessa. För att ändå kunna uppskatta mätosäkerheten för nätförlusterna i de nät där 

endast summan av kundförbrukningarna erhölls gjordes antagandet att samtliga kunder i näten 

hade förbrukningar i liknande storleksordning och den totala förbrukningen för samtliga 
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kunder i dessa nät dividerades därför med antalet kunder i respektive nät. Denna kvot 

användes sedan som enskilda kunders förbrukningar då Ekvation 4 användes för att räkna ut 

mätosäkerheten för dessa nät. 

3.4 Metoder för att analysera nätförluster 

Efter att kartläggningen gjorts för de utvalda lågspänningsnäten valdes tre nät ut för vidare 

analys av nätförlusterna. Analysen gjordes på två olika sätt, med lastflödesberäkningar och 

kurvanpassningar. 

3.4.1 Lastflödesberäkningar 
För att beräkna teoretiska nätförluster i de utvalda lågspänningsnäten byggdes matematiska 

modeller av elnäten upp för att kunna simulera hur stora nätförlusterna teoretiskt borde vara. 

Detta gjordes i beräkningsprogrammet MATLAB med en modell för varje lågspänningsnät 

där respektive nätstation och varje kund i nätet representeras av en anslutningspunkt för 

vilken spänning och lastvinkel kan beräknas och där nätstationens anslutningspunkt användes 

som referens [17]. De indata som användes i modellen var: 

 

- Antal ledningar i nätet 

- Ledningarnas resistans och induktans 

- Hur kunder och nätstationer är anslutna topologiskt 

- Timvärden för förbrukad aktiv energi hos respektive kund i nätet 

- Timvärden för förbrukad reaktiv energi hos respektive kund i nätet 

- Produktion av aktiv energi hos respektive kund i nätet 

 

Med hjälp av modellen kunde teoretiska beräkningar för nätförlusternas storlek utföras på 

timbasis. Det finns dock några problem med denna metod. Då Gävle Energi AB inte har 

någon mätning av reaktiv energiförbrukning hos kunderna finns ingen möjlighet att med 

ackuratess ange dessa indata i modellen. Då det finns mätning av inmatad reaktiv energi i 

nätstationen för respektive lågspänningsnät gjordes en uppskattning av kundernas reaktiva 

energiförbrukning genom att använda förhållandet mellan aktiv och reaktiv energi som matats 

in i nätstationen och tillämpa detta förhållande på respektive kunds förbrukning. Detta är 

därmed en stor felkälla för denna metod.  

 

Som tidigare beskrivits finns det även en mätosäkerhet förknippad med de mätvärden som 

använts för förbrukning av aktiv energi. Då dessa mätvärden används som indata i modellen 

medföljer en viss mätosäkerhet in i modellen. Simuleringen beräknar dessutom endast de 

förluster som uppstår till följd av belastning och utesluter fasta förluster i nätet. För att 

korrigera för detta fel användes antagandet att belastningsförlusterna står för cirka 70 % av de 

totala förlusterna och att de fasta förlusterna utgör resterande 30 % [6]. Genom att göra en 

modell av lågspänningsnäten ges möjlighet att ändra parametrarna så att olika potentiella 

åtgärder för att minska nätförlusterna kan analyseras. Detta bygger dock på att modellen kan 

verifieras. 
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Som indata i simuleringsmodellen användes uppmätta värden för timförbrukningar under alla 

timmar under år 2014 hos respektive kund i varje lågspänningsnät samt kabeltillverkarens 

specifikationer för resistans och induktans hos kablarna i respektive nät. Dessutom hämtades 

lågspänningsnätens topologiska utformning inklusive kabellängder från iKartan som är en del 

av Gävle Energi AB:s nätinformationssystem. Nedan visas de tre olika lågspänningsnätens 

uppbyggnad samt kabeltyper med tillhörande resistanser, induktanser och längder. Figur 5 

visar hur lågspänningsnätet under nätstation N2150 ser ut. Nätet består av två kunder som är 

kopplade direkt till nätstationen. Tre ledningar är kopplade till den ena kunden och fyra 

ledningar är kopplade till den andra kunden. Tabell 6 visar egenskaperna för de sju ledningar i 

lågspänningsnätet som är kopplat till nätstation N2150. 

 

 

 
Figur 5: Skiss över lågspänningsnätet under nätstation N2150. 

 

 

 
Tabell 6: Egenskaper för kablarna i lågspänningsnätet under nätstation N2150 [18]. 

Ledningsnummer Kabeltyp Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[H/km] 

Längd 

[km] 

1 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,066 

2 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,067 

3 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,069 

4 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,099 

5 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,099 

6 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,100 

7 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,102 
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Figur 6 visar hur lågspänningsnätet under nätstation N2657 är kopplat. Två av kunderna är 

kopplade direkt till nätstationen medan övriga kunder är kopplade till nätstationen via 

kabelskåp. Tabell 7 visar egenskaperna för ledningarna i lågspänningsnätet som är kopplat till 

nätstation N2657. 

 

 

 

 
Figur 6: Skiss över lågspänningsnätet under nätstation N2657. 

 

 

 

 
Tabell 7: Egenskaper för kablarna i lågspänningsnätet under nätstation N2657 [18]. 

Ledningsnummer Kabeltyp Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[H/km] 

Längd 

[km] 

1 N1XV 95/95/1 0,32 2,30E-04 0,039 

2 N1XV 95/95/1 0,32 2,30E-04 0,242 

3 N1XE 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,159 

4 N1XE 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,006 

5 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,110 

6 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,022 

7 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,040 

8 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,065 

9 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,110 

10 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,071 

11 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,049 

12 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,040 

13 N1XV 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,087 
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Figur 7 visar hur lågspänningsnätet under nätstation N3024 är kopplat. Nätet har fyra kunder 

och Tabell 8 visar egenskaperna för de kablar som är kopplade till respektive kund. 

 

 

 
Figur 7: Skiss över lågspänningsnätet under nätstation N3024. 

 

 

 
Tabell 8: Egenskaper för kablarna i lågspänningsnätet under nätstation N3024 [18]. 

Ledningsnummer Kabeltyp Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[H/km] 

Längd 

[km] 

1 AKKJ 300/88/1 0,1 1,80E-04 0,083 

2 AKKJ 300/88/1 0,1 1,80E-04 0,104 

3 AKKJ 300/88/1 0,1 1,80E-04 0,104 

4 N1XE 10/10/1 1,83 2,60E-04 0,006 

5 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,151 

6 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,151 

7 N1XV 240/240/1 0,125 2,30E-04 0,152 

 

3.4.2 Kurvanpassning 

Ett enklare sätt att undersöka nätförlusterna är att använda de insamlade mätvärdena för 

inmatad och förbrukad energi och räkna ut uppmätta nätförluster enligt Ekvation 1 och 

därefter göra ett diagram där de uppmätta nätförlusterna plottas mot uppmätt inmatad energi i 

lågspänningsnätet. Utifrån punkterna i detta diagram kan sedan en anpassad kurva skapas som 

då är den matematiska funktion som bäst beskriver hur nätförlusterna beror av inmatad energi 

i lågspänningsnätet. Då nätförlusterna teoretiskt beror av kvadraten av inmatad effekt i 

lågspänningsnätet har ett polynom av andra graden som går igenom origo använts för 

kurvanpassningen. Därefter har ekvationen för den anpassade kurvan använts för att beräkna 
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förlusterna för samtliga timmar under år 2014 utifrån timvärdena för inmatad energi i 

lågspänningsnäten. 

Denna metod ger endast en uppskattning av nätförlusterna då det är en rad faktorer som inte 

tas hänsyn till. Exempelvis ger varje specifik mängd inmatad energi en specifik mängd 

nätförluster vilket inte stämmer med verkligheten då fler faktorer än endast inmatad energi 

påverkar nätförlusternas storlek, bland annat de topologiskt varierande 

förbrukningsprofilerna. Inte heller mätosäkerheten som kan förknippas med de mätdata som 

den anpassade kurvan bygger på omfattas av metoden. För att se hur de uppmätta 

nätförlusterna skiljer sig från den anpassade kurvan för varje lågspänningsnät har histogram 

gjorts för detta genom att för varje uppmätt värde för nätförlusten ta skillnaden mellan denna 

och motsvarande värde för den anpassade kurvan. Detta kan ge en uppfattning om den 

faktiska mätosäkerheten i respektive nät. På detta sätt synliggörs hur skillnaden mellan 

uppmätta värden och kurvanpassningen är fördelade och hur stor spridningen är vilket 

underlättar att utvärdera denna metod för att förutsäga nätförlusterna i ett specifikt nät. 

3.5 Avgränsningar och förenklingar 

Som tidigare har nämnts har analysen i detta arbete begränsats till tre lågspänningsnät med en 

spänningsnivå på 400 volt och det är endast ledningarna i näten som antagits ge upphov till 

nätförlusterna vid MATLAB-beräkningarna. Andra saker som dessa beräkningar inte har tagit 

hänsyn till är utomhustemperatur, assymmetriska fasbelastningar och mätosäkerhet. Dessutom 

har endast uppskattningar av kundernas förbrukning av reaktiv energi kunnat göras. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Kartläggning av nätförluster i studerade lågspänningsnät 
Den kartläggning av nätförluster som gjordes i detta arbete omfattade sammanställning av de 

uppmätta nätförlusternas storlek för år 2014 för de tolv utvalda lågspänningsnäten, både i 

kilowattimmar och i procent av inmatad energi. Då även den uppmätta mängden inmatad 

energi har en viss mätosäkerhet bör poängteras att de procentuella förlusterna har räknats ut 

som kvoten mellan uppmätta nätförluster och det uppmätta värdet för inmatad energi i 

respektive nätstation. En sammanställning av kartläggningen av nätförlusterna i de utvalda 

lågspänningsnäten presenteras i Tabell 9. Resultatet visar på stora skillnader i nätförlusternas 

storlek mellan de olika lågspänningsnäten. De uppmätta nätförlusterna ligger under två 

procent i samtliga nät. 

 
Tabell 9: Sammanställning av uppmätta nätförluster och standardosäkerheter för de studerade lågspänningsnäten för  

år 2014. 

Nätstation Nättyp Antal 

kunder 

Årlig förbrukning 

2014 

[kWh] 

Uppmätta 

förluster 2014 

[kWh] 

Beräknad utvidgad 

standardosäkerhet 

[kWh] 

N1006 Central 79 2 945 043 26 198 307 

N2009 Central 131 629 832 9 873 67 

N2226 Central 48 733 121 9 434 88 

N5026 Central 292 1 536 555 31 049 161 

N2657 Landsbygd 11 169 649 2 773 23 

N2746 Landsbygd 17 284 074 5 427 34 

N2841 Landsbygd 18 181 472 2 641 22 

N5226 Landsbygd 46 743 380 13 069 90 

N2150 Industri 2 681 160 2 660 132 

N3024 Industri 4 2 635 513 40 615 426 

N6075 Industri 45 2 672 659 19 936 283 

N6086 Industri 2 907 182 13 131 163 

 

Tabell 10 visar övre och undre gräns för nätförlusternas storlek då mätosäkerheten har tagits i 

beaktande. Som tidigare nämnts har mätosäkerheten angetts med 95 % täckningsgrad. Även 

de procentuella förlusternas spridning anges i tabellen. Det bör poängteras att de procentuella 

förlusterna har beräknats som procent av uppmätt inmatad energi utan hänsyn till 

mätosäkerheten för detta värde. Detta är en förenkling som gjorts för att kunna göra någon 

slags jämförelse mellan de olika lågspänningsnäten. Resultatet visar att mätosäkerheten på 

årsbasis är låg och att nätförlusterna per år kan uppskattas med god noggrannhet för de olika 

lågspänningsnäten. 
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Tabell 10: Sammanställning av de studerade lågspänningsnätens nätförluster då mätosäkerheten tagits i beaktande. 

Nedre och övre gränser för förluster har beräknats genom att ta de uppmätta nätförlusterna plus/minus 

standardosäkerheten. Lägsta och högsta procentuella andelen förluster har beräknats som kvoten mellan intervallets 

nedre respektive övre gräns och den uppmätta inmatade energin. 

Nätstation Nedre gräns för 

nätförluster [kWh] 

Övre gräns för 

nätförluster [kWh] 

Uppmätt 

andel 

förluster  

[%] 

Nedre gräns 

för andel 

förluster 

[%] 

Övre gräns 

för andel 

förluster 

[%] 

N1006 25 891 26 505 0,88 % 0,87 % 0,89 % 

N2009 9 806 9 940 1,54 % 1,53 % 1,55 % 

N2226 9 346 9 522 1,27 % 1,26 % 1,28 % 

N5026 30 888 31 210 1,98 % 1,97 % 1,99 % 

N2657 2 750 2 796 1,61 % 1,60 % 1,62 % 

N2746 5 393 5 461 1,87 % 1,86 % 1,89 % 

N2841 2 619 2 663 1,43 % 1,42 % 1,45 % 

N5226 12 979 13 159 1,73 % 1,72 % 1,74 % 

N2150 2 528 2 792 0,39 % 0,37 % 0,41 % 

N3024 40 189 41 041 1,52 % 1,50 % 1,53 % 

N6075 19 653 20 219 0,74 % 0,73 % 0,75 % 

N6086 12 968 13 294 1,43 % 1,41 % 1,44 % 

 

Figur 8 visar de procentuella uppmätta nätförlusterna i respektive lågspänningsnät samt övre 

och undre gränser då mätosäkerheten har tagits i beaktande. Lågspänningsnätet under 

nätstation N2150 är det nät med i särklass lägst förluster, vilket kan förklaras av att det är ett 

litet nät med få kunder och korta ledningar. 

 

 
Figur 8: Andel nätförluster i förhållande till uppmätt inmatad energi i respektive lågspänningsnät under år 2014. Den 

röda respektive gröna stapeln representerar nedre och övre gräns med avseende på beräknad mätosäkerhet. 
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Tabell 10 och Figur 8 visar att mätosäkerheten är låg då nätförlusterna studeras på årsbasis 

utifrån insamlade timvärden. Om nätförlusterna istället skall studeras på timbasis utifrån 

enskilda timvärden enligt Ekvation 4 blir mätosäkerheten betydligt större. För att illustrera 

detta visar Figur 9-14 uppmätta förluster och beräknade utvidgade mätosäkerheter för alla 

timmar under 2014 för lågspänningsnäten under nätstationerna N2150, N2657 och N3024. 

Dessa figurer visar att mätosäkerheterna för varje timvärde är i samma storleksordning som de 

uppmätta nätförlusterna och ibland ännu större än så. Detta gör att metoden att studera 

nätförluster för enskilda timmar utifrån skillnaden mellan inmatad och förbrukad energi 

riskerar att bli intetsägande då nätförluster i lågspänningsnäten studeras för enskilda timmar. 

 

 

 
Figur 9: Uppmätta nätförluster för alla timmar under år 2014 för lågspänningsnätet under nätstation N2150. 

 

 
Figur 10: Beräknad utvidgad standardosäkerhet för nätförlusternas storlek för varje timme under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N2150. 
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Figur 11: Uppmätta nätförluster för alla timmar under år 2014 för lågspänningsnätet under nätstation N2657. 

 
 

 
Figur 12: Beräknad utvidgad standardosäkerhet för nätförlusternas storlek för varje timme under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N2657. 
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Figur 13: Uppmätta nätförluster för alla timmar under år 2014 för lågspänningsnätet under nätstation N3024. 

 
 

 
 

Figur 14: Beräknad utvidgad standardosäkerhet för nätförlusternas storlek för varje timme under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N3024. 

  

-2

0

2

4

6

8

10

12

1 8760

U
p

p
m

ät
ta

 n
ät

fö
rl

u
st

e
r 

[k
W

h
/h

] 

Timme 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 8760

M
ät

o
sä

ke
rh

e
t 

[k
W

h
/h

] 

Timme 



33 

 

4.2 Analys av nätförluster genom lastflödesberäkningar 

Figur 15 visar uppmätta och simulerade nätförluster för samtliga timmar under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N2150. Som kan avläsas i diagrammet är spridningen stor 

för de uppmätta nätförlusterna och en stor del av värdena är negativa vilket tyder på att 

mätosäkerheten är hög. Figur 16 visar uppmätta och simulerade nätförluster plottade mot 

inmatad energi för samtliga timmar under 2014 för lågspänningsnätet under nätstation N2150. 

 

 
Figur 15: Uppmätta och simulerade nätförluster för lågspänningsnätet under nätstation N2150. 

 

 
Figur 16: Uppmätta och simulerade nätförluster plottat mot inmatad energi i lågspänningsnätet under nätstation 

N2150. 
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Figur 17 visar uppmätta och simulerade nätförluster för lågspänningsnätet under nätstation 

N2657 för samtliga timmar under 2014 och åskådliggör att de simulerade förlusterna verkar 

vara något lägre än de uppmätta. Detta kan även ses i Figur 18 som visar uppmätta och 

simulerade nätförluster plottade mot inmatad energi i lågspänningsnätet under nätstation 

N2657. 

 

 
Figur 17: Uppmätta och simulerade nätförluster för lågspänningsnätet under nätstation N2657. 

 

  

 
Figur 18: Uppmätta och simulerade nätförluster plottat mot inmatad energi i lågspänningsnätet under nätstation 

N2657. 
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Figur 19 visar uppmätta och simulerade nätförluster för lågspänningsnätet under nätstation 

N3024 för samtliga timmar under 2014 och åskådliggör att de simulerade nätförlusterna 

verkar vara något lägre och ha en mindre spridning än de uppmätta. Detta kan också ses i 

Figur 20 som visar uppmätta och simulerade nätförluster plottade mot inmatad energi i 

lågspänningsnätet under N3024. 

 

 
Figur 19: Uppmätta och simulerade nätförluster för lågspänningsnätet under nätstation N3024. 

 

 
Figur 20: Uppmätta och simulerade nätförluster plottat mot inmatad energi i lågspänningsnätet under nätstation 

N3024. 
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4.3 Analys av nätförluster utifrån kurvanpassning 
Tre diagram redovisas för varje studerat lågspänningsnät. Det första visar den anpassade 

kurvan, det andra visar uppmätta och utifrån den anpassade kurvan beräknade nätförluster och 

det tredje visar histogram över hur mycket de uppmätta nätförlusterna skiljer sig från den 

anpassade kurvan. För varje anpassad kurva är dess ekvation och R
2
-värde angivet i figuren. 

R
2
-värdet är ett mått på hur stor andel av variationerna för de uppmätta nätförlusterna som kan 

förklaras av variationer i inmatad energi och är ett tal mellan 0 och 1. Om R
2
-värdet är högt 

innebär det att en stor andel av variationerna i nätförlusternas storlek kan förklaras av 

variationer i mängden inmatad energi och vice versa. 

 

Figur 21 visar den anpassade kurvan för de uppmätta nätförlusterna i lågspänningsnätet under 

nätstation N2150 och tyder på att spridningen för de uppmätta värdena är stor. Figur 22 visar 

uppmätta och utifrån kurvanpassningen beräknade nätförluster för samtliga timmar under år 

2014 för lågspänningsnätet under nätstation N2150. Figur 23 visar att de uppmätta 

nätförlusterna är i stort sett normalfördelade kring den anpassade kurvan för detta 

lågspänningsnät. 

 

 

 

 
Figur 21: Kurvanpassning för uppmätta nätförluster i lågspänningsnätet under nätstation N2150. 
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Figur 22: Uppmätta och utifrån kurvanpassningen beräknade nätförluster för samtliga timmar under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N2150. 

 

 

 
Figur 23: Histogram med uppmätta nätförlusters avvikelse från beräknad kurvanpassning för lågspänningsnätet 

under nätstation N2150. 

 

Figur 24 visar den anpassade kurvan för de uppmätta nätförlusterna i lågspänningsnätet under 

nätstation N2657 och åskådliggör att värdena är relativt samlade. Figur 25 visar uppmätta och 

utifrån den anpassade kurvan beräknade nätförluster för samtliga timmar under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N2657. Figur 26 visar att de uppmätta nätförlusterna inte 

är helt normalfördelade kring den anpassade kurvan. 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1 8760

N
ät

fö
rl

u
st

e
r 

[k
W

h
/h

] 

Timme 

Uppmätta förluster [kWh/h] Beräknade förluster [kWh/h]

0

100

200

300

400

500

600

-2 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

Fr
e

kv
e

n
s 

Avvikelse från anpassad kurva [kWh/h] 



38 

 

 
Figur 24: Kurvanpassning för uppmätta nätförluster i lågspänningsnätet under nätstation N2657. 

 
 
 
 

 
Figur 25: Uppmätta och utifrån kurvanpassningen beräknade nätförluster för samtliga timmar under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N2657. 
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Figur 26: Histogram med uppmätta nätförlusters avvikelse från beräknad kurvanpassning för lågspänningsnätet 

under nätstation N2657. 

 

Figur 27 visar den anpassade kurvan för de uppmätta nätförlusterna i lågspänningsnätet under 

nätstation N3024 och visar att det ser ut att finnas två trender som kan bero på topologiskt 

varierande förbrukningsprofiler. Den anpassade kurvan får i detta fall en negativ koefficient 

framför den kvadratiska termen för inmatad energi i lågspänningsnätet. Figur 28 visar 

uppmätta och utifrån kurvanpassningen beräknade nätförluster för samtliga timmar under år 

2014 för detta lågspänningsnät och visar att de beräknade nätförlusterna inte helt följer de 

uppmätta nätförlusternas mönster vilket kan förklaras av spridningen av värden i Figur 27. 

Figur 29 visar att de uppmätta nätförlusterna inte är helt normalfördelade kring den anpassade 

kurvan, vilket kan förklaras av den spridning av uppmätta nätförluster som kan ses i Figur 27. 

 

 
Figur 27: Kurvanpassning för uppmätta nätförluster i lågspänningsnätet under nätstation N3024. 
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Figur 28: Uppmätta och utifrån kurvanpassningen beräknade nätförluster för samtliga timmar under år 2014 för 

lågspänningsnätet under nätstation N3024. 

 

 

 
Figur 29: Histogram med uppmätta nätförlusters avvikelse från beräknad kurvanpassning för lågspänningsnätet 

under nätstation N3024. 
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Avvikelserna kan förklaras av att de uppmätta förlusterna inte är tillräckligt jämnt fördelade 

kring den anpassade kurvan. 

 
Tabell 11: Sammanställning av uppmätta och beräknade nätförluster för 2014 för de tre utvalda lågspänningsnäten. 

Nätstation Uppmätta förluster 

inklusive 

mätosäkerhet [kWh] 

Teoretiska förluster från 

lastflödesberäkning  

[kWh] 

Teoretiska förluster 

från kurvanpassning 

[kWh] 

N2150 2 660 ± 132 1 275 2 641 

N2657 2 773 ± 23 1 811 2 789 

N3024 40 615 ± 426 27 239 40 674 

4.5  Känslighetsanalys 

Då mätosäkerheten blir stor då nätförluster studeras på timbasis utifrån enskilda timvärden är 

det av intresse att studera hur mätosäkerheten påverkas av att noggrannheten i mätningen 

ökar. För att studera hur mätosäkerheten skulle påverkas av att mätningens precision ökas har 

ett hypotetiskt fall skapats, där mätningen i de utvalda lågspänningsnäten görs med utrustning 

av noggrannhetsklasser som presenteras i Tabell 12. Det är mätningen i nätstationen som 

antas förbättras, vilket ur ett kostnadsperspektiv i första hand skulle vara bättre än att förbättra 

mätningen hos samtliga kunder. Som Tabell 12 visar testar känslighetsanalysen hur 

mätosäkerheten skulle påverkas av att både strömtransformatorns och elmätarens 

noggrannhetsklass i nätstationen skulle förbättras från klass 0,5 respektive klass 1 till klass 

0,2S. 

 
Tabell 12: Noggrannhetsklass i referensfall och känslighetsanalys. 

Mätning Noggrannhetsklass i 

referensfall 

Noggrannhetsklass i 

känslighetsanalys 

Strömtransformator 0,5 0,2S 

Elmätare 1 0,2S 

 

Resultatet av beräkningarna i känslighetsanalysen presenteras i Figur 30-32. Dessa visar att 

mätosäkerheten minskar, men att den fortfarande är relativt stor i förhållande till de uppmätta 

förlusterna. Detta tyder på att mätosäkerheten för kundmätningarna bidrar till den största 

delen av den totala mätosäkerheten för de studerade näten. 

 

Det är viktigt att poängtera att detta är ett teoretiskt scenario som endast säger något om hur 

mycket mätosäkerheten skulle förändras om mätvärdena för inmatad energi 

lågspänningsnäten hade mätts med noggrannhetsklass 0,2S för strömtransformator och 

elmätare och detta säger inget om de nätförluster som i verkligheten är uppmätta. 
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Figur 30: Mätosäkerhet i referensfall och med förbättrad mätning i nätstationen för samtliga timmar under år 2014 

för lågspänningsnätet under nätstation N2150. 

 
 

 
Figur 31: Mätosäkerhet i referensfall och med förbättrad mätning i nätstationen för samtliga timmar under år 2014 

för lågspänningsnätet under nätstation N2657. 
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Figur 32: Mätosäkerhet i referensfall och med förbättrad mätning i nätstationen för samtliga timmar under år 2014 

för lågspänningsnätet under nätstation N3024. 
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5. Diskussion 
Med tanke på de incitament som utformas av Energimarknadsinspektionen står det klart att 

kartläggning och analys av nätförluster kommer att bli allt viktigare i framtiden för att kunna 

införa åtgärder som minskar dessa. Detta ställer krav på elnätsföretagen att skapa möjligheter 

för att kartlägga de nätförluster man har i sina egna elnät samt att analysera varför dessa 

uppstår. För att få en bra informationsbas för att i framtiden införa åtgärder som minskar 

nätförlusterna krävs att nätförlusternas storlek kartläggs med relativt hög upplösning med 

avseende på både tid och topologi. Det är alltså viktigt att studera nätförlusterna med hög 

tidsupplösning för att kunna se hur dessa påverkas av belastning och det är även viktigt att 

kartlägga förlusterna i varje del av elnätet för att kunna identifiera problematiska områden.  

5.1 Kartläggning av nätförluster 
Det som framför allt har studerats i detta examensarbete är hur kartläggning av nätförluster 

kan utföras och hur mätvärdenas mätosäkerhet påverkar möjligheterna att utvärdera 

kartläggningen. Resultatet visar på att de studerade lågspänningsnätens uppmätta förluster är 

låga jämfört med hela nätet som ägs av Gävle Energi AB och att det med hög noggrannhet går 

att mäta nätförlusternas storlek på årsbasis utifrån de insamlade timvärdena.  

 

Då nätförluster för enskilda timmar skall studeras kan det dock uppstå problem. 

Mätosäkerheten för varje enskilt timvärde blir hög i förhållande till de uppmätta förlusterna 

vilket skapar problem om nätförlusterna vill studeras för enskilda timmar med den mätning 

som används av Gävle Energi AB i nuläget. Erfarenhet från både mättekniker på Gävle Energi 

AB och mätartillverkaren Kamstrup tyder dock på att det faktiska mätfelet är betydligt mindre 

än de teoretiskt största som beräknats i detta examensarbete, men då det inte går att verifiera 

utifrån detta arbetes omfattning måste det tas i beaktande att mätosäkerheten är väldigt stor 

utifrån den noggrannhetsklassning som finns för elmätare på marknaden idag. Den 

mätosäkerhet som har beräknats gör att det går att säga väldigt lite om hur stora de faktiska 

nätförlusterna är i de studerade lågspänningsnäten för varje enskild timme, vilket skapar 

problem då nätförluster vill studeras med hög tidsupplösning. En lösning skulle kunna vara att 

studera nätförluster på exempelvis dygnsbasis för att minska mätosäkerheten, men ändå ha en 

relativt hög tidsupplösning. 

 

För att på ett bra sätt kunna göra en stor kartläggning av nätförluster med hög geografisk 

upplösning krävs att det går att hämta mätdata på ett smidigt sätt. Gävle Energi AB har idag 

ingen bra lösning på detta, då flera oberoende system måste användas separat för att få fram 

dessa data. Dels måste nätinformationssystemet Meldis användas för att få fram information 

om vilka kunder som finns kopplade till vilken nätstation och därefter måste 

mätvärdeshanteringssystemet MFU användas för att hämta mätdata för nätstationen respektive 

kunder i varje lågspänningsnät. Ytterligare ett problem är att Meldis inte har någon historik 

med avseende på hur elnätet topologiskt är kopplat, vilket innebär att vissa kunder som vid 

inhämtningstillfället är kopplat till en viss nätstation kan ha varit kopplade till en annan 

nätstation under den tid som mätdata inhämtas för. Detta kommer i din tur att ge missvisande 

värden för nätförlusterna. Det finns även problem med att timvärden kan saknas och att tidsfel 
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gör att timvärdena under vissa korta perioder blir missvisande och alla dessa problem skapar 

svårigheter att använda insamlade timvärden för kartläggning av nätförluster i 

lågspänningsnät. 

 

Som resultatet av kartläggningen av nätförluster visar är det svårt att säga något om hur 

nätförlusternas storlek skiljer sig mellan olika typer av lågspänningsnät. Detta har egentligen 

två orsaker. Till att börja med har begränsningarna för att hämta mätdata gjort att endast tolv 

lågspänningsnät har kartlagts vilket inte ger underlag för att göra någon statistisk analys av 

skillnaderna mellan de olika kategorierna. Det andra problemet är att de studerade näten har 

ett varierande antal kunder, ledningar och förbrukningsmängder samt att ledningslängderna 

varierar för näten. Då dessa två saker sammanvägs blir det väldigt svårt att hitta några 

nyckeltal för en viss typ av lågspänningsnät utifrån den kartläggning som gjorts. Lösningen 

för detta skulle kunna vara att välja ut lågspänningsnät som liknar varandra med avseende på 

dessa faktorer snarare än att jämföra nät med en viss typ av kunder eller viss typ av geografisk 

placering samt att göra en större kartläggning. 

 

Detta arbete har begränsats till att studera specifikt utvalda lågspänningsnät och några studier 

på högre spänningsnivåer än 400 volt har inte gjorts. Tabell 10 visar på att nätförlusterna i de 

studerade lågspänningsnäten är lägre än de 4 % som anges som Gävle Energi AB:s totala 

nätförluster. Detta kan bero på att näten är små och att det inte finns så många komponenter 

som kan ge upphov till nätförluster, exempelvis transformatorer och luftledningar. Detta tyder 

också på att nätförlusterna är högre i andra delar av elnätet. Utifrån vetskapen om att 

mätosäkerheten är hög då nätförluster studeras på timbasis, men låg på årsbasis, skulle det 

eventuellt vara bäst att vid en större kartläggning studera nätförluster på årsbasis för att hitta 

områden med höga nätförluster. Det skulle också vara intressant att göra en kartläggning för 

en större del av distributionsnätet för att se hur stora nätförlusterna är där nätet har högre 

spänningsnivåer.  

5.2 Analys av nätförluster 
Det är många faktorer som påverkar hur stora nätförlusterna är i ett lågspänningsnät. Till att 

börja med påverkas nätförlusternas storlek av ledningarnas egenskaper. Resistans och 

reaktans i kablarna ger upphov till aktiva och reaktiva nätförluster. Det är också möjligt att 

andra komponenter, exempelvis kontakter och skarvar kan ge upphov till viss resistans som 

inte är försumbar i lågspänningsnäten på grund av att kablarnas resistanser är så pass låga i 

sig. Andra saker som påverkar nätförlusternas storlek är de topologiskt varierande 

förbrukningsprofilerna, vilka innebär att förbrukningens fördelning i nätet varierar och att 

nätets kablar belastas olika. Detta leder till att nätförlusternas storlek kan vara olika för 

samma totala förbrukning hos kunderna i lågspänningsnätet. Utöver dessa faktorer påverkas 

nätförlusterna av förbrukningar som ej är uppmätta. Dessa kommer att ge upphov till att en 

större mängd energi måste matas in i lågspänningsnätet utan att det någonstans syns att den 

förbrukas av en kund. Orsaken till att en förbrukning ej är uppmätt kan bero på att någon stjäl 

ström genom att på något sätt modifiera mätutrustning eller koppla strömmen förbi elmätaren, 

men det kan också bero på ofrivilliga misstag som gör att en anläggning inte mäts. För vissa 

timmar kan också mätvärden saknas vilket på samma sätt kommer att påverka nätförlusternas 
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storlek under denna timme. Förbrukningar som ej är uppmätta bör vara lättare att upptäcka i 

små lågspänningsnät där varje förbrukning utgör en relativt stor andel av den totala 

förbrukningen jämfört med ett större nät. Detta är också en anledning till att varför man bör 

studera nätförluster med stor topologisk upplösning. 

 

De simuleringar som gjorts i detta arbete visar på att de uppmätta förlusterna är högre än de 

simulerade. Det kan också urskiljas från resultatet att de uppmätta värdena för nätförluster har 

en större spridning än de simulerade vilket kan bero på mätosäkerhet. Det finns dock ett stort 

antal felkällor för de simuleringar som har gjorts och som också skulle kunna bidra till att 

simulerade värden skiljer sig från de simulerade. Till att börja med är det endast ledningar 

som har tagits med som upphov till förluster i simuleringarna och på grund av dessa 

ledningars låga resistans per kilometer och korta längder i de simulerade lågspänningsnäten 

blir impedansen liten och det finns möjlighet att impedanser från andra delar av nätet, 

exempelvis från kontakter och skarvar, inte är försumbara. Då inga värden för hur stora dessa 

impedanser skulle kunna vara har det inte gått att verifiera eller förkasta denna hypotes. En 

annan felkälla är att det inte finns någon mätning av kundernas förbrukning av reaktiv energi i 

de studerade lågspänningsnäten vilket gjorde att uppskattningar för detta fick göras utifrån 

den imatade reaktiva energin i nätstationen.  

 

I de simuleringar som har gjorts har kundernas förbrukning av reaktiv endast kunnat 

uppskattas med hjälp av mätningen av inmatad reaktiv energi i nätstationen. Om 

kundmätningen i framtiden kommer att utvecklas så även reaktiv energi mäts skulle dessa 

värden kunna användas för att förbättra modellen. En annan förenkling i simuleringarna är att 

belastningen antas vara symmetrisk i de tre faserna. I verkligheten kan faserna vara ojämnt 

belastade vilket gör att strömmarna blir olika stora i faserna och att det därför kommer att gå 

en ström genom nolledaren som då också ger upphov till en viss mängd nätförluster. För att ta 

hänsyn till detta krävs en mer komplicerad modell som beräknar var fas för sig. Detta har 

gjorts av Reese och Hofmann 2011, som kom fram till att ojämnt belastade faser kan öka 

nätförlusterna i lågspänningsnät med upp till 14 procent i de mest extrema fallen [19]. Från de 

system som Gävle Energi AB använder kan information erhållas om hur faserna är belastade i 

varje nätstation, men detta kan endast ske momentant och denna information sparas inte. 

Detta minskar möjligheterna att ta hänsyn till snedbelastningar i de studerade 

lågspänningsnäten. 

 

I simuleringarna har utomhustemperaturen inte heller tagits i beaktande. Detta har motiverats 

av att ledningarna i de studerade lågspänningsnäten består av jordkablar som antas påverkas 

mindre av förändringar i utomhustemperatur än luftledningar. Det finns dock en möjlighet att 

utomhustemperatur påverkar jordkablarnas resistans i en utsträckning som inte är försumbar 

vilket också bör undersökas noggrannare för att kunna göra en bra modell för nätförluster. Om 

samtliga faktorer som påverkar nätförlusterna vägs in blir modellen komplicerad och 

omfattande, vilket gör att det vore bra att veta hur mycket modellen kan förenklas för att 

fortfarande kunna ge en bra bild över nätförlusterna i de olika lågspänningsnäten. 
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En fördel med att göra teoretiska simuleringar av nätförluster är att det går att ändra på olika 

parametrar i modellen för att se hur detta skulle kunna förändra nätförlusternas storlek. 

Exempelvis kan man se effekten av att byta ut en kabel eller förändra kundernas 

förbrukningsprofiler. Detta bygger dock på att man har en robust modell som tar hänsyn till 

alla faktorer som kan ge upphov till förluster. En sak som försvårar att verifiera modellen är 

dels mätosäkerheten i insamlad mätdata på timbasis, men det kan också vara så att det 

förekommer strömstölder eller att förbrukningar i lågspänningsnäten inte är uppmätt av andra 

skäl. De fasta nätförlusternas storlek går heller inte att tyda från insamlad data vilket också 

måste undersökas närmare. För att på bästa sätt kunna verifiera att en modell stämmer med 

verkligheten bör man göra närmare undersökningar av dessa faktorer. I vissa fall går det 

kanske att kalibrera mätare och göra undersökningar på om det faktiskt finns förbrukningar 

som inte är uppmätta för att kunna minska de osäkerheter som kan förknippas med insamlad 

data och på så sätt öka möjligheterna att verifiera en modell. 

 

En annan möjlighet att försöka förutspå nätförlusternas storlek given en viss belastning är att 

använda de insamlade mätvärdena till att göra diagram med uppmätta nätförluster plottade 

mot inmatad energi i lågspänningsnäten och utifrån dessa göra en kurvanpassning som på 

bästa sätt beskriver hur nätförlusterna varierar med inmatad energi. Ett problem med denna 

metod är dock att den inte tar hänsyn till topologiskt varierande förbrukningsprofiler som 

innebär att samma mängd inmatad energi kan ge olika stora nätförluster beroende på var i 

näten förbrukningen är hög respektive låg. Om dessa variationer är för stora erhålls ingen 

tydlig trend att utgå från vilket riskerar att göra metoden missvisande då nätförluster studeras 

på timbasis. Denna metod möjliggör inte heller konsekvensanalyser av energieffektiviserande 

åtgärder på samma sätt som att göra en modell och utifrån denna simulera nätförlusterna. 

Denna metod skulle istället kunna användas för att studera spridningen av de uppmätta 

nätförlusterna, samt hur de är fördelade kring den anpassade kurvan. Detta skulle kunna ge 

information om hur stor den faktiska mätosäkerheten är tillsammans med andra avvikelser så 

som topologiskt varierande förbrukningsprofiler förutsatt att den anpassade kurvan på ett bra 

sätt beskriver de faktiska nätförlusternas storlek. 

5.3 Nätförluster i framtiden 
Mycket tyder på att utvecklingen går mot minskande nätförluster. Den 1 juli 2015 införs 

exempelvis ekodesignkrav för små, medelstora och stora krafttransformatorer inom EU. 

Ekodesignkraven definieras i en förordning från EU och ställer krav på transformatorernas 

energiprestanda och produktinformation. Förordningen omfattar distributions- och 

krafttransformatorer med en märkeffekt på 1 kVA eller högre som används vid distribution 

och kraftöverföring vid frekvensen 50 Hz. Ekodesignkraven för krafttransformatorer kommer 

införas i två etapper där den första börjar gälla den 1 juli 2015 och den andra etappen som 

ställer mer omfattande krav börjar gälla den 1 juli 2021 [20]. Förordningen innebär att det 

från och med 2015 ställs krav på hur stora förlusterna i nya transformatorer får vara. Detta 

kommer på sikt att minska förlusterna i elnätet i och med att äldre transformatorer efter hand 

byts ut mot nya, mer energieffektiva transformatorer. När det gäller transmissionsledningar 

skall en förstudie göras inom EU för att utreda möjligheterna att införa ekodesignkrav på ett 

liknande sätt som för transformatorer [21]. 
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Smarta elnät är också något som är under utveckling. Detta möjliggör flera sätt att minska 

nätförlusterna i framtiden. En ökad mängd information om elförbrukningen hos kunderna kan 

med hjälp av styrning jämna ut så kallade effekttoppar så att förbrukningen sprids ut och på så 

sätt undvika höga strömmar som ger upphov till höga förluster. Den ökade 

informationsmängden och möjligheten till styrning leder också till att spänningsnivåer i näten 

kan regleras för att minimera förluster och öka energieffektiviteten i näten. 

 

En ökad mängd mikroproduktion i distributionsnäten kan både få positiva och negativa 

konsekvenser för nätförlusterna. Mikroproduktion minskar vid vissa tillfällen behovet av att 

leverera elektrisk energi, vilket gör att man inte behöver belasta ledningar lika mycket. Å 

andra sidan leder det också till risk för överbelastning av näten om mikroproduktionen är hög 

och antalet driftssituationer som elnätsföretagen måste ta hänsyn till ökar. 

 

Reaktiv energi i elnätet är också något som ger upphov till nätförluster då den tar upp plats i 

ledningarna [22]. Detta kan lösas med kraftelektronik och så kallad reaktiv 

effektkompensering som kan producera och styra reaktiv effekt vid kunden och därför 

minskar den reaktiva belastningen i näten. 

 

Energimarknadsinspektionen jobbar i dagsläget med att ta fram funktionskrav som skall 

ställas på elmätare i framtiden [23]. Dessa innefattar ett antal smarta funktioner som ökar 

mängden information om energiförbrukningen vilket kan användas av både nätföretag och 

kunder och skulle också öka kommunikationen mellan kund och elnätsföretag. Eventuellt 

skulle exempelvis förbrukningen kunna styras genom att elmätaren kopplas upp mot 

elmarknaden och på så sätt kan hålla koll på när elpriset är högt respektive lågt och anpassa 

förbrukningen efter det. På detta sätt kan effekttoppar minskas och elnätsföretagen får också 

tillgång till mer information som skulle kunna vara värdefull vid analys av nätförluster. 

 

Ny utrustning som är på väg in på marknaden har flera funktioner som kan komma att minska 

nätförlusterna på sikt. Exempel på dessa funktioner är just reaktiv effektkompensering, 

styrning av förbrukning och utjämning av fasbelastning. Ett exempel på sådan utrustning är 

Ferroamp som har alla dessa funktioner [24]. 

5.4 Förslag på fortsatta studier 
Detta arbete synliggör många förslag på fortsatta studier. Till att börja med bör det vara 

intressant att noggrannare studera hur man kan utveckla en modell för att simulera nätförluster 

och vilka faktorer som en sådan modell måste ta hänsyn till för att på ett bra sätt beskriva 

verkligheten. Det vore också intressant att undersöka metoder för att verifiera modellens 

förmåga att på ett noggrant sätt beräkna verkliga nätförluster. 

 

Att mätosäkerhet är något som begränsar möjligheten att kartlägga nätförluster i 

lågspänningsnät för enskilda timmar är något som detta arbete åskådliggör. Det vore därför av 

intresse att noggrannare studera hur mätosäkerhet skall behandlas i dessa sammanhang och 



49 

 

om det genom kalibrering av mätare går att minska den teoretiskt sämsta mätosäkerheten som 

i detta fall är det som begränsar mätningen av nätförluster på timbasis. 

 

Det skulle också kunna vara intressant att närmare studera hur insamling och sammanställning 

av mätdata bör göras för att underlätta större kartläggningar av nätförluster än de som gjorts i 

detta arbete. Då nätinformationssystem och mätvärdeshanteringssystem inte automatiskt 

samarbetar hos Gävle Energi AB är det både komplicerat och tidskrävande att hämta ut den 

information som behövs för en större kartläggning och därför vore det intressant med studier 

kring hur datainsamling och information om elnätet skulle kunna lagras i samma system eller 

två olika system som samarbetar med varandra. Inom ramen för dessa studier skulle det också 

kunna vara intressant att studera vilka fler saker som skulle behöva mätas och loggas för att 

en bra kartläggning och en bra analys av nätförluster skulle kunna genomföras. 

 

Genom att införa system som samarbetar och ett bra förhållningssätt till mätosäkerheten för 

insamlade mätvärden är nästa steg att göra en större kartläggning av nätförlusterna där en 

större del av elnätet kartläggs. Eftersom mätosäkerheten är låg då nätförlusterna studeras på 

årsbasis utifrån insamlade timvärden bör arbetet i första hand inriktas mot att studera 

nätförluster med hög geografisk upplösning på årsbasis. 

 

Om de krav på framtida elmätare som Energimarknadsinspektionen håller på att ta fram 

kommer att införas kommer mängden information som går att samla in från nätets kunder att 

öka, vilket bör underlätta denna typ av studier. Insamling av reaktiv energiförbrukning är ett 

exempel på information som är värdefull och hur reaktiv energi påverkar nätförlusternas 

storlek är också något som skulle behöva utredas i framtiden. 
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6. Slutsatser 
Det finns ett flertal faktorer som ger upphov till nätförluster i lågspänningsnät. Impedans i 

kablar och övriga komponenter, kundernas förbrukning av både aktiv och reaktiv energi med 

avseende på storlek och fördelning, obalanserade fasbelastningar och ej uppmätta 

förbrukningar är alla viktiga faktorer som måste beaktas vid kartläggning och analys av 

nätförluster. Resultatet av detta arbete visar också på en hög noggrannhet då nätförluster 

studeras under långa tidsperioder utifrån insamlade timvärden, men att mätosäkerheten blir 

hög då nätförlusterna studeras för enskilda timmar. 

 

Att det blir allt viktigare att kartlägga och analysera nätförluster är något som står klart i och 

med Energimarknadsinspektionens förhandsreglering med incitament för att främja 

energieffektiv drift av elnäten. För att på ett bra sätt få en bild av hur nätförlusterna påverkas 

av olika faktorer samt hur de topologiskt är fördelade bör det vara viktigt att kartlägga 

nätförluster med hög upplösning med avseende på både tid och geografisk uppkomst. Utöver 

problemen med mätosäkerhet ställer detta krav på att information om nätets uppbyggnad och 

mätvärdeshantering för de olika anläggningarna är sammankopplade och lätt går att plocka ut 

och sammanställa. Detta är något som Gävle Energi AB behöver förbättra för att möjliggöra 

en större kartläggning av nätförlusterna i deras elnät. Det som krävs är framför allt att 

nätinformationssystemet samverkar med mätvärdeshanteringssystemet för att lätt kunna 

analysera vilka anläggningar som är ihopkopplade och utifrån det på ett enkelt sätt kunna 

hämta önskade mätvärden för dessa anläggningar. Det skulle också vara av intresse att lagra 

information om förbrukning av reaktiv effekt hos kunder och belastningsfördelning mellan 

faserna. 

 

För att analysera nätförlusterna har i detta arbete nätförlusterna beräknats teoretiskt med en 

enkel lastflödesmodell utifrån de insamlade kundförbrukningarna och lågspänningsnätens 

egenskaper. Resultatet visar på att de beräknade nätförlusterna blir lägre och har en mindre 

spridning än de uppmätta. Att de beräknade nätförlusterna ser ut att vara lägre än de uppmätta 

förlusterna kan bero på att simuleringsmodellen är för enkel och inte tar hänsyn till tillräckligt 

många viktiga faktorer. Exempelvis saknas reaktiv energiförbrukning hos kunderna och 

ojämn fördelning mellan faser i modellen. Att göra denna typ av simulering av nätförluster 

bör vara det bästa sättet att analysera dem, då det på ett relativt enkelt sätt går att ändra på 

modellen för att se vilka effekter en viss åtgärd skulle få, både ur ett tekniskt och ekonomiskt 

perspektiv. Detta kräver dock att modellen är så pass komplex att den tar hänsyn till alla 

viktiga faktorer och att den går att verifiera att modellen ger en korrekt bild av verkligheten. 

 

I arbetet har också de uppmätta nätförlusterna analyserats med hjälp av kurvanpassningar. 

Resultatet från kurvanpassningarna som gjorts visar att detta kan vara en bra metod för att se 

hur spridningen av de uppmätta nätförlusterna ser ut, förutsatt att insamlad data håller 

tillräckligt hög kvalitet för att det ska gå att uppfatta trender för de uppmätta nätförlusterna. 

 

Detta arbete visar att nätförlusterna i de studerade lågspänningsnäten är relativt låga jämfört 

med de totala nätförluster som Gävle Energi AB har i sitt nät. För att på ett bra sätt kunna 
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jobba mot att på sikt minska nätförlusterna krävs en större kartläggning än den som gjorts i 

detta arbete. Detta ställer krav på att de system som finns för nätinformation och 

mätvärdeshantering sammankopplas på ett bättre sätt än i dagsläget samt att nätförlusterna 

studeras under så pass långa tidsperioder att mätosäkerheterna blir små. Om detta går att 

genomföra samtidigt som en bra modell för att beräkna nätförlusterna kan skapas med viss 

hjälp av att utvecklingen går mot smartare elnät där mer information kan erhållas, bedöms det 

finnas möjligheter att på sikt minska nätförlusterna i Gävle Energi AB:s elnät och på så sätt 

bidra till ökad energieffektivitet inom eldistribution. Detta skulle vara positivt för Gävle 

Energi AB, miljön och elnätet som helhet.  
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Bilaga 1: Härledning av ekvation för mätosäkerhet 
Följande härledning har gjorts utifrån ”Angivande av mätosäkerhet vid mätosäkerhet och 

kalibrering, EA-4/02” [16]. 

 

Mätstorheten i de studerade näten är nätförlusterna, det vill säga skillnaden mellan inmatad 

energi och förbrukad energi enligt Ekvation 1. Mätstorheten beror av ett antal instorheter och 

detta kan beskrivas enligt: 

 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁)                    (6) 

 

där Y är mätstorheten och f(X1, X2,…, XN) är en modellfunktion som beskriver hur 

mätstorheten Y beror av instorheterna Xi. Dessa instorheter kan delas in i två kategorier. 

Antingen kan instorheterna ha skattningar och mätosäkerheter som bestämts direkt i 

mätprocessen genom upprepade observationer eller som för de mätdata som använts här vara 

storheter vars skattning och mätosäkerhet tillförts utifrån genom information om de ingående 

storheterna. 

 

Nästa steg är att göra skattningar av instorheterna, betecknade xi, som värden för instorheterna 

Xi. Dessa ger i sin tur en skattning av utstorheten Y, vilken betecknas yi enligt: 

 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁)                 (7) 

 

För de beräkningar som gjorts i detta examensarbete har de insamlade mätvärdena för inmatad 

energi och förbrukad energi använts som skattningar då dessa är det enda som finns till hands. 

 

Då endast ett mätvärde finns rapporterat för varje timme och att de faktiska värdena för 

förbrukad och inmatad energi i lågspänningsnäten varierar går det inte att utvärdera 

mätosäkerheten med hjälp av statistik, utan en annan metod måste användas. Först beräknades 

mätosäkerheten för summan av kundförbrukningarna i de studerade lågspänningsnäten. Dessa 

kan beskrivas enligt: 

 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁) = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑁 = ∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

                       (8) 

 

där Y är mätstorheten som motsvarar den sammanlagda kundförbrukningen, f(X1, X2,…, XN) är 

modellfunktionen för Y, Xi är instorheterna som motsvarar de enskilda kundernas förbrukning 

och N är antalet kunder i lågspänningsnätet. Som kan utläsas av Ekvation 7 består 

modellfunktionen f av summan av kundförbrukningarna. Motsvarande skattningar kan 

beskrivas enligt: 

 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁) = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑁 = ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

                       (9) 
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Den information som finns tillgänglig för att göra skattningar av instorheterna är vilken 

noggrannhetsklass mätarna har. Då det antagits att samtliga kundmätare är av klass 2 kan då 

en övre och undre gräns för skattningarna definieras och skattningarna av instorheterna kan 

beskrivas enligt: 

 

𝑥𝑖 =
1

2
(𝑑− + 𝑑+)                            (10) 

 

Där d- och d+ är undre respektive övre gräns för skattningen av instorheten Xi. Då 

noggrannhetsklass 2 innebär att mätfelet ligger inom intervallet -2% till +2% av det faktiska 

värdet kan d- och d+ beskrivas enligt ekvation 11 och 12: 

 

𝑑− = 0,98𝐸𝑖                                    (11) 

 

𝑑+ = 1,02𝐸𝑖                                    (12) 

 

där Ei är det uppmätta värdet för förbrukad energi hos kund i. Genom att kombinera Ekvation 

10, 11 och 12 kan skattningarna av instorheterna skrivas enligt: 

 

𝑥𝑖 = 𝐸𝑖                                                 (13) 

 

där Ei är den uppmätta kundförbrukningen hos kund i. Detta leder till att skattningen blir det 

uppmätta värdet för förbrukad energi. Då en triangulär fördelning har antagits kan därefter 

kvadraten av standardosäkerheten beskrivas förutsatt att skillnaden mellan intervallets yttre 

gränser betecknas 2d [25]: 

 

𝑢2(𝑥𝑖) =
1

6
𝑑2                                    (14) 

 

där d är 2 % av det uppmätta värdet för förbrukningen hos kund i. Genom att ta kvadratroten 

ur båda sidor av Ekvation 14 fås den slutgiltiga standardosäkerheten för skattningen av xi 

enligt: 

 

𝑢(𝑥𝑖) =
1

√6
𝑑 =

1

√6
∗ 0,02𝐸𝑖                  (15) 

 

Efter att standarosäkerheten för skattningen av instorheten xi beräknats, beräknas hur denna 

standardosäkerhet bidrar till standardosäkerheten för skattningen av utstorheten y. Detta görs 

enligt: 

 

𝑢𝑖(𝑦) = 𝑐𝑖𝑢(𝑥𝑖)                                          (16) 
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där ci kallas känslighetsfaktor och beskriver hur mycket standardosäkerheten för skattningen 

av utstorheten y förändras vid en förändring av standardosäkerheten för skattningen av 

instorheten xi. ci definieras därför som partialderivatan av modellfunktionen f med avseende 

på Xi där detta beräknas med hjälp av skattningen xi enligt: 

 

𝑐𝑖 =
𝜕𝑓

𝜕𝑋𝑖
=

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
                                (17) 

 

Då modellfunktionen f utgörs av en enkel summa blir känslighetsfaktorn 1 för samtliga 

partialderivator i Ekvation 6. Därefter kan skattningen av utstorheten y skrivas enligt: 

 

𝑦 = ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

= ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

                       (18) 

 

och kvadraten av mätstorhetens (det vill säga den summerade kundförbrukningen) 

standardosäkerhet kan beskrivas enligt: 

 

𝑢2(𝑦) = ∑ 𝑐𝑖
2𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

= ∑ 1𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

                       (19) 

 

Genom att sedan sätta in Ekvation 15 i Ekvation 19 och ta kvadratroten ur båda sidor kan ett 

slutgiltigt uttryck för standardosäkerheten för mätstorheten y skrivas enligt: 

 

𝑢(𝑦) = √∑
1

6
∗ 0,022𝐸𝑖

2

𝑁

𝑖=1

=
0,02

√6
√∑ 𝐸𝑖

2

𝑁

𝑖=1

                         (20) 

 

Då standardosäkerheten för den summerade kundförbrukningen i varje lågspänningsnät 

beräknats bestämdes standardosäkerheten för mätstorheten inmatad energi i nätstationen (Z) 

enligt samma tillvägagångssätt. Nätstationsmätningen består av en strömtransformator av 

klass 0,5 och en elmätare av klass 1 vilket ger en kombinerad med ett osäkerhetsbidrag från 

strömtransformatorn och ett från elmätaren. Modellfunktionen f kan beskrivas enligt: 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥                            (21) 

 

där x är en skattning av den inmatade energin i respektive lågspänningsnät. Som skattning av 

denna instorhet används mätvärdet för inmatad energi för respektive nätstation (Mi). Enligt 

definitionen för noggrannhetsklasser och antagandet om triangulär fördelning kan 

osäkerhetsbidragen från strömtransformatorn (utrafo) respektive elmätaren (uelmätare) beskrivas 

enligt: 
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𝑢𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜(𝑥) =
1

√6
∗ 0,005𝑀𝑖                    (22) 

 

𝑢𝑒𝑙𝑚ä𝑡𝑎𝑟𝑒(𝑥) =
1

√6
∗ 0,01𝑀𝑖                  (23) 

 

där Mi är mätvärdet för inmatad energi i nätstation i. Kombinationen av dessa två 

standardosäkerheter beräknas sedan genom insättning av Ekvation 22 och 23 i följande 

ekvation: 

 

𝑢(𝑥) = √𝑢𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
2 (𝑥) + 𝑢𝑒𝑙𝑚ä𝑡𝑎𝑟𝑒

2 (𝑥) = √
0,0052 + 0,012

6
𝑀𝑖                    (24) 

 

På grund av modellfunktionens utseende blir känslighetsfaktorn även i detta fall 1 vilket gör 

att skattningen och standardosäkerheten för inmatad energi i lågspänningsnätet direkt kan 

beräknas: 

 

𝑧 = 𝑥                         (25) 

 

𝑢(𝑧) = 1𝑢(𝑥) = √
0,0052 + 0,012

6
𝑀𝑖                   (26) 

 

Då standardosäkerheterna för den summerade kundförbrukningen och den inmatade energin i 

lågspänningsnäten beräknats bestämdes ett uttryck för nätförlusternas standardosäkerhet. 

Denna kan matematiskt beskrivas genom att utgå från Ekvation 1: 

 

𝑊 = 𝑍 − 𝑌                            (27) 

 

där W är nätförluster, Z är inmatad energi i nätstationen och Y är summan av 

kundförbrukningarna i respektive lågspänningsnät. Utifrån Ekvation 27 kan modellfunktionen 

f skrivas enligt: 

 

𝑓(𝑧, 𝑦) = 𝑧 − 𝑦                      (28) 

 

Standardosäkerheterna för z och y är redan beräknade enligt Ekvation 20 och 26 och utifrån 

modellfunktionen kan urskiljas att känslighetsfaktorn, c, blir 1 för z respektive -1 för y. 

Kvadraten av den totala standardosäkerheten för nätförlusterna kan därefter beräknas enligt: 

 

𝑢2(𝑤) = 𝑢2(𝑧) + 𝑢2(𝑦) =
0,0052 + 0,012

6
𝑀𝑖

2 + ∑
1

6
∗ 0,022𝐸𝑖

2

𝑁

𝑖=1

               (29) 
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Genom att ta roten ur båda sidor av Ekvation 29 och förkorta kan ett slutgiltigt uttryck för 

standardosäkerheten för nätförlusterna per timvärde, u(w), i ett lågspänningsnät med den typ 

av mätning som finns i de studerade näten skrivas enligt: 

 

𝑢(𝑤) = √
(0,0052 + 0,012)𝑀2 + 0,022 ∑ 𝐸𝑖

2𝑁
𝑖=1

6
                       (30) 

 

där M är inmatad energi i lågspänningsnätet och Ei är den förbrukade energin hos kund i. 

Standardmätosäkerheten multipliceras sedan med en täckningsfaktor, k, för att en utvidgad 

mätosäkerhet (U) skall erhållas. Enligt EA:s standard skall den utvidgade täckningsfaktorn 

motsvara en täckningssannolikhet av cirka 95 %. För en triangulär fördelning innebär detta att 

den framräknade standardosäkerheten skall multipliceras med 1,81. Detta gör att den 

utvidgade standardosäkerheten kan skrivas enligt: 

 

𝑈 = 𝑘𝑢(𝑤) = 1,81√
(0,0052 + 0,012)𝑀2 + 0,022 ∑ 𝐸𝑖

2𝑁
𝑖=1

6
                      (31) 

 

Ekvation 31 beskriver mätosäkerheten på timbasis. För att beräkna den utvidgade 

standardosäkerheten på årsbasis, Uår, utifrån varje timvärde för inmatad och förbrukad energi 

används följande ekvation: 

 

𝑈å𝑟 = 2√ ∑ 𝑢𝑖
2(𝑤)

8760

𝑖=1

       [𝑘𝑊ℎ]                          (32) 

 

där ui är standardosäkerheten för varje timvärde, beräknad med Ekvation 30. Då Ekvation 32 

innefattar ett stort antal osäkerhetskomponenter är standardosäkerheten på årsbasis, Uår, med 

stor sannolikhet normalfördelad. Detta gör att den multipliceras med en faktor 2 i Ekvation 32 

för att få 95 % täckningssannolikhet. 


