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Sammanfattning

Energimarknadsinspektionen, EI, har i uppdrag att ta fram de slutgiltiga de-
taljerna för en ny reglering av nättariffer som baseras på förhandsprövning.
En liten del av den nya förhandsregleringen kommer reglera nätföretagens
påverkbara löpande kostnader och EIs tanke var att beräkna dessa kostnad-
er med en modifierad variant av Ekvivalent ledningslängdmått, Ekm. Ekm
innebär att vissa delar av distributionsnätet tilldelas ett vikttal i förhåll-
ande till 1 km 0.4 kV luftledning. Meningen med de Ekm-liknande viktmåt-
ten var att de skulle möjliggöra enhetliga jämförelser mellan nätområden
med skiftande struktur och geografiska förutsättningar. Målet för detta ex-
amensarbete var att utvärdera de existerande Ekm-måttens lämplighet vid
beräkning av nätägarnas påverkbara löpande kostnader inför den kommande
förhandsregleringen.

Examensarbetet utgjorde också en del av en angränsande studie på uppdrag
av Energimarknadsinspektionen, tillsammans med handledarna på KTH.
Efter att studien hittat tveksamheter hos nuvarande Ekm-måtts tillförlit-
lighet, övergav EI tanken på att använda Ekm i första tillsynsperioden.
Syftet för examensarbetet blev därefter att öka Fortums kunskap och med-
vetenhet om Ekm-måttens lämplighet i förebyggande syfte, utifall de blir
aktuella i förhandsregleringens andra tillsynsperiod.

Denna slutrapport ger en kort introduktion till problembeskrivningen, un-
derliggande teori om eldistributionen och den kommande förhandsregler-
ingen samt Ekm. Insamlad data presenteras, likaså beräkningar och analys
av empirin. Resultatet blev ett urval av Fortumspecifika Ekm-mått för ut-
valda anläggningsdelar och Fortums kunder. Vissa av de Fortumspecfika
Ekm-måtten avvek avsevärt från de nuvarande måtten. Tillförlitligheten hos
existerande Ekm-mått befanns också mycket tveksam.

I rapportens diskuteras också resultatet och förslag till fortsatt arbete. Slut-
satsen blev att de existerande Ekm-måtten inte är lämpliga för att beskriva
lokal- och regionnätens resursbehov. Det finns dock goda förutsättningar för
att en modifierad variant av Ekm-måtten kan ge rättvisande värden i den
kommande förhandsregleringen. Därför är en uppföljande studie önskvärd.
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Abstract

The Energy Market Inspectorate is implementing a new tariff regulation in
Sweden. A small part of the new regulation concerns effectible operation
costs and originally they where intended to be calculated using a modifi-
cation of equivalent comparison standards, in Swedish Ekm. This thesis is
intended to analyze if Fortums grid in Stockholm could be described cor-
rectly, using equivalent comparison standards.

In Ekm every part of the distribution grid is designated a weighting in rela-
tion to 1 km 0.4kV over head line. These Ekm-measurements are intended
to simplify comparison between different grid areas with different struc-
ture and geographical conditions. The goal of this report is to asses Ekm-
measurements suitability for calculating DSOs effectible operation costs.
During the work on this report, the Energy Market Inspectorate decide
not to use Ekm during the first four year regulatory period. The focus
therefor changed to increase Fortums knowledge about Ekm-measurements
for preparation purposes.

This report includes a short introduction to the problem at hand, as well as
underlying theory about power distribution and the new tariff regulation.
A description of gathered data, calculations and analysis of data follows.
The result is presented as a selection of Fortum specific Ekm-measurements
for both operation and maintenance cost as well as customer related costs.
Existing Ekm-measurements where found to be unreliable.

In the later part of the report the results are discussed and the conclusion
is drawn. Existing Ekm-measurements are not suitable to describe the grid
in Stockholm. However it can not be ruled out that a modified version of
the measurements could render better values in the new tariff regulation.
Because of this conclusion further studies are desired.
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Kapitel 1

Introduktion

I detta kapitel beskrivs de omständigheter som föranlett examensarbetet,
examensarbetets syfte och problemformulering samt med vilken metod ar-
betet genomförs.

1.1 Bakgrund

Transmission och distribution betraktas som naturliga monopol1 eftersom
det anses olämpligt att låta en konkurrensutsatt marknad sköta överföring
av el. [1] Det innebär att staten beviljar utvalda bolag eller myndigheter att
bedriva koncession, d.v.s. dra ledning och bedriva elnätsverksamhet inom
ett visst geografiskt område. Tidigare var även handel med elektricitet inte-
grerad i elnätbolagens verksamhet, men efter 1996 avreglerades den svenska
elmarknaden och då separerades produktion och handel av el från överföring
av el. Elkunder kan idag välja fritt mellan elhandlare, men saknar helt möj-
lighet att välja nätägare. [2] Nätägaren besitter därmed många fördelar, men
också en del skyldigheter. Dessa skyldigheter styrs med lagar och regleringar
samt övervakas av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen,
EI. EI övervakar att kunder får anslutning till elnätet, att överföringen upp-
fyller ställda kvalitetskrav, att tariffnivåerna är skäliga och icke diskrim-
inerande. [3]

EIs mål är att till 2012 ta fram en ny reglering för nättariffer som baseras
på förhandsprövning. Till den nya regleringen eftersöks lämpliga metoder
som är väl anpassad för både konsumenter och nätägare. En liten del av den
nya förhandsregleringen kommer reglera nätföretagens påverkbara löpande
kostnader. Fram tills slutet av 2010 var målet att beräkna dessa kostnad-
er med en modifierad variant av ekvivalent ledningslängdmått, Ekm. Ekm
innebär att vissa delar av distributionsnätet tilldelas ett vikttal i förhåll-

1Kostnader för investeringar är så höga att det ur ett företagsekonomisk perspektiv är
olönsamt med konkurrerande företag

1
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ande till 1 km 0.4 kV luftledning. Vikttalen är ungefär proportionella mot
verksamhetskostnaderna för drift och underhåll exklusive återinvesteringar.
[4] EIs tanke med de Ekm-liknande viktmåtten var att de skulle möjlig-
göra enhetliga jämförelser mellan nätområden med skiftande struktur och
geografiska förutsättningar. EI undersökte nuvarande Ekm och hur mycket
de skulle behöva anpassas för att användas under rådande omständigheter.
Efter att ha funnit tveksamheter med viktmåttens representerbarhet avstod
EI från att använda Ekm-måtten under regleringens första tillsynsperiod,
men EI har inte uteslutit att använda Ekm under andra tillsynsperioden. [5]

1.2 Organisation av studien

Examensarbetare:
Anna Isenberg isenberg@kth.se
Handledare, Fortum:
Olle Hansson olle.hansson@fortum.com
Leif Boström leif.bostrom@fortum.com
Examinator, KTH:
Patrik Hilber hilber@kth.se
Handledare, KTH:
Johan Setréus jsetreus@kth.se
Carl Johan Wallnerström cjw@kth.se

1.3 Syfte

Huvudsyftet med detta examensarbete var ursprungligen att analysera och
utvärdera de existerande Ekm-måttens lämplighet vid beräkning av nätägar-
nas påverkbara löpande kostnader inför den kommande förhandsregleringen.
EIs mål var att redan under första tillsynsperioden, 2012-2015, bestämma 25
% av de påverkbara löpande kostnaderna med Ekm-liknande viktmått. Un-
der andra tillsynsperioden, 2015-2018, skulle ända upp till 100 % bestämmas
m.h.a. Ekm-liknande viktmått. Ekm-liknande viktmått skulle även använ-
das för att ta hänsyn till ändrad verksamhetsvolym under reglerperioden,
men detta omfattas ej av examensarbetet. [6]

Tack vare inhämtad kunskap under arbetet gång utgjorde examensarbetet
också en del av ett angränsande projekt tillsammans med handledarna på
KTH på uppdrag av Energimarknadsinspektionen. Under analysen i detta
projekt påvisades tveksamheter hos nuvarande Ekm-måtts tillförlitlighet och
rekommendationen blev att uppdatera samtliga mått och/eller att minska
delen som regleras med Ekm-mått i första tillsynsperioden. [2] I samband
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med resultatet bestämde sig EI för att frångå användandet av Ekm i första
tillsynsperioden, men andra tillsynsperioden kan fortfarande komma att bli
aktuell. Detta beslut påverkade examensarbetet, vars syftet därefter, blev
att öka Fortums kunskap och medvetenhet om Ekm-måttens lämplighet i
förebyggande syfte. Utifall de blir aktuella i andra tillsynsperioden.

1.4 Problemformuleringar

Examensarbetets frågeställning var:

• Är ett Ekm-baserat viktmått lämpligt vid bedömning av lokal- och re-
gionnätens resursbehov?

Frågeställningen delades vidare upp i tre delfrågor:

• Kan Stockholms innerstads särskilda förhållanden beskrivas med nu-
varande Ekm-mått?

• Behöver det nuvarande kundrelaterade viktmåttet ses över?

• Vilken tillförlitlighet har de existerande Ekm-måtten?

1.5 Avgränsningar

I arbetet med detta examensarbetet har nödvändiga avgränsningar gjorts.
Projektplanen involverade till en början två personer och tanken var då att
både lokal- och regionnät för Fortums samtliga nätområden (Stockholm,
Västkusten, Västra Svealand och Södra Norrland) skulle behandlas. När
arbetet övergick i ett enskilt examensarbete visade sig detta alldeles för tid-
skrävande och arbetets djup ansågs viktigare än arbetets bredd. Merparten
av arbetet begränsades då till Stockholm lokalnät (Stockholm kommun, Lid-
ingö, Täby och Ekerö), med extra fokus på innerstaden vars kostnader For-
tum befarade beskrevs dåligt med Ekm. En annan avgränsningar var att
endast ett fåtal av de nuvarande Ekm-måtten valdes ut för noggrannare
utvärdering.

1.6 Metod

Frågeställningen besvaras m.h.a. en kvantitativ fallstudie2 med kvalitativa
inslag. Studien är kvantitativ, eftersom frågeställningen i huvudsak besva-
rades med hjälp av ekonomiska dokument, det vill säga siffror. De kvalitativa

2En fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker ett fall djupgående
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inslaget bestod av intervjupersonernas svar och tolkningar som också använ-
des som underlag. [7]

Fallstudien inleddes med en teorifas där allmän teori samlades in och sam-
manfattades. Lämpliga datainsamlingsmetoder valdes och förbereddes. Un-
der datainsamlingsfasen samlades nödvändig data in och i analysfasen bear-
betades samt analyserades datan för att besvara frågeställningarna. I pre-
sentationsfasen presenterades studien i denna examensrapport och vid en
muntlig presentation.

Parallellt med examensarbetet genomfördes en angränsande studie i samar-
bete med handledarna på KTH. Studien utfördes på uppdrag av Energi-
marknadsinspektionen, projekt 4213 (EI projektnummer), med mål att utvärdera
de nuvarande Ekm-måtten. [2] Denna studie beskrevs i sin tur i en veten-
skaplig artikel, nr 4606, och ska presenteras på "21st International Confer-
ence on Electricity Distribution"i Frankfurt. [5]

Figur 1.1: Faser i fallstudien

1.7 Validitet och reliabilitet
Att mäta en studies validitet betyder att undersöka om studien/instrumentet
mäter det som avses mätas. [8] [9] Det innebär att valda metoder och in-
samlade data skall vara relevanta med avseende på studiens problemformu-
lering och syfte. Uppnått resultat ska dessutom i så stor utsträckning som
möjligt stämma överens med verkligheten. Kravet på validitet är det vikti-
gaste kravet som ställs på en studie. Om inte instrumentet mäter det som
avses, spelar det ingen roll om mätningen anses väl utförd. [9] Eftersom ex-
amensarbete till stor del handlar om att samla in data var hög validitet ett
måste. För att uppnå hög validitet ingick olika sorters källor i metoden t.ex.
dokument, arkiv och intervjuer, se Kapitel 4.

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är ett relevant begrepp vid veten-
skaplig forskning. När en studie har hög reliabilitet är bedömningen att
studiens underlag är korrekt och att studien kan upprepas med samma re-
sultat. [9] För att säkerställa reliabiliteten i detta examensarbete, beskrevs
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tillvägagångssättet detaljerat. Inför intervjuerna förbereddes och formuler-
ades frågorna noggrant för att undvika missuppfattningar. Frågorna byggde
på insamlade teori och formulerades för att hålla sig inom ramen för exam-
ensarbetets syfte och frågeställning.

1.8 Disposition
Nedan presenteras rapportens upplägg:
Kapitel 2
Ger en kort introduktion till det svenska elsystemet, olika typer av kop-
plingsstrukturer, betydelsen av drift och underhåll samt hur yttre omständig-
heter påverkar elnätet. Avslutningsvis presenteras Fortum Distribution.

Kapitel 3
Beskriver Energimarknadsinspektionens nuvarande krav, den kommande för-
handsregleringen, Ekm och hur de Ekm-liknande viktmåtten var tänkta att
användas i förhandsregleringen.

Kapitel 4
Beskriver kortfattat insamlad empiri, intressanta delar av Fortums organ-
isation och vilket urval av data som används för att besvara frågeställningen.

Kapitel 5
Återger genomförda beräkningar och den analys som ligger till grund för att
besvara de tre frågeställningarna.

Kapitel 6
Beskriver kort och koncist delfrågornas resultat och tankar kring resultatet.

Kapitel 7
Diskuterar resultatet, ger förslag på ytterligare utredning, utvärderar studi-
ens validitet och reliabilitet samt anger examensarbetets slutsats.





Kapitel 2

Eldistribution i Sverige

Detta kapitel ger en kort introduktion till det svenska elsystemet, olika
typer av kopplingsstruktur, betydelsen av drift och underhåll och hur yttre
omständigheter påverkar elnätet. Avslutningsvis presenteras Fortum Distri-
bution.

2.1 Det svenska elnätet

Det svenska elnätet är indelat i tre nivåer och dessa kallas transmission-
nät/stamnät, regionnät och lokalnät. Dessa nivåer definieras olika beroende
på sammanhang, men vanligen sker indelningen med avseende på spän-
ningsnivå. Alla tre nätnivåer spelar en viktig roll vid överföring av el till
konsumenter runt om i Sverige och för att samhället ska fungera effektivt.
[10] [11] [12]

Tabell 2.1: Standardspänningar för spänningsnivåerna i elnätet [12] [13]
Nominell Generaliserad
spänning benämning

[kV] [kV]
Stamnät: 400 400

220 200
Regionnät: 130 130

66 70
45 50

Lokalnät 33 30
22 20
11 10
6.6 6
3.3 3
1 1

0.4 0.4

7



8 Kapitel 2. Eldistribution i Sverige

2.1.1 Stamnät

Stamnätet är elnätets ryggrad och består av 15 000 km högspänningsledning
med tillhörande anläggningar med spänningar på 220-400 kV. Dessa har som
huvuduppgift att transportera el längre sträckor inom Sverige samt till och
från andra länder. Stamnätet ägs och drivs av en statlig myndighet som heter
Svenska kraftnät, SvK. [14] SvK har systemansvar för elnätet i Sverige. Det
betyder att SvK ansvarar för balansen mellan produktion och konsumtion
av el och att frekvensen bibehålls vid 50Hz ±0.1 Hz. [15]

2.1.2 Regionnät

Regionnäten har helt eller delvis samma uppgift som stamnätet. Den sto-
ra skillnaden är att spänningsnivåerna är lägre och överföringssträckorna
kortare. [12] Regionnätet överför el till lokalnäten samt förser vissa elinten-
siva industrier. [11] [12] [14] Huvuddelen av regionnäten ägs av Vattenfall
Eldistribution AB, E.ON Elnät Sverige AB och Fortum Distribution AB.
[10]

2.1.3 Lokalnät

Sveriges hushållskunder och övriga industrikunder är anslutna till lokalnäten
och dessa delas in i mellanspänningskunder och lågspänningskunder. Mel-
lanspänningskunder är mestadels industrikunder och till dem används speciel-
la industrinät. Till lågspänningskunder hör mestadels hushållskonsumenter
samt övriga användare. [10] [11] [12] Lokalnäten ägs till stor del av region-
nätsföretagen, men också av andra mindre företag med lokal anknytning.
[10]

2.2 Formell definition
De Ekm-mått som undersöks i denna studie behandlar anläggningsdelar
på komponent- och lokalnätsnivå. Därför behövs ytterligare definitioner av
nätnivåerna som omfattas av nätkoncession [2] [10]:

Definition 2.1 Lågspänningsnivå, <1 kV

Definition 2.2 Mellanspänningsnivå, 1-25 kV

Definition 2.3 Högspänningsnivå, >25 kV

2.3 Elnätens uppbyggnad
Varje elnät har unika förutsättningar som påverkar hur nätstrukturen ser
ut. Geografi, väderförhållanden, nätets kundsammansättning och belastning
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är några exempel som kan påverka nätets uppbyggnad. En annan särskilt
viktig faktor är rådande regleringen av nätägarnas intäkter. [10]

De vanligaste nätstrukturerna i Sverige är landsbygdsnät, tätortsnät och
citynät. Val av kopplingsstruktur hänger mestadels ihop med områdets kund-
sammansättningen och tillförlitlighetskrav. [11]

2.3.1 Landsbygdsnät

En övervägande del av alla landsbygdsnät har radiell nätstruktur. Radiella
nät lämpar sig för överföring på längre avstånd, där konsumenterna ligger
placerade efter varandra. [11]

Figur 2.1: Radiell nätstruktur [11].

Den stora nackdelen med radiella landsbygdsnät är att de saknar möj-
lighet till reservmatning när det uppstår fel. Detta resulterar ofta i långa
avbrottstider från 1-12 h, eftersom kunder måste invänta att den felande
komponenten hittas, lagats eller blivit utbytt mot en ny komponent. Från-
skiljare placeras endast på var tredje till fjärde nätstation. [11]

Vanligaste spänningsnivån i ett svenskt landsbygdsnät ligger på 10 kV.
Fördelningsstationernas spänningsomsättningar ligger på 40/10 kV och 130/10
kV. Dessa är vanligtvis försedda med två krafttransformatorer, med 16 MVA
installerade effekt vardera. Nätets last brukar då ligga på 10-12 MW.

Ungefär 50 % av landsbygdsnätets transformatorer är stolpstationer, dubbla
transformatorer är ovanliga. Stolpstationer har generellt lägre installerad
effekt än markstationer, 100 till 200 kVA betraktas som vanliga transfor-
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matoreffekter i landsbygdsnätet. Luftledningar dominerar fortfarande trots
omfattande kabelfiering under de senaste åren. [10]

2.3.2 Tätortsnät

Tätortsnät har vanligtvis slingstruktur, vilket rankas som den allra vanli-
gaste matningsprincipen. [10]

Figur 2.2: Slingnät [11].

I slingnät har alla nätstationer tillgång till reservmatning från en eller två
fördelningsstationer. Slingstrukturen är dock bara redundant till viss del,
eftersom den felande komponenten måste lokaliseras före omkoppling och
innan den alternativa matningsvägen kan försörja slingan. Oftast måste från-
skiljarna kopplas ifrån manuellt. Slingnätets avbrottstid motsvarar ungefär
den sammanlagda utryckningstiden och omkopplingstiden, typiskt 0.5-2.5 h.
[10]

Tätortsnät matas generellt med 130 kV och den vanligaste spänningsnivån
är 10 kV. Fördelningsstationerna är ofta försedda med två till tre krafttrans-
formatorer, med 25-40 MVA installerade effekt vardera. [10]

Jordkabel dominerar tätortsstrukturen och stolpstationer är sällsynta. I om-
råden där förbrukningen är hög förses ibland nätstationerna med dubbla
transformatorer för att klara av belastningen. [10]
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2.3.3 Citynät

I Sverige återfinns citynät i Stockholm, vilket gör Stockholmsnätet till nå-
got alldeles unikt. I Citynät är belastningen mycket hög eftersom det kan
finnas upp till 30 000 kunder per fördelningsstation. Detta ställer höga
krav på nätets redundans och därför har citynätet ofta dubbelkabelstruktur.
Dubbelkabelstruktur gör att varje nätstation är försedd med dubbla trans-
formatorer och två parallellt matade kablar. Vid fel kopplas den felande
kabeln bort och strömmen leds genom den fungerande kabeln. Det gör att
felet tillfälligt avhjälps nästan ögonblickligen. [10]

I citynät är det svårt att placera ut nätstationer och kablar. Bara ett fåtal
kan tänka sig att ha en nätstation i sin fastighet och antal platser att gräva
ner kabel på är minst sagt begränsade. [16]

Figur 2.3: Dubbel nätstruktur [11].

2.4 Drift och underhåll

Enligt Ellag (1997:857) ansvarar ett nätföretag för drift och underhåll av sitt
nät. Nätföretaget ska också se till att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt
och effektivt. [17] För att uppfylla dessa kriterier behöver nätägaren vara
förutseende och planera långsiktigt.

Driftåtgärder syftar vanligtvis till att återupprätta nätets funktion eller till
att t.ex. möjliggöra underhållsåtgärder. Underhållsåtgärder syftar till att
upprätthålla elnätets tillgänglighet och tillförlitlighet genom att anläggn-
ingsdelarnas komponenter ses över. [18] [19]. Ofta skiljs planerat och oplan-
erat drift och underhåll åt.

Vid planerad drift- och underhållsåtgärder har drift- och underhållsansvarig
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möjlighet att planera in rätt åtgärder i tid och få fram de resurser som
behövs. Ansvarig hinner även meddela nätets kunder om kommande olägen-
heter och kan på så viss undvika onödiga besvär. [19]

Det går dock inte att förutse alla omständigheter och därför behöver drif-
och underhållsansvarig även vara beredd på oplanerat drift och underhåll.
Här gäller det istället att ha tillgång till viktigt strategiskt materiell för att
så snabbt som möjligt kunna påbörja felavhjälpningen. [19] [20] Avsaknad av
underhåll kan leda till ökad felfrekvens och till dyra reparationskostnader.
[21]

2.5 Yttre påverkan på nätet

Det finns många yttre omständigheter som påverkar elnätet och kraven på
drift- och underhållsåtgärder för fungerande elöverföring. Det är viktigt att
lära känna nätets svagheter och ständigt sträva efter att effektivisera un-
derhållet, men det gäller också att vara förberedd på oförutsedda händelser:
[22] [23]

• Vind
Stormar har blivit allt vanligare i Sverige. De kraftiga vindstyrkorna
vräker omkull träd över elledningar och orsakar omfattande ström-
avbrott. Stormdrabbade elabonnenter har fått uthärda långa elavbrott,
eftersom omfattande reparationsarbeten fått senareläggas tills stormen
avtagit. [23]

• Åska
Åsknedslag orsakar årligen många fel hos luftledningar, men felen åt-
gärdas ofta omgående. [10] [23]

• Saltstänk
Vid kraftig vind från havet utsätts anläggningsdelarna för saltbelägg-
ningar. Saltbeläggning på isolatorerna i ledningsnäten ökar risken för
överslag eftersom strömmen enklare överförs genom beläggningen. [23]

• Nederbörd
Kraftig nederbörd kan orsaka s.k vattenträd1 i markkablar och korro-
sion på anläggningsdelar av metall. [23]

• Atmosfärisk nedisning och blötsnö
Blötsnö och nedisning av linor, stolpar och isolatorer orsakar elavbrott
och knäcka kraftledningsstolpar. [23]

1Fukt tränger in i isoleringen på kablar och försämrar isoleringsförmågan. Kabel får
kortare livslängd och högre felfrekvens
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2.6 Fortum Distribution

Fortum Distribution äger och driver regionala och lokala elnät och dis-
tribuerar till totalt 1.6 miljoner kunder i Sverige, Finland, Norge och Est-
land. Under 2009 hade Fortum Distribution ca 878 000 kunder i Sverige,
fördelade på områdena Stockholm, Västkusten, Västra Svealand och Södra
Norrland. Denna studie tittar i första hand närmare på Fortums nät i Stock-
holm.

2.6.1 Stockholm lokalnät

Fortum Distribution äger och driver Stockholm lokalnät. Till Stockholm
lokalnät hör Stockholms kommun, Lidingö, Täby och från och med 2011
även Ekerö.

Figur 2.4: Bild över StorStockholmnätet exklusive Ekerö [24]

Stockholmsnätet varierar mycket i uppbyggnad. Största delen räknas som
lokalnät med spänningar på 0.4-20 kV, främst 11 kV [20] [22]. Till Stockholm
hör också ett 110 kV kabelnät som räknas som regionnät. Dessutom finns
en 220 kV slinga förlagd runt Stockholm kommun, som Svenska Kraftnät
kan använda vid behov. Slingan ingår driftmässigt i stamnätet, men ägs av
Fortum. [19] [26]

Under 2009 hade Stockholmsnätet ungefär 470 000 kunder och sen dess har
antalet kunder öka med ca 5000 st. [13]

2.6.2 Drift och underhåll i Stockholm

Den enhet som är ansvarig för att upprätthålla driften i Fortum Distribu-
tions nät kallas Network Operations, NO, och är placerad i Karlstad. NOs
ansvar går kort ut på att övervaka nätet, upptäcka fel och åtgärda felen så
snabbt som möjligt. Ansvarig driftchef för Stockholms nät är Magnus Aldén.
[19]
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Underhållsansvar för Stockholms lokalnät delas av två underhållsplanerare.
Bo Lindgren har ansvar för Stockholms innerstad, västra förorten och Tä-
by. Mats Eriksson har ansvar för södra förorterna, Södermalm och Lidingö.
De underhållsansvariga planerar lokalnätets underhåll och ansvarar för bud-
geten. [19]

2.6.3 Yttre påverkan på Stockholm lokalnät

Enligt Fortum är drift och underhåll generellt både mer besvärliga och
dyrare i Stockholm än resten av landet. Innerstaden är värst. Detta beror
t.ex. på följande anledningar:

• Stort antal kunder
Det stora antalet kunder per station innebär kunder med varierade
vanor och livsstilar. Detta försvårar Fortums möjligheter att förlägga
drift- och underhållsåtgärder till tider som inte besvärar någon. Inför
drift- och underhållsåtgärder krävs därför ett omfattande förarbete
i form av telefonsamtal och annonsering för att kunderna inte ska
bli upprörda. Det är t.ex. mycket svårt att välja tillfällen att bryta
strömmen vid planerade arbeten, eftersom det alltid är någon som
drabbas. [20]

• Brist på mark
Bristen på mark i Stockholm och då särskilt innerstaden har gjort att
Fortum fått använda tillgänglig mark efter bästa förmåga. Många led-
ningar ligger mitt i gatan och det uppstår krångliga situationer när
dessa ska grävas fram. Dels måste trafiken hanteras på bästa sätt och
dels måste asfalt och miljöfarligt material forslas bort. Om arbetet sker
i närheten av gångbanans kantsten tillkommer extra kostnader. Schak-
ten kostar ca 3000-4000 kr per/m och om hålet är mer än 10 meter
långt tillkommer ytterligare kostnader. Slutligen måste allt återställas
till ursprungligt skick. [20]

• Klotter och krav från Stockholm stad
Inom Stockholm finns ett stort problem med klotter på kabelskåp, nät-
och fördelningsstationer och det är Fortums ansvar att ta bort klottret
enligt Stockholm stad. Stockholms stad ställer också höga krav på
underhåll av gräsmattor.

• Hyror
Den största underhållskostnaden i Stockholm är enligt Fortum kost-
naden för hyror av marken. Denna kostnad är enligt Fortum avsevärt
mycket högre i Stockholm än resterande landet. Hyresnivån för marken
avtalas redan vid byggnation av anläggning och gäller på obestämd tid.
Det gäller att hålla rätt på avtalen i de fall marken byter ägare, annars
kan besvärliga situationer uppstå. [20]
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• Salt
Vägbanorna saltas mycket under vintertid, något som leder till rostan-
grepp på plåtstationer och kabelskåp. [20]

• Medellön
Medellönen i Stockholm är högre än för resterande landet. [27] Det
innebär troligen att entreprenörerna som Fortum anlitar för att utför
drift- och underhållsarbeten i Stockholm, i medel, kostar mer än för
resterande landet. Därmed bidrar även de till högre drift- och under-
hållskostnader i Stockholm.





Kapitel 3

Reglering av nätägarnas
intäkter

Detta kapitel beskriver Energimarknadsinspektionens nuvarande krav, den
kommande förhandsregleringen, Ekm och hur de Ekm-liknande viktmåtten
var tänkta att användas i förhandsregleringen.

3.1 Nuvarande krav
Regleringsmässigt befinner sig Energimarknadsinspektionen mellan två re-
gleringsmodeller. I väntan på att den nya förhandsregleringen ska träda i
kraft ställs följande krav på nätföretagens avbrottshantering [28] [29]:

• Nätföretagen ska inrapportera avbrottsstatistik till Energimarknadsin-
spektionen.

• Nätföretagen ska inkomma med en obligatorisk årlig risk- och sår-
barhetsanalys.

• Nätföretagen ska utbetala kundavbrottsersättning vid avbrott längre
än 12 timmar .

• Kundavbrott över 24 timmar är vid normalfall inte längre tillåtna.

3.2 Den kommande förhandsregleringen
Under 2009 beslutade riksdagen om ändring av ellagen (1997:857) och att
elnätstariffernas skälighet skulle granskas i förhand. Året därpå fastställde
regeringen en förordning (SFS 2010:304) med föreskrifter om nätkonces-
sionshavares intäkter. Med detta som underlag håller EI på att ta fram de
slutgiltiga detaljerna för den nya förhandsregleringen. Förhoppningen med
den nya regleringen är att främja kostnadseffektiviteten och samtidigt ge

17
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stöd för god kvalitet till slutkund. En viktig förutsättning blir därför att
nätföretagens objektiva förutsättningar beaktas. [29]

Metoden för den nya regleringen är den intäktsram som visas i Figur 3.1,
vilken justerar hur stora intäkter varje nätföretag får ha. Förenklat byggs
intäktsramen upp av nätföretagets kapitalkostnader och löpande kostnader.
Beroende på verksamhetens kvalitet i tidigare perioder justeras dessutom
företagets tillåtna intäkt ytterligare. [29] [30]

Figur 3.1: Uppbyggnad av intäktsram. Kombination av [13] och [31]
.

3.2.1 Kapitalkostnader

Kapitalkostnader är kostnader för nätföretagets anläggningstillgångar och
för att beräkna dessa måste nätföretagen värdera sin kapitalbas. Eftersom
regleringen ska tillämpa den kapacitetsbevarande principen ska endast de
anläggningstillgångar som bidrar till överföringen av el ingå i kapitalbasen.
Kapitalbasen värderas till exempel genom att anläggningens nuanskaffn-
ingsvärde, NUAK, beräknas. Det är värdet som anläggningsdelen betingar
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vid tidpunkten för kalkylering. Med hjälp av real annuitet kommer nätföreta-
gens kapitalkostnader fördelas lika över anläggningsdelens ekonomiska livs-
längd. Detta uppnås genom att NUAK multipliceras med en annuitetsfaktor
som både tar hänsyn till kalkylräntan och anläggningsdelens avskrivningstid.
I de fall en komponent är äldre än sin beräknade ekonomiska livslängd, för-
blir den ekonomiska kompensationen fortfarande den samma trots att den
ekonomiska kompensationen redan täcker investeringskostnaden. På så vis
premieras underhåll av befintliga anläggningsdelar och nyinvesteringar fram-
för reinvesteringar. Kalkylräntan beräknas med hjälp av WACC-metoden.
[30] [31]

3.2.2 Löpande kostnader, OPEX

Löpande kostnader är kostnader som inte ingår i kapitalbasen och dessa de-
las in i påverkbara samt opåverkbara kostnader. De opåverkbara kostnader-
na kommer EI acceptera i sin helhet under första tillsynsperioden, men de
påverkbara kostnaderna har effektiviseringskrav på 1 % per år. [13] [32]

Nätföretagen har sen flera år redovisat sina intäkter och kostnader till EI i
form av årsrapporter. Följande poster från årsrapporternas resultaträknin-
gen kommer utgöra utgångspunkten vid beräkning av de löpande kostnader-
na i förhandsregleringen [32]:

• Råvaror och förnödenheter, RR73120

• Övriga externa kostnader, RR73130

• Personalkostnader, RR73140

• Jämförelsestörande poster, RR73170

• Övriga rörelsekostnader, RR73180

• Kostnader för transitering och inköp av kraft, RR7320)

De löpande kostnaderna, LK, beräknas genom (3.1). [33]

LK1 = RR73190 − RR73150 − RR73160 + RR71140 (3.1)

1RR73190 - RR73150 - RR73160 + RR71140 motsvarar RR73120 + RR73130 +
RR73140 + RR73170 + RR73180.
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3.2.3 Löpande påverkbara kostnader, OPEX påverkbara

Till påverkbara kostnader hör till exempel [29] [32]:

• Drift och underhåll

• Nätadministration

• Personalkostnader

Påverkbara löpande kostnader, PLK, beräknas genom (3.2). [33]

PLK = RR73190 − RR73150 − RR73160 + RR71140 − RR7320 (3.2)

Detta examensarbete har tittat närmare på Ekm-måttens förmåga att beskri-
va Fortums påverkbara löpande kostnader i Stockholm.

3.2.4 Ej påverkbara kostnader, OPEX opåverkbara

Opåverkbara kostnader är kostnader som nätägarna själva inte kan inverka
på. Det innebär kostnader för [29] [32]:

• Anslutning till angränsande nät

• Skatter

• Myndighetsavgifter

• Nätförluster och ersättning till elproducenter

Den sistnämnda punkten kan komma att få effektivitetskrav under nästa
tillsynsperiod [30]. Nätföretagens opåverkbara löpande kostnader, OPLK,
motsvaras av (3.3). [33]

OPLK = RR7320 (3.3)

3.2.5 Kvalitetsjustering

I den nya förhandsregleringen vill EI att nätägarnas intäktsram ska kvalitets-
justeras. Några av punkterna som beaktas är leveranssäkerhet, att kvalitets-
nivån för ett nätföretag inte ska försämras från dagens nivå och att reglerin-
gen ska ge incitament till nätföretagen att sträva efter att bli bättre. Detta
ställer höga krav på utarbetandet av en metod som definierar vad en rimlig
kvalitetsnivå innebär samt hur avvikelser från denna nivå påverkar avkast-
ningen. Under första tillsynsperioden kommer troligtvis metoden inte att
vara färdig och då tänker EI istället justera intäktsramen med ± 3 % eller
som mest med hela avkastningen. [20] [29] [34]
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3.3 Ekvivalent Ledningslängd, Ekm
Ekvivalent ledningslängd, Ekm, är viktmått tänkta att beskriva lokal- och
regionnätens resursbehov samt möjliggöra jämförelser mellan olika nätom-
råden oberoende av struktur. Ekm innebär att vissa delar av distribution-
ssystemet tilldelas ett viktmått i förhållande till 1 km 0.4 kV luftledning.
Viktmåtten är ungefär proportionella mot verksamhetskostnaderna för drift
och underhåll exklusive återinvesteringar. Ekmt är ett annat viktmått som
även inkluderar återinvesteringar. [35] [36]

3.3.1 Bakgrund Ekm

Ekm är framtagna av bransch- och intresseorganisationen Svensk Energi
som representerar landets elförsörjningsföretag (elproduktion, elnät och el-
handel). [2] [4] [37]

Svensk Energi har även tagit fram Elektrisk Byggnads Rationalisering, EBR,
som kan användas för rationell planering, byggnation och underhåll av el-
nätsanläggningar inom lokal- och regionnät vid 0.4-145 kV.

Tanken bakom EBR väcktes ursprungligen på 1960-talet, under en tid då
elnätsägarna tillämpade en uppsjö av olika metoder och konstruktioner för
att bygga nätanläggningar i Sverige. Visionen med EBR blev därför att ska-
pa en rationell standard för elektriska distributionsanläggningar och därmed
skapa en mer enhetlig eldistributionsbyggnad i Sverige. [2] [37]

De nuvarande Ekm-måtten bygger på kostnader från EBR-katalogerna och
måtten finns angivna i EBR-katalogernas handbok. [2] [4] [37]

3.3.2 EBRs uppbyggnad

EBR är uppbyggd av tre separata kataloger, kostnadskatalogerna KLG1 och
KLG2 samt en handbok som kallas KLG 0. KLG1 behandlar anläggningar
inom lokalnät 0.4-24 kV samt optonät och KLG2 behandlar anläggningar
inom 36-145 kV. [2] [35] [38] [39] KLG0 är tänkt att användas som använ-
darhandbok till de två kostnadskatalogerna. [2] [4] [35]

EBR-katalogerna indelade i sex aggregeringsnivåer, som påverkar varandra
nedifrån och upp P6 → P1, se Figur 3.2.

I tryckt form återfinns de tre övre nivåerna P1, P2 och P3 samt delvis P4.
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Figur 3.2: Uppbyggnad EBR [2] [35]

• P1 - Översiktliga kostnadsberäkningar

• P2 - Detaljerade kostnadsberäkningar

• P3 - Detaljerade tidsberäkningar samt tidsunderlag från nivå P4

3.3.3 Frekvens- och tidsstudier, EBR

Kostnaderna på P1-nivå är inte direkt hämtade från verkliga projekt i bran-
schen utan är konstruerade med hjälp av insamlade tider, frekvenser och
arbetskostnader från EBR-katalogernas lägre nivåer. [37]

EBR-katalogernas frekvens- och tidsstudierna bygger dels på intervjuer med
personer på olika nätföretag och dels på metodstudier där Svensk Energi ut-
fört fältstudier hos nätföretagen. Med hjälp av dessa har Svensk Energi t.ex.
försökt lista vilka olika drift- och underhållsåtgärder nätföretagen utför på
en specifik anläggning, med vilken frekvens åtgärderna utförs och hur lång
tid åtgärderna tar. [35]

Antalet frekvens- och tidsstudier som ligger bakom kostnaden för en särskild
typ av anläggning och åtgärd varierar kraftigt. Anledningen till detta är att
det är svårt att få nätföretagen delaktiga i denna typ av studier eftersom de
kan vara tidskrävande. Det låga intresset har gjort att Svensk Energi ibland
fått nöja sig med ett fåtal projekt, exempelvis två projekt i södra Sverige
och två i mellersta Sverige. [35]
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3.3.4 Kostnader i EBR

I EBR-katalogerna är kostnaderna indelade i följande kategorier. [4] [35]

• Arbete

• Material

• Maskin

• Utrustning

• Övrigt

Kostnaden för arbete motsvarar genomsnittsarbetskostnaden för en montör
i Sverige. Arbetskostnaden byggs upp av montörens timlön, lönebikostnad
och arbetsomkostnadspålägg. Montörens timlön baseras på de fackliga av-
tal som finns inom branschen. [35] Under 2010 var medeltimlönen 143 kr. [40]

Lönebikostnader motsvarar 73 % av timlönen vilket ger 104 kr. Lönebikost-
naden består av sociala avgifter, semesterersättning, sjuklön och pension
m.m. Tillsammans ger timlönen och lönebikostnaderna timkostnaden för
montören. [40]

Arbetskostnaden består av ett arbetsomkostnadspålägg som delas in i fas-
ta och rörliga kostnader. De fasta kostnaderna består av kostnader som
kopplas direkt till genomförandet av åtgärden så som montörens reseer-
sättning, traktamente, skyddskläder, utbildning och personlig utrustning.
De indirekta kostnaderna kan vid första anblick vara svåra att koppla till
den specifika åtgärden och utgörs exempelvis av företagets fordonskostnad-
er, planering och projektering, arbetsledning, lokaler, administration m.m.
[41] De indirekta kostnaderna kan liknas vid vad Svensk Energi kategoris-
erar som OH-kostnader, fast för specifika projekt. [42] Arbetsomkostnad-
spålägget motsvarar 152 % av timkostnaderna (timlön + lönebikostnader)
vilket ger 375 kr. [40]

När montörens timlön, lönebikostnad och arbetsomkostnadspålägg läggs
samman erhålls 610 kr d.v.s. arbetskostnaden för en timme. [35]

Kostnaden för material är beräknad att gälla prisnivån i början av aktuellt
år med allmänna rabatter. Dessutom görs ett pålägg på 8 % för att täcka
materialomkostnader. [4]
Kostnad maskin avser maskin med förare vid antingen schaktning, stolpres-
ning, lindragning eller transport inom arbetsplatsen. I kostnadskatalogerna
finns anvisat vilken av maskintyperna som är tänkta att användas till en
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viss kostnadskod och vad deras timkostnad är [4]

Kostnad utrustning är kostnaden för specialmaskiner och tyngre utrustning.
[4]

Till kostnad övrigt hör exempelvis kostnader för byggnadslov, tillfälliga
skador, markintrång och asfaltering. [4]

3.3.5 Samkostnader

Katalogernas kostnader inkluderar inte samkostnader. Exempel på samkost-
nader är [4]:

• Övergripande ekonomisk och personell planering

• Övergripande nätadministration

• Forskning och utveckling

• Miljö och kvalitetssystem

• Driftövervakning

• Nätadministration

För att uppnå full självkostnad rekommenderas användaren av EBR-katalog-
erna att lägga på 3-8 % på katalogens angivna kostnader. Detta pålägg svarar
för företagets samkostnader och varierar mellan olika företag. [4].

3.3.6 Omarbetning av katalogerna

EBR-kostnadskataloger uppdateras varje år, men handboken där Ekm-mått-
en är angivna uppdateras bara vart fjärde år. Vid uppdatering av kost-
nadskatalogerna samlas en grupp inom Svensk Energi och diskuterar om
antingen tekniska metoder eller samhällskraven förändrats för någon av åt-
gärderna under det senaste året. Om tillvägagångssättet ändrats för någon
av åtgärderna inleds nya frekvens- och tidsstudier för just den åtgärden.
Sedan byggs värdena åter upp på P1-nivå och Ekm-vikterna kan aktualis-
eras. Detta innebär att Svensk Energi endast går igenom de fall där en
uppenbar förändring inträffat. [35] [37]

Under 2010 släpptes en ny utgåva av EBRs kostnads KLG1:10 och KLG2:10,
men handboken håller fortfarande på att revideras. I de nya katalogerna är
inte förändringen på lokalnivå särskilt stor, men för regionnät är skillnaden
större. Ekm-måttet för kund och marknadsservice skulle behöva ses över
ytterligare. [35]
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3.3.7 Existerande Ekm-mått

I Tabell 3.1 följer en komplett lista med de existerande Ekm-mått från 2006.
[4]

Tabell 3.1: Lista över existerande Ekm, framtagna 2006 [4]
Entitet Ekm
Luftledning 0.4 kV 1.0
Luftledning 12-24 kV 1.2
BLX 12-24 kV 0.9
Hängkabel 12 kV 0.9
Hängkabel 24 kV 0.9
Jordkabel 24 kV LBG 0.6
Jordkabel 12 kV LBG 0.6
Jordkabel 0.4 kV LBG 0.7
Jordkabel 24 kV Tätort 0.6
Jordkabel 12 kV Tätort 0.6
Jordkabel 0.4 kV Tätort 0.7
Jordkabel 24 kV City 0.6
Jordkabel 12 kV City 0.6
Jordkabel 0.4 kV City 0.7
Nätstation City/Tätort 0.3
Nätstation/kiosk LBG 0.1
Nätstation dubbel 0.5
Stolpstation 0.0
Kund- och marknadsservice 0.06
Luftledning 145 kV 1.5
Luftledning 52-72.5 kV 1.5
Jordkabel 145 kV LBG 0.3
Jordkabel 145 kV Tätort 0.4
Jordkabel 145 kV City 0.6
Jordkabel 52-72.5 kV LBG 0.3
Jordkabel 52-72.5 kV Tätort 0.4
Jordkabel 52-72.5 kV City 0.6
Fördelningsstation 145/12-24 kV exkl. apparater 1.9
Fördelningsstation 145/52-72.5 kV exkl. apparater 1.9
Fördelningsstation 52-72.5/12-24 kV exkl. apparater 1.9
Transformator 145/12-24 kV 4.6
Transformator 145/52-72.5 kV 5.1
Transformator 52-72.5/12-24 kV 4.6
Linjefack 145 kV 1.6
Linjefack 52-72.5 kV 1.6
Linjefack 12-24 kV 1.4

3.3.8 Tidigare Ekm-mått

Ekm-måtten gavs för första gången ut år 2000, därefter år 2003 och slutligen
nuvarande katalog 2006. Måtten under 2000 och 2003 överstämmer helt. Då
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fanns endast 10 vikttal, varav ett för kunder tätort 0.06 och ett för kunder
landsbyggd 0.07. [43] Sen dess har måtten utökats ordentligt och reviderats
en del, se avsnitt 3.3.7. [4]

3.4 Metod för beräkning av Ekm ur EBRs P1-nivå
För att beräkna drift- och underhållskostnaden per anläggningsdel och år,
d.v.s. kostnaderna som anges i katalogernas P1-nivå, multipliceras tiderna
det tar att utföra de olika drift- och underhållsåtgärderna med timkost-
naderna i avsnitt 3.3.4 dividerat med vilken frekvens åtgärden utförs. Det
innebär t.ex. att kostnaden för en viss sorts underhåll som görs vart 8:e år
divideras med 8 för att få fram kostnaden per år. På detta sätt har Svensk
Energi beräknat kostnaden för alla berörda anläggningsdelars totala drift
och underhållskostnad per år. För att erhåla anläggningsdelens Ekm-mått
divideras kostnaden för den berörda anläggningsdelen drift och underhåll
per år med motsvarande kostnad för 1 km 0.4 kV luftledning. [4] [40] [37]

3.4.1 Förtydligande exempel för beräkning av Ekm

Som ett förtydligande exempel visas i Tabell 3.2 vilka kostnader som ingår
i Ekm-värdet för 1 km 0.4 kV luftledning och i Tabell 3.3 motsvarande för
12-24 kV luftledning. Tabellen jämför hur kostnader och Ekm skiljer sig åt
enligt EBRs kostnadskataloger för de två åren.

Tabell 3.2: Kostnad för drift och underhåll för 1 km 0.4 kV luftledning [16]
0.4 kV LL Underhållsåtgärd EBR 2006 EBR 2010
G312:23 Bevakningsuppdrag 243 kr 268 kr
G312:26 Driftstörning 703 kr 785 kr
G322:32 Underhållsbesiktning 190 kr 210 kr
G322:34 Rötskadebesiktning 148 kr 163 kr
G322:36 Åtgärder e besiktning 514 kr 583 kr
G330:11 Röjning 252 282
Ekm=1 Totalt: 2 050 kr 2 291 kr

3.4.2 Prisindex

För att beräkna prisindex för 2006 och 2010 väljs inledningsvis ett referen-
sår. Eftersom det i detta fall är intressant att se om kostnader ökat/minskat
mellan 2006 och 2010, välj 2006 som referensår. Om kostnaden för 2006 och
2010 divideras med kostnaden för 2006 erhålls procentuell ökning/minskning
för 2010 utifrån referensåret 2006. EBRs prisindex finns angivet i handbo-
ken. [4] I Tabell 3.4 jämförs EBRs prisindexet med nyligen framtaget fak-
torprisindex för elnätsföretag på lokalnätsnivå. Angivet faktorprisindex rör
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Tabell 3.3: Kostnad för drift och underhåll för 1 km 12-24 kV luftledning [16]
12-24kV LL Underhållsåtgärd EBR 2006 EBR 2010
G312:23 Bevakningsuppdrag 243 kr 268 kr
G312:25 Driftstörning 960 kr 1070 kr
G322:31 Underhållsbesiktning 148 kr 163 kr
G322:33 Rötskadebesiktning 116 kr 128 kr
G322:35 Åtgärder e besiktning 530 kr 592 kr
G330:23 Röjning 482 kr 541 kr
Ekm=1.2 Totalt: 2 479 kr 2 762 kr

påverkbara drift- och underhållskostnader och ska användas för uppräkning
av kostnader i den kommande förhandsregleringen. [44]

Tabell 3.4: Jämförelse prisindex [44]
2006 2010

Prisindex enlig EBR 100 % 114.4 %
Faktorprisindex lokalnät1 100 % 113.6 %

Enligt Tabell 3.4 är prisökningen för EBR (branschen) bara marginellt högre
än det faktorprisindex som ska användas i förhandregleringen. Detta skulle
kunna tolkas som att branschen som helhet behöver öka sin kostnadseffek-
tivitet något, men att stora delar redan arbetar tillräckligt effektivt.

3.5 Ekm-liknande viktmått i förhandsreglering
Fram tills slutet av 2010 planerade EI att under första tillsynsperioden
beräkna 75 % av de påverkbara löpande kostnaderna med hjälp av his-
toriska företagsspecifika värden för 2006-2009 och resterande 25 % med hjälp
av normkostnader, en modifierad variant av de s.k. Ekm-måtten. [29] [33]
Efter att KTH påvisat att det finns tveksamheter hos nuvarande Ekm-måtts
tillförlitlighet och rekommenderat uppdatering av samtliga mått och/eller
att minska delen som regleras med Ekm-mått i första tillsynsperioden, över-
gav EI tanken på att använda Ekm i första tillsynsperioden. [2] Ekm-måtten
är dock inte uteslutna inför andra tillsynsperioden.

3.5.1 Modifiering av Ekm

För att Ekm-vikterna ska kunna visa hur resursbehovet förhåller sig mellan
olika nät i Sverige, planerade Energimarknadsinspektionen att komplettera
de nuvarande Ekm-måtten:

• Antalet entitettyper (komponenter, kunder) i den nuvarande Ekm-
tabellen måste utökas och de rådande Ekm-måtten måste ses över.

1Med år 2006 som referensår
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Speciellt måste anläggningar på regionnätsnivå granskas där Ekm-
måtten tagits fram med hjälp av relativt få datapunkter. [2]

• EBR-katalogerna behandlar endast anläggningar på 0.4-145 kV. Det
skulle behövas fler Ekm-mått för högre spänningsnivåer än dessa. Ekm
för 145-400 kV måste tas fram från grunden. [2]

• Det befintliga kundrelaterade viktmåttet skulle behöva ses över. EI
övervägde också huruvida det nuvarande kundrelaterade viktmåttet
behöver delas upp i fler kundkategorier. Kategorier som kan övervägas
är exempelvis: högspänning, lågspänning timavläst och lågspänning
månadsavläst. [2]

• Åtminstone en ny terräng skulle läggas till de nuvarande som benämns
landsbyggd, tätort och city. Den ska kallas landsbygd svår. [2]

3.5.2 Löpande påverkbara kostnader med hjälp av Ekm

Innan Energimarknadsinspektionen avstod från att använda Ekm i första
tillsynsperioden, var tanken att 25 % av de löpande påverkbara kostnader-
na skulle beräknas som en normkostnad. I praktiken innebär det att varje
nätägarna behöver beräkna sitt totala antal Ekm och multiplicerar det med
medelvärdet för ett Ekm. Då erhålls 25 % av nätföretagets tillåtna löpande
påverkbara kostnader.

För att ta fram medelkostnaden för ett Ekm tänkte EI utgå från medelvärdet
av nätföretagens inrapporterade historiska löpande påverkbara kostnader
från åren 2006-2009, dividerat med nätföretagens totala Ekm. Eftersom ny-
ckeltalet för ett Ekm utgörs av medelvärde för flera företag kommer vissa
företag att erhålla en ram som är lägre än 25 % av deras faktiska kostnad-
er och andra företag få en ram som är högre än 25 % av deras kostnader. [29]

Medelvärdet för nätföretagens totala påverkbara löpande kostnader för åren
2006-2009, skulle EI beräkna med hjälp av resultaträkningen för de särskilda
rapporterna. [33] Om medelvärdet beräknas för lokalnät och för åren 2006-
2009 m.h.a. ekvation (3.2) i avsnitt 3.2.3 blir totala påverkbara löpande
kostnaden ungefär 7.5 miljarder kr. [6]

Nätföretagen har även rapporterat in antalet anläggningsdelar genom särskil-
da rapportens tekniska information för lokalnät respektive regionnät. [33]
Medelvärdet för nätföretagens inrapporterade anläggningsdelar, för lokalnät
och åren ovan, ger totalt ungefär 750 000 st Ekm. [6] Medelkostnaden per
Ekm blir då 7.5 miljarder dividerat på 750 000 Ekm d.v.s. ungefär 10 000
kr. Det är en mycket högre kostnad än 2 291 kr som är värdet för ett Ekm
enligt EBR-katalogerna 2010 som visas i Tabell 3.2. Att värdet för ett Ekm
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skiljer sig så pass mycket åt kan bero på många olika saker. En anledning
är att nätföretagen bara rapporterat in antalet km ledning, kabel, antal
nätstationer och installerad transformatoreffekt. Det innebär att det finns
fler anläggningsdelar som bidrar till elöverföringen som inte räknas med i
medelvärdet för det totala antalet Ekm ovan. Om dessa räknades med skulle
värdet för 1 Ekm sänkas från 10 000 kr, men det är oklart hur mycket. En
annan anledning till att värdena skiljer sig från varandra är att det beräk-
nade värdet per Ekm ovan bara beräknats med avseende på lokalnät och ej
regionnät.

Nätföretaget beräknar enklast sitt totala antal Ekm genom att först sum-
mera antalet av respektive anläggningsdel eller kund och därefter multi-
pliceras dessa med respektive anläggningsdels eller kunds Ekm. Slutligen
summeras antalet Ekm av respektive anläggningsdel eller kund och då er-
hålls nätföretagets totala antal Ekm. Det totala antalet Ekm multipliceras
därefter med medelkostnaden för ett Ekm och divideras därefter med fyra.
På detta sätt tänkte EI tidigare beräkna 25 % av nätföretagets tillåtna lö-
pande påverkbara kostnader under första tillsynsperioden. [29]





Kapitel 4

Empiri

Detta kapitel ger en kortfattat beskrivning av insamlad empiri, relevanta
delar av Fortums organisation samt en sammanställning av den data som
analyseras i Kapitel 5.

4.1 Genomgång empiri

Följande empiri samlades in för att besvara examensarbetets frågeställning.
Empirin består av intervjuer, dokumentation och arkiv.

4.1.1 Genomgång intervjuer

Intervjuprotokoll finns med som bilagor till rapporten.

Fortum Distribution, Underhållsplanerare
Bo Lindgren Bilaga A.1

Intervju med en av två underhållsansvariga för lokalnät Stockholm (inner-
stad, västra förorterna och Täby). Intervjun behandlade Stockholmsnätet
i allmänhet, särskilda omständigheter för drift och underhåll i Stockholms
innerstad samt kostnader m.m.

Svensk Energi, Ansvarig EBR
Ulf Wagenborg, Bilaga A.2

Intervju med ansvarig för EBR (för sambyggnads- och ekonomirelaterade
frågor som t.ex. kostnadskatalogerna), Svensk Energi. Under intervjun be-
handlades EBR-katalogerna i allmänhet, katalogernas underlag samt hur
revision av katalogerna går till.

31
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Fortum Customer Services, Fakturering
Mats Strömberg, Bilaga A.3

Intervju rörande hur Fortum sköter fakturering av kunder, skillnader i kost-
nad för fakturering av olika kunder och speciella omständigheter i Stock-
holm.

Fortum Distribution, Mätaravläsning
Per Södergren, Bilaga A.4

Intervju som i första hand behandlade timavläsning av mätare, men även
mätare i allmänhet.

Fortum Customer Services, Kundservice
Eva Roth-Franzén, Bilaga A.5

Telefonintervju som behandlade kundtjänst, hur kundtjänstsystemet är upp-
byggt för olika kunder och kostnad för kundtjänsten.

Fortum Electricity Sales and Marketing, Flyttar
Claes Frykstrand, Bilaga A.6

Kort intervju och längre flyttpresentation. Presentationen behandlade For-
tums flyttprocess i allmänhet samt flyttstrategier för Electricity Sales and
Marketing.

Fortum Distribution, Flyttar
Ismael Johansson, Bilaga A.7

Teefonintervju rörande flyttstatistik inom Fortums nät, kostnader för olika
typer av flytt och särskilda flyttproblem i Stockholm.

Fortum Distribution, Storkundsansvarig
Mårten Mohlin, Bilaga A.8

Intervju med Storkundsanvarig på Fortum Distribution. Intervjun behand-
lade storkunder i allmänhet samt kostnader som förknippas med storkunder.

4.1.2 Genomgång dokumentation

Beskriver kort insamlade dokument från Fortum. Dokumenten finns inte
med som bilagor i rapporten, men viktiga delar är sammanställda i avsnitt
4.3 och 4.4.
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Budgetförslag2 Gula bladet 2011 Stockholm [16]

Budgetförslaget beskriver Fortums underhållsplaner för Stockholm, Lidingö,
Täby och Ekerö1 och bygger på fakta från Fortums egna underhållshand-
bok. Förslaget beskriver t.ex. befintliga anläggningstyper och deras antal,
planerade underhållsåtgärder för olika anläggningsdelar, intervall för under-
hållsåtgärderna, kostnad per åtgärd och år. All information finns uppdelad
per koncession och totalt. Budgetförslaget kan ses som en uppföljning av
föregående års underhållskostnader. [19]

Snittkostnader per fel Stockholm, Täby och Lidingö [45]

Driftansvarig har tagit fram snittkostnader för både låg- och högspänning2

för Stockholm, Täby och Lidingö. Snittkostnaderna är uppdelade i akut
felavhjälpning och kvarvarande arbete.

SV Total kostnad driftstörningar [46]

Driftansvarig har också tagit fram totalkostnader för låg-, mellan- och hög-
spänning3 för Stockholm, Täby och Lidingö. Totalkostnaderna är även de
uppdelade i akut felavhjälpning och kvarvarande arbete, men på högspän-
ningsnivå görs dessutom skillnad på om anläggningsdelen är en kabel eller
övrig anläggningsdel.

Nätstationskostnader Stockholm [47]

Beskriver fördelningen av och kostnader för olika sorters nätstationer i Stock-
holm, Lidingö och Täby. Antalet och kostnader skiljer sig något från Bud-
getförslaget, men detta dokument åsidosätter budgetförslagets enligt [19].

Fördelning Regnät- Lokaln (lindgbo v1) 2010-01-14 [48]

Beskriver hur hyreskostnaderna fördelar sig mellan Stockholm lokal- och
regionnät.

NUAK-värde lokalnät [49]

Listar antal av Fortums anläggningsdelar på lokalnätsnivå.

Fortums kunder [25]

Anger hur Fortums kunder fördelar sig inom Stockholm lokalnät och inom
Fortums nät totalt.

1Ingår fr.o.m. 2011
2Högspänning avser i detta fall mellanspänning eftersom lokalnät d.v.s. 1 ≤ u ≤ 36 kV
3Högspänning ligger utanför ramen för detta examensarbete
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Bokförda kostnader [50]

Listar hur Fortums bokförda kostnader fördelar sig per koncession och/eller
gemmensamt.

4.1.3 Genomgång arkiv

Arkiv som samlats in internt på Fortum finns inte med som bilagor i rap-
porten, men viktiga delar är sammanställda i avsnitt 4.3 samt Bilaga B.

Driftstörningsstatistik - darwin tab sth 2009 [51]

Detaljerad statistik över Stockholms registrerade avbrottsstatistik för nå-
got av åren 2005-2009. Samma statistik som rapporteras in till DARWIN.
Ecxelfilerna beskriver t.ex. datum för inträffat fel, tid då felet uppstod och
åtgärdades, felställe vid lsp eller hsp, felande anläggning och felorsak m.m.

Grunddatafil [62]

Beskriver hur driftstörningsstatistiken ska tolkas.

4.2 Fortums organisation
Fortums verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el
och värme samt drift och underhåll av kraftverk. [24]. I figur 4.1 visas en
förenkling av Fortums organisationsschema.

Figur 4.1: Organisation Fortum [52]

Särskillt intressant för detta examensarbete är tre avdelningar inom Elec-
tricity Solution and Distribution som kallas Distribution, Electricity Sales
and Marketing och Customer Service. Se Figur 4.2.
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Figur 4.2: Electricity Solution and Distribution [53]

4.2.1 Fortum Distribution, FD

Fortum Distribution äger och driver regionala och lokala elnät och dis-
tribuerar till kunder i Sverige, Finland, Norge och Estland. För mer ingående
information se avsnitt 2.6. [53]

Customer Relations, CR

Inom Distribution finns avdelningen Customer Relations som bl.a. ansvarar
för att samla in mätvärden från Fortums kunder. Insamling av och kostnad
för mätvärden skiljer sig något åt beroende på om kunden är hög- eller
lågspänning effektkund och lågspänning säkringskund (<63A). Effektkunder
timmavläses och säkringskunder månadsavläses. [54]

Storkundsansvariga

Fortum Distribution har ca 3 000 kunder som förbrukar mer än 300 MWh
per år och dessa kallar Distribution för storkunder. [55] Istället för att
ringa till den vanliga kundtjänsten, har storkunderna en storkundsrepresen-
tant. Det finns fyra storkundsrepresentanter, en i varje område (Stockholm,
Västkusten, Västra Svealand och Södra Norrland). [55]

De flesta storkunderna har effektabonnemang och är timavlästa. Det finns
också säkringsabonnemang, ofta företag med många abonnemang. Storkun-
derna faktureras som regel per månad. Kostnaden skiljer sig inte från andra
utskick. [55]

4.2.2 Electricity Sales and Marketing, ESM

Electricity Sales and Marketing ansvarar för marknadsföring och försäljning
av Fortums el. De har för närvarande 1.3 miljoner privat- och företagskunder
samt andra sorters el-detaljister i norden. [53] För detta examensarbete är
dock endast de tjänster som Electricity Sales and Marketing utför åt Fortum
Distribution av intresse. [53]
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Billing and Debt Collection, BDC

En avdelning inom Electricity Sales and Marketing heter Billing and Debt
Collection och de ansvarar bl.a. för Fortums kontrakt, kreditkontroller och
fakturor. Det innebär t.ex. att de sköter fakturering av Fortum Distributions
kunder.

Enligt Fortum skickas samma sorts faktura ut till Fortums samtliga kunder
d.v.s. 1 eller 100 mätpunkter spelar ingen roll. [56] Det enda som skiljer i fak-
tureringsproceduren för olika kundsorter är faktureringsintervallet. Effekt-
kunder månadsfaktureras som standard medan säkringskunder vanligtvis
faktureras per kvartal. Om en säkringskund överskrider en viss förbrukning
övergår kunden till att månadsfaktureras. Kostnaden för själva utskicket av
fakturan är i princip den samma i hela landet. I Stockholm är priset något lä-
gre eftersom Posten konkurerar med CityMail, men skillnaden är marginell.
[56]

4.2.3 Customer Service, CS

Enligt Fortum är det viktigt att ha en nära kundrelation för att kunna bedri-
va en fungerande nätverksamhet. Customer Service tillhandahåller kundtjän-
sten som är en allmän administration för Fortum som hanterar inkommande
och utgående samtal. Enligt [57] är kundtjänsten delad i två enheter, en för
privatkunder och en annan för företagskunder. Privatkunder som ringer till
kundtjänsten väljer något av områdena fakturor, flytt, pris, nätfrågor och
driftstörningar. Exempel på frågor som hanteras gemensamt för Fortum Dis-
tribution och Fortum Electricity Sales and Marketing är fakturering, rekla-
mation, inkomna mail, brev och fax. Av dessa är ca 54 % frågor till Distri-
bution och 46 % till Electricity Sales and Marketing. [57]

Företagskunder har ett eget telefonnummer. De väljer mella tillvalen infor-
mation om driftstörningar och övriga kundtjänstärenden[57].

4.3 Urval drift- och underhållsdata
I detta avsnitt listas ett urval av anläggningstillgångar i Stockholm samt
ett urval av drift- och underhållsdata som ligger till grund för fortsatta
beräkningar och analys. Driftkostnaden består av driftstatistik och driftkost-
nader för berörda anläggningsdelarna. Fortums underhåll delas in i planerat
underhåll för anläggningsdelarna, bevakningsuppdrag och hyror.

4.3.1 Anläggningstillgångar

I Tabell 4.1 listas berörda anläggningsdelar.
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Tabell 4.1: Berörda anläggningsdelar i Stockholm [16] [47] [49]
Sthlm kommun Lidingö Täby Ekerö Sthlm lokalnät

0.4kV LL
Antal [km] 140 20 20 258 438
Antal stolpar [st] 3500 500 500 5184 9684
12-24kV LL
Antal [km] 10 46 12 189 257
Antal stolpar 200 920 200 2193 3513
0.4kV JK
Antal [km] 9619 5332 535 - 15486
12-24kV TB JK
Antal [km] 209 - - - 209
NS dubbel
Antal NS City [st] - - - - 820
Antal NS City [st] - - - - 1295

Värt att notera är att tunnelförlagd kabel endast förekommer i Stockholm
kommun och att insamlad data inte entydigt specificerat hur antalet nätsta-
tioner fördelar sig mellan de fyra koncessionerna. Fortum motiverade detta
med att antalet tillfälliga nätstationer ständigt förändras, men att totalsum-
man som anges i Tabell 4.1, för hela Stockholms lokalnät, bör ligga nära det
verkliga antalet. [19]

4.3.2 Driftstörningsfel per anläggningsdel och år

Driftstörningsdatan för Stockholms lokalnät [51], sorteras per felande anläg-
gningsdel, spänningsnivå samt felorsak. Se avsnitt 2.2 för formel definition
av spänningsnivåerna. Orsaken till störningarnas uppkomst dokumenteras
noga för att undersöka om det fanns eventuella Stockholmsrelaterade fel
och presenteras i Bilaga B. I Tabell 4.2 visas en sammanställning av antal
fel per anläggningsdel och spänningsnivå.

Tabell 4.2: Fördelning driftstörningsfel under 2009 [51]
Anläggningsdel Lågspänning Mellanspänning
Luftledning 167 st 21 st
Kabel 1135 st 104 st
Nätstation 12 st 1 st
Okänd 644 st 147 st
Totalt: 1958 st 273st

Enligt Tabell 4.2 uppstår mer än hälften av alla felen i Stokholm lokalnät re-
laterat till jordkabel. Dessutom kan inte en stor del av inträffade fel härledas
till någon specifik anläggningsdel. Enligt Fortum inträffar dessa okända fel
slumpvis och de kan inte bindas till någon särskild omständighet. Fortum
fördelar de okända felen proportionell över andra inträffade fel och samma
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fördelning tillämpas här. [58] De okända lågspänningsfelen fördelas enligt
ekvationerna (4.1), (4.4), (4.2) och (4.3).

Nlspkända = 1958 − 644 = 1314st (4.1)

NLLlsp = 167
1314

644 + 167 = 249st (4.2)

NJKlsp = 167
1314

644 + 1135 = 1691st (4.3)

NNSlsp = 12
1314

644 + 12 = 18st (4.4)

Mellanspänningsfelen fördelas på motsvarande sätt. Den nya fördelningen
presenteras i Tabell 4.3. Denna fördelning används i fortsatta beräkningar
och analys.

Tabell 4.3: Driftstörningsfel med okända fel fördelade [58]
Lågspänning:
Luftledning NLLlsp: 249 st
Kabel NJKlsp: 1691 st
Nätstation NNSlsp: 18 st
Totalt: NTotlsp : 1958 st
Mellanspänning:
Luftledning NLLmsp: 46 st
Kabel NJKmsp : 225 st
Nätstation NNSmsp: 2 st
Totalt: NTotmsp : 273st

4.3.3 Driftstörningskostnader på lågspänningsnivå

Insamlade driftkostnader för lågspänning är uppdelade i akutfelavhjälpning
och kvarvarande arbete enligt Tabell 4.4.
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Tabell 4.4: Driftkostnader för lågspänning [45], [46]
Medelsnittkostnad
Akut felavhjälpning Sfa1: 5 500 kr
Kvarstående arbete Ska1: 41 900 kr
Totalkostnad
Akut felavhjälpning Tfa1: 8 000 000 kr
Kvarstående arbete Tka1: 18 900 000 kr

4.3.4 Driftkostnader på mellanspänningsnivå

Insamlade medelsnittkostnader för mellanspänning är också uppdelade i
akutfelavhjälpning och kvarvarande arbete. Totalkostnaderna är dessutom
uppdelade mellan kabel eller övrig anläggningsdel, se Tabell 4.5.

Tabell 4.5: Driftkostnader för mellanspänning [45], [46]
Medelsnittkostnad
Akut felavhjälpning Sfa2: 8 400 kr
Kvarstående arbete Ska2: 68 800 kr
Totalkostnad kabel:
Akut felavhjälpning Tfa3: 750 000 kr
Kvarstående arbete Tka3: 4 800 000 kr
Totalkostnad övrigt:
Akut felavhjälpning Tfa4: 3 000 000 kr
Kvarstående arbete Tka4: 445 000 kr

4.3.5 Planerade underhållsåtgärder på Fortum

Upplägget för Fortums planerade underhållsåtgärder varierar beroende på
anläggningsdel och ibland även beroende på koncession. Kostnaden för plan-
erade underhållsåtgärder hos luftledning och kabel hämtades från budget-
förslaget. [16] Budgetförslaget behandlar även underhåll av nätstationer,
men Fortum rekommenderade istället Nätstationskostnader Stockholm. [19]
I Tabell 4.6 sammanställs Fortums planerade underhåll för Stockholm kom-
mun och Stockholm lokalnät per år. [16] [20]
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Tabell 4.6: Planerade underhållsåtgärder, Stockholm kommun och lokalnät [16]
Intervall kr

Åtgärd Kommun kr
år Lokalnät kr

år
0.4kV LL
Underhållsbesikt. 8 1783 kr - 57502 kr
Underhållsbesikt. 8 250 kr 109 375 kr 140625 kr
och grunddatainsam.
Rötskadebesikt. 8 394/261 kr 172 375 kr 468 kr
Akuta nätåtgärd. 1 - 250 000 kr 450 000 kr
Åtgärder e besikt. 1 - 2000 000 kr 2 550 000 kr
Röjning 2 1500 kr 2 625 000 kr 3 568 500 kr
Totalt: 5 156 750 kr 7 028 095 kr
12-24kV LL
Underhållsbesikt. 1 1 471 kr 14 710 kr 378 047 kr
och grunddatainsam.
Jordtagskontroll 8 475 kr 2 375 kr 71 725 kr
Rötskadebesikt. 8 216 kr 5 400 kr 94 851 kr
Akuta nätåtgärd. 1 - 25 000 kr 200 000 kr
Åtgärder e besikt. 1 - 75 000 kr 1000 000 kr
Röjning 1 50 000 kr 350 000 kr
Totalt: 172 485 kr 2 094 623 kr
0.4kV JK
Kabelskåpsbesikt. 8 313 kr 723 030 kr 1046985 kr
och grunddatainsam.
Kabelskåpsunderhåll 8 300 kr 690 000 kr 1 000 500 kr
Totalt: 1 413 030 kr 2 047 485 kr
12-24kV TF JK
Kabelsbesiktning 2 1107 kr 115 682 kr 115 682 kr
Kabelunderhåll 1 100 kr 20 900 kr 20 900 kr
Totalt: 136 582 kr 136 582 kr

Kostnaden för planerade underhållsåtgärder hos nätstationer hämtades från
Nätstationskostnader Stockholm. [47] Dokumentet specificerade underhålls-
kostnaden för olika typer av dubbla respektive enkla nätstationer, men
dessvärre inte deras fördelning inom Stockholm lokalnät. [47] Det innebär att
Ekm-måttet för nätstation bara beräknas för Stockholm lokalnät, ej Stock-
holm kommun.

I underhållskostnaderna för nätstationer ingick även kostnader för tillhörande
transformatorer, vilket innebär att nätstationernas Ekm-mått behöver delas
upp i nätstation och transformator. Mer om detta i avsnitt 5.5.3.

I Tabell 4.7 sammanställs totala kostnaden för dubbla och enkla nätstationer
i Stockholm lokalnät per år. [16] [20]
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Tabell 4.7: Planerade underhållsåtgärder för nätstation [47]
Dubbel NS Period Stockholm lokalnät [Kr]

År
Dubbel NS
Inspektion 1 515 836 kr
Underhållsbesikt. 1 7 656 520 kr
inklusive åtgärder
Totalt: 8 172 356 kr
Enkel NS
Inspektion 1 814 555 kr
Underhållsbesikt. 1 8 588 091 kr
inklusive åtgärder
Totalt: 9 402 646 kr

4.3.6 Kostnad bevakningsuppdrag

I budgetförslaget anges också kostnaden för s.k. bevakningsuppdrag. Denna
kostnaden anges separat från anläggningsdelarna och kan därför inte direkt
relateras till någon särskild anläggningsdel. I Tabell 4.8 sammanställs For-
tums bevakningskostnader för Stockholm kommun och Stockholm lokalnät.

Tabell 4.8: Kostnad bevakningsuppdrag [16]
Underhållsåtgärd Kommun [Kr]

År Lokalnät [Kr]
År

Tillsyner - CDE/CST vid 200 000 kr 500 000 kr
skogsfrågor/grävningar m.m.
Påkörda kabelskåp mindre 800 000 kr 1 100 000 kr
flyttningar
Tillfälliga anläggningar/ - 50 000 kr
serviser - markander m.m.
Utsättning/ Dokumentation 600 000 kr 1 800 000 kr
Dokumentation/omlittrering 600 000 kr 1 600 000 kr
Totalt: 2 200 000 kr 5 050 000 kr

Fortum uttryckte osäkerhet för hur kostnaden för bevakningsuppdrag skulle
fördelas, mest eftersom bevakningskostnaden för en anläggningsdel kan vari-
era från år till år. [19]Slutligen valdes fördelningen i Tabell 4.9. Enligt
tabellen står kabel för i stort sätt hela kostnaden för bevakningsuppdrag.
Endast 10 % av bevakningsuppdragen så som Tillsyner - CDE/CST vid
skogsfrågor/grävningar m.m. och 10 % av Utsättning/ Dokumentation till-
skrevs luftledningar. [6] [13]

Fördelningen motiveras först och främst med att vissa bevakningsuppdrag
direkt utifrån beteckningen kan kopplas till kabelåtgärder, såsom t.ex. påkör-
da kabelskåp m.m. Resterande kostnad kan även den, med viss säkerhet,
kopplas till kabelåtgärder i och med de senaste årens kabelfiering. Tun-
nelförlagd kabel omfattas ej av kabelfieringen och troligtvis inte av bevakn-
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Tabell 4.9: Fördelning bevakningsuppdrag [6] [13]
Kostnad bevakningsuppdrag Stockholm kommun Stockholm lokalnät
0.4 kV/12-24 kV LL 80 000 kr 230 000 kr
0.4 kV JK 2 120 000 kr 4 820 000 kr
Totalt: 2 200 000 kr 5 050 000 kr

ingsuppdrag. [6] [13]

Kostnad bevakningsuppdrag luftledning fördelas proportionellt mellan 0.4kV
och 12-24kV luftledning enligt ekvationerna nedan. I de två första ekvation-
erna beräknas totala antalet km luftledning inom Stockholm kommun och
inom Stockholm lokalnät m.h.a. Tabell 4.1. K symboliserar kommun och L
lokalnät. I de fyra efterföljande ekvationerna fördelas bevakningskostnader-
na i Tabell 4.9 ut proportionellt, där lsp symboliserar 0.4kV luftledning och
msp 12-24kV luftledning. Den slutgiltiga fördelningen presenteras i Tabell
4.10.

NLLTotK = 140 + 10 = 150 km (4.5)

NLLTotL = 438 + 257 = 695 km (4.6)

BVLLlspK = 140
150

80000 ≈ 74 700 kr (4.7)

BVLLmspK = 10
150

80000 ≈ 5 300 kr (4.8)

BVLLlspL = 438
695

230000 ≈ 144 900 kr (4.9)

BVLLmspL = 257
695

230000 ≈ 85 100 kr (4.10)
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Tabell 4.10: Fördelning bevakningsuppdrag [6] [13]
Kostnad bevakningsuppdrag Stockholm kommun Stockholm lokalnät
0.4kV LL 74 700 kr 144 900 kr
12-24kV LL 5 300 kr 85 100 kr
0.4kV JK 2 120 000 kr 4 820 000 kr

4.3.7 Hyreskostnader, Stockholms lokalnät

I Tabell 4.12 anges Fortums hyreskostnader för Stockholm kommun och
lokalnät. Hyrorna utgör en stor del av Fortums underhållskostnader. I förhand-
sregleringen kommer dock endast de delar av hyreskostnaderna som rör mark
och kabel att räknas till löpande kostnader. [6]

Tabell 4.11: Fördelning hyror inom Stockholm [48]
Stockholm kommun Stockholm lokalnät

Hyror 0.4kV JK
Maravtal kabel. 19 300 000 kr 21 150 000 kr
Hyror 12-24kV JK
Gfk tunnlar kabel 1 200 000 kr 1 200 000 kr
Värme tunnlar kabel 4 140 000 kr 4 140 000 kr
Hyror NS
Gfk Ns avtal 10 900 000 kr 10 900 000 kr
Gfl Ns Tomträttsavtal 1 260 000 kr 1 260 000 kr
Privata Ns hyresavtal 2 074 000 kr 2 074 000 kr
Totalt: 38 874 000 kr 40 724 000 kr

Enligt Tabell 4.12 står Stockholm kommun för hela hyreskostnaden för tun-
nelförlagd kabel och nätstationer. Detta antyder att de nätstationer som
är förlagda inom Stockholm kommun är dyrare för Fortum att underhålla,
än resterande delar av Stockholm lokalnät. Eftersom insamlad data endast
tillåter beräkning av nätstation för Stockholm lokalnät, kommer dock kom-
munens kostnader inte åskådliggöras i Fortumspecifika Ekm-mått.

Insamlad data anger inte hur hyreskostnaden fördelar sig mellan dubbla
och enkla nätstationer. I brist på ytterligare källor fördelas hyreskostnaden
för nätstationer därför proportionellet mellan dubbla och enkla nätstation-
er m.h.a. Tabell 4.7. Den nya fördelningen visas i Tabell 4.12, enligt nedan.
HNSD betecknar hyreskostnaden för dubbla nätstationer och HNSE hyreskost-
naden för enkla nätstationer.

NNSTot = 820 + 1295 = 2115 st (4.11)

HNSD = 820
2115

14234000 ≈ 5 519 000 kr (4.12)
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HNSE = 1295
2115

14234000 ≈ 8 715 000 kr (4.13)

Tabell 4.12: Ny fördelning hyror inom Stockholm [48]
Hyror Stockholm kommun Stockholm lokalnät
0.4kV JK 19 300 000 kr 21 150 000 kr
12-24kV JK 5 340 000 kr 5 340 000 kr
NS dubbel 5 519 000 kr 5 519 000 kr
NS enkel 8 715 000 kr 8 715 000 kr

4.4 Urval kundrelaterad data

I detta avsnitt listas ett urval av den kundrelaterade data som samlats in
under arbetets gång. Det innebär dels en sammanställning av Fortums kun-
der och dels kostnadsdata som ligger till grund för fortsatta beräkningar och
analys.

4.4.1 Fördelning Fortums kunder

Fortums kunder kan delas in i olika kundkategorier. En möjlig indelning är
efter spänningsnivå såsom högspänningskunder och lågspänningskunder.

Tabell 4.13: Fördelning Fortums kunder 2009 [25]
HSP-kunder LSP-effekt LSP-säkring
762 st 13 551 st 863 388 st

4.4.2 Bokförda kundkostnader 2009

I Tabell 4.14 presenteras de bokförda kostnader som används i den fortsatta
analysen.

Tabell 4.14: Bokförda kostnader [50]
Total kostnad 2009 Kundtjänst, fakturering och it Mätaravläsning
Fortum totalt 177 355 743 kr 70 703 198 kr

Enligt insamlad data, bokför Fortum kostnaden för fakturering, kundtjänst
och it tillsammans. Kostnaderna delas oftast inte upp per koncession utan
bokförs i gemensama poster för Fortums hela nät. Kostnad mätaravläsning
är till viss del uppdelad per koncession, men stora delar bokförs gemensamt
för hela Fortums nät. [50]
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4.4.3 Kostnad mätaravläsning

Högspänningskunderna är som regel timmätta, medan lågsspänningskun-
derna kan vara både timmätta eller månadsmätta (<63A). Timmätning och
månadsmätning innebär precis som det anyder att kundens mätare antingen
avläses varje timme eller en gång per månad. Priset per månad skiljer sig
som följer [54]:

Tabell 4.15: Månadskostnad mätaravläsning 2009[54] [59]
Timavläsning Månadsavläsning

18.0 kr 7.08 kr

Kostnad flytthantering

I Sverige flyttar i genomsnitt 3600 personer per dag och det motsvarar var
8:e invånare per år. Människor flyttar av många olika skäl exempelvis efter-
som de gifter sig, skiljer sig, byter jobb m.m. [60].

I Tabell 4.16 visas flyttningsnetto och folkmängdsändring hos Sveriges tre
största städer och riket totalt sätt. [27] Flyttningsnetto innebär antalet in-
flyttade minus antalet utflyttade inom ett visst område under ett år. Folk-
mängdsändringen innebär antalet födslar minus antal dödsfall. Enligt Tabell
4.16 är både flyttningsnettot och folkmängdsändringen större i Sveriges
storstäder än i Riket i helhet.

Tabell 4.16: Folkmängdens förändring 2008 [27]
Stockholm Göteborg Malmö Riket

Flyttningsnetto 11.6 % 8.0 % 14.9 % 6.1 %
Folkmängdsändring4% 18.6 % 13.5 % 20.2 % 8.0 %

Inom Fortums nät flyttar ca 10 % av kunderna årligen och antalet flyttar
ökar stegvis varje år. Inom Stockholm är siffran något högre, ca 12 %. Kost-
naden för en flytt varierar beroende om flytten sker inom Fortums nät, till
Fortums nät eller från Fortums nät. [60]

Tabell 4.17: Genomsnittlig flyttkostnad för Fortum [61]
Inom Fortums nät Till Fortums nät Från Fortums nät

268 kr 268 kr 253 kr

En flytt till annan nätägare är ca 15 kr billigare, eftersom Fortum då inte be-
höver anvisa en elleverantör. [61] Alla Fortum Distributions flyttar hanteras
av Customer Service. [57] Precis som vid fakturering, se avsnitt 4.2.2, skiljer

4Häri ingår övriga justeringar
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sig kostnaden för porto bara marginellt inom Stockholm och övriga landet.
[61]

Enligt ellagens ska avläsning av nätägarnas elmätare ske automatisk. [6]
Trots detta finns det idag ungefär 1000 mätare i Stockholm som inte avläses
automatiskt och dessa ställer till problem för Fortum. Om innehavarna till
dessa lägenheter inte meddelar Fortum om sin flytt, får Fortum mycket
svårt att skicka slutfakturan till rätt person. Processen att söka upp den
utflyttade och på så vis få betalt för slutfakturan, gör att kostnaden för
dessa flyttar blir ca 10 gånger dyrare än en vanlig flytt. [61] Fortum försöker
att byta ut mätarna till automatiskt avlästa mätare och därmed minska sina
kostnader, men trots sina ansträngningar uppfyller Fortum inte ställda krav
om automatisk avläsning. [6]



Kapitel 5

Analys av empiri

I detta kapitel analyseras insamlad data i syfte att besvara frågeställningen.
Delfrågorna behandlas separat för att uppnå en tydligare struktur i arbetet.
En sammanställning av resultatet finns angivet i kapitel 6.

Figur 5.1: Arbetsflöde.

5.1 Ekm-måttens förmåga att beskriva Stockholms
innerstads särskilda förhållanden

Enligt första delfrågan har Ekm-måttens förmåga att beskriva drift- och un-
derhållskostnader i Stockholms innerstad analyserats. I analysarbetet valdes
ett antal Ekm-mått ut och för dessa beräknades Fortumspecifika Ekm.
Dessutom beräknades ett Fortumspecifikt Ekm vars motsvarighet saknas
bland de existerande Ekm-måtten. I Tabell 5.1 visas utvalda Ekm-mått.
Metoden för att beräkna ett Ekm-mått beskrivs utförligt i avsnitt 3.4. De
Fortumspecifika Ekm-måtten beräknades utifrån Fortums dokumenterade
driftstörningsstatistik och utifrån uppbyggnaden av Fortums nuvarande un-
derhållsplan, d.v.s. vissa skillnader i uppbyggnaden från existerande Ekm-
mått kan förekomma.

47
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Tabell 5.1: Utvalda Ekm-mått [4]
Anläggningsdel: Existerande Ekm-mått
0.4 kV luftledning: 1.0
12-24 kV luftledning: 1.2
0.4 kV jordkabel: 0.7
Enkel nätstation, City: 0.3
Dubbel nätstation, City: 0.5
Transformator, City: 4.81

Tunnelförlagd kabel: saknas

Beräkningar och analys bygger på urvalet av data i avsnitt 4.3. Enligt in-
samlad data kan Ekm för både Stockholm lokalnät och Stockholm kommun
beräknas. Kortfattat, men detaljerat tillvägagångssätt i nästkommande två
avsnitt.

5.1.1 Tillvägagångssätt Stockholm loakalnät

Fortumspecifika Ekm-mått för Stockholm lokalnät beräknas enligt schemat
i Figur 5.2.

Figur 5.2: Stockholm lokalnät.

1Medel för de tre Ekm-måtten som finns för transformatorn i EBR-katalogernas hand-
bok
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Bilden representerar viktiga steg i beräkningsprocessen och det resultat som
den ovanliggande datan ger.

5.1.2 Tillvägagångssätt Stockholm kommun

Fortumspecifika Ekm-mått för Stockholm lokalnät beräknas enligt schemat
i Figur 5.3:

Figur 5.3: Stockholm kommun.

Bilden representerar viktiga steg i beräkningsprocessen och det resultat som
den ovanliggande datan ger.

5.2 Kontroll av driftstörningsdata
I Tabell 5.2 finns en sammanställning av driftdata från avsnitt 4.3.
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Tabell 5.2: Sammanställning driftdata Stockholm lokalnät
Antal lågspänningsfel:
Nätstation: NNSlsp: 18 st
Luftledning: NLLlsp: 249 st
Kabel: NJKlsp: 1691 st
Totalt: NTotlsp : 1958 st
Antal mellanspänningsfel:
Nätstation: NNSmsp: 2 st
Luftledning: NLLmsp: 46 st
Kabel: NJKmsp : 225 st
Totalt: NTotmsp : 273st
Medelsnittkostnad lågspänning:
Akut felavhjälpning: Sfa1: 5 500 kr
Kvarstående arbete: Ska1: 41 900 kr
Totalkostnad lågspänning:
Akut felavhjälpning: Tfa1: 8 000 000 kr
Kvarstående arbete: Tka1: 18 900 000 kr
Medelsnittkostnad mellanspänning:
Akut felavhjälpning: Sfa2: 8 400 kr
Kvarstående arbete: Ska2: 68 800 kr
Totalkostnad mellanspänning kabel:
Akut felavhjälpning: Tfa3: 750 000 kr
Kvarstående arbete: Tka3: 4 800 000 kr
Totalkostnad mellanspänning övrigt:
Akut felavhjälpning: Tfa4: 3 000 000 kr
Kvarstående arbete: Tka4: 445 000 kr

5.2.1 Kontroll av driftstörningskostnader på lågspänningsnivå

Medelsnittskostnaderna på lågspänningsnivå kontrollerades genom att total-
kostnaden för felavhjälpning respektive kvarvarande arbete dividerades med
totala antalet lågspänningsfel under 2009, se (5.1) och (5.2).

Sfa1 ≈ 5 500 kr ̸= Tfa1
NTotlsp

≈ 4 100 kr (5.1)

Att sambandet i (5.1) inte överstämmer kan bero på att genomsnittskostnad
är framräknad för flera år i följd. Det kan också bero på att totalkostnaden
bygger på budgeterad kostnad istället för utfall. Om totalkostnaden är häm-
tad från Fortums bokförda kostnader är risken också stor att totalkostnaden
är ofullständig, eftersom Fortums drift och underhållskostnader nästan helt
bokförs gemensamt och inte per koncession. [13] [50]

Ska1 ≈ 41 900 kr ̸= Tka1
NTotlsp

≈ 9 700 kr (5.2)
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Att sambandet i (5.2) inte överstämmer behöver däremot inte betyda att
medelsnitt- eller totalkostnaden för kvarvarande arbete är felaktiga. Om
nätets drift och underhåll sköts som sig bör, behöver bara en viss del av drift-
störningsfelen kvarvarande arbete. Antal fel med behov av kvarvarande ar-
bete beräknades genom att totalkostnaden för kvarvarande arbete divideras
med medelsnittskostnaden för kvarvarande arbete:

NLka = Tka1
Ska1

≈ 451 st (5.3)

5.2.2 Kontroll av driftkostnader på mellanspänningsnivå

Medelsnittkostnaderna kontrollerades genom att totalkostnaden för felavhjälp-
ning respektive kvarvarande arbete dividerades med totala antalet mel-
lanspänningsfel under 2009, se (5.4) och (5.5).

Sfa2 ≈ 8 400 kr ̸= Tfa2
NTotmsp

= Tfa3 + Tfa4
NTotmsp

≈ 13 700 kr (5.4)

Ska2 ≈ 68 800 kr ̸= Tka2
NTotmsp

= Tka3 + Tka4
NTotmsp

≈ 19 200 kr (5.5)

Sambanden i (5.4) och (5.5) stämmer inte överens och förklaringen är den
samma som vid lågsspänningsfallet, se (5.1) och (5.2) med efterföljande förk-
laring. Antal kabelfel med behov av kvarvarande arbete beräknas med (5.6):

NJKka = Tka3
Ska2

≈ 70 st (5.6)

För att beräkna antalet fel med behov av kvarvarande arbete hos övriga
anläggningsdelar behövdes begreppet övrig anläggningsdel definieras. Efter-
som inrapporterade fel är sorterade i grupper om nätstation, luftledning
samt kabel och totala kostnaden för mellanspänningsfel är uppdelad mellan
kabel och övrig anläggning, se Tabell 5.2, föll det sig naturligt att definiera
övrig anläggningsdel som nätstation och luftledning. Om driftstörningsfel
hos nätstation och luftledning summeras för respektive spänningsnivå er-
hålls felfördelning enligt Tabell 5.3.
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Tabell 5.3: Anläggningsfel fördelade på kabel och övrig anläggning
Anläggningsdel: Lågspänningsfel: mellanspänningsfel:
Kabel 1691 st 225 st
Övrigt 267 st 48 st

Antal fel med behov av kvarvarande arbete hos övrig anläggning blir då:

NÖka = Tka4
Ska2

≈ 6 st (5.7)

5.3 Totala drifstörningskostnaden Stockholm lokalnät

Totala driftstörningskostnaden för Stockholm lokalnät per år kunde antingen
beräknas m.h.a. insamlade medelsnittskostnader [45], eller genom att rakt
av använda insamlade totala kostnader [46]. På grund av påvisade osäker-
heter i avsnitt 5.2 valdes medelsnittkostnaderna. Detta motiveras även med
att medelsnittkostnaderna bygger på driftexpertens kvalificerade uppskatt-
ning, medan totalkostnaden troligen hämtats direkt från redovisningspro-
grammet. Totala kostnaden för driftstörningar per år byggs upp av anläggn-
ingsdelens felavhjälpningskostnad och kostnad för kvarvarande arbete mul-
tiplicerat med inträffade driftstörningsfel för undersökt anläggningsdel.

Figur 5.4: Totala driftstörningskostnaden.

5.3.1 Total kostnad felavhjälpning

Totalkostnaden för felavhjälpning på låg- och mellanspänningsnivå beräk-
nades genom att medelsnittkostnaden för felavhjälpning multiplicerades med
antalet inträffade driftstörningsfel hos anläggningsdelen i Tabell 5.2, enligt
ekvationerna nedan.
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TNSfaL = Sfa1NNSlsp = 98 000 kr

TLLfaL = Sfa1NLLlsp = 1 369 000 kr

TJKfaL = Sfa1NJKlsp = 9 300 000 kr

TNSfaM = Sfa2NNSmsp = 18 200 kr

TLLfaM = Sfa2NLLmsp = 382 000 kr

TJKfaM = Sfa2NJKmsp = 1 890 000 kr

Sammanfattningsvis ger detta resultatet i Tabell 5.4.

Tabell 5.4: Totalkostnad felavhjälpning
Lågspänning Mellanspänning

Luftledning: 1 369 000 kr 382 000 kr
Kabel: 9 300 000 kr 1 890 000 kr
Nätstation 98 000 kr 18 200 kr

5.3.2 Total kostnad kvarvarande arbete

Totalkostnaden för kvarvarande arbete på lågspänningsnivån beräknades
genom att anläggningsdelens proportionella andel av fel med behov av kvar-
varande arbete multipliceras med medelsnittkostnaden för kvarvarande ar-
bete.

KNSkaL = NNSlsp
NTotlsp

NLkaSka1 = 173 000 kr

KLLkaL = NLLlsp
NTotlsp

NLkaSka1 = 2 402 000 kr

KJKkaL = NJKlsp
NTotlsp

NLkaSka1 = 16 325 000 kr

Felavhjälpningskostnaden för mellanspänningsfallet beräknades på motsvara-
nde sätt med tillägget att hänsyn även togs till om anläggningsdelen var
kabel eller övrig anläggningsdel.

TNSkaM = NNSmsp
NMTotÖ

NÖkaSka2 = 20 200 kr
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TLLkaM = NLLmsp
NMTotÖ

NÖkaSka2 = 425 000 kr

TJKkaM = NJKmsp
NJKmsp

NJKkaSka2 = 4 800 000 kr

Resultatet sammanfattas i Tabell 5.5.

Tabell 5.5: Totalkostnad kvarvarande arbete
Lågspänning Mellanspänning

Luftledning 2 402 000 kr 425 000 kr
Kabel 16 325 000 kr 4 800 000 kr
Nätstation 173 000 kr 20 200 kr

5.3.3 Total driftstörningskostnad per år

Total driftstörningskostnad för en anläggningsdel per år erhölls genom att
anläggningsdelens totala felavhjälpningskostnad, i Tabell 5.4, och totala
kostnad för kvarvarande arbete, i Tabell 5.5, summerades. Detta ger kost-
naderna i Tabell 5.6.

Tabell 5.6: Total driftstörningskostnad per år
Lågspänning Mellanspänning

Luftledning 3 771 000 kr 807 000 kr
Kabel 25 625 000 kr 6 693 999 kr
Nätstation 271 000 kr 38 400 kr

5.4 Total underhållskostnad per år
Total underhållskostnad beräknas både enligt Fortums nuvarande under-
hållsplan och enligt den nya förhandsregleringen. Enligt Fortums nuvarande
plan inkluderas hela Fortums hyreskostnad och enligt förhandsregleringen
inkluderas endast hyror för kabel och mark d.v.s. ej hyra nätstation, se Fig-
ur 5.5.
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(a) Enligt Fortum. (b) Enligt förhandsregleringen.

Figur 5.5: Två metoder för beräkning av total underhållskostnad.

I Tabell 5.7 sammanställs underhållsdata från avsnitt 4.3.

Tabell 5.7: Årlig underhållskostnad Stockholm kommun och lokalnät [16]
Stockholm kommun Stockholm lokalnät

Kostnad undrhållsåtgärder
0.4 kV LL 5 156 750 kr 7 028 095 kr
12-24 kV LL 172 485 kr 2 094 623 kr
0.4 kV JK 1 413 030 kr 2 047 485 kr
12-24 kV TF JK 136 582 kr 136 582 kr
Dubbel NS - 8 172 356 kr
Enkel NS - 9 402 646 kr
Kostnad bevakningsuppdrag
0.4 kV LL 74 700 kr 144 900 kr
12-24 kV LL 5 300 kr 85 100 kr
0.4 kV JK 2 120 000 kr 4 820 000 kr
12-24 kV JK - -
Dubbel NS - -
Enkel NS - -
Kostnad hyror
0.4 kV LL - -
12-24 kV LL - -
0.4 kV JK 19 300 000 kr 21 150 000 kr
12-24 kV JK 5 340 000 kr 5 340 000 kr
NS dubbel 5 519 000 kr 5 519 000 kr
NS enkel 8 715 000 kr 8 715 000 kr

5.4.1 Total underhållskostnad Stockholms lokalnät

För att beräkna totala underhållskostnaden för en viss anläggningsdel per
år summeras anläggningsdelens kostnad för underhållsåtgärder, bevakning-
suppdrag och hyror. Dessa kostnader anges i Tabell 5.7. Totala kostnaden
divideras med antalet anläggningsdelar i Tabell 4.1. Detta ger Tabell 5.8:
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Tabell 5.8: Stockholm lokalnät, årlig underhållskostnad
Kostnad underhållsåtgärder Enligt Fortum Enligt förhandsregleringen
0.4 kV LL 7 173 000 kr 7 173 000 kr
12-24 kV LL 2 180 000 kr 2 180 000 kr
0.4 kV JK 28 017 000 kr 28 017 000 kr
12-24 kV TF JK 5 478 000 kr 5 478 000 kr
Dubbel NS 13 691 000 kr 8 172 000 kr
Enkel NS 18 118 000 kr 9 403 000 kr

Fortums plan och förhandsregleringens metodik ger samma totala under-
hållskostnad för luftledning och kabel inom Stockholm lokalnät. Värdet för
dubbel och enkel nätstation blir däremot betydligt lägre enligt förhandsre-
gleringens metod eftersom nätstationernas hyreskostnader inte medräknas.

5.4.2 Total underhållskostnad Stockholm kommun

Total underhållskostnad för Stockholms kommuns beräknas på motsvarande
sätt som för Stockholm lokalnät, d.v.s. enligt Fortums nuvarande plan och
enligt förhandsregleringen, m.h.a. Tabell 5.7 och Tabell 4.1. Resultatet pre-
senteras i Tabell 5.9.

Tabell 5.9: Stockholm kommun, årlig underhållskostnad
Anläggningsdel Enligt Fortum Enligt förhandsregleringen
0.4 kV LL 5 231 000 kr 5 231 000 kr
12-24 kV LL 178 000 kr 178 000 kr
0.4 kV JK 22 833 000 kr 22 833 000 kr
12-24 kV TF JK 5 477 000 kr 5 477 000 kr

5.5 Fortumspecifika Ekm för drift och underhåll

Precis som existerande Ekm-mått beräknades de Fortumspecifika Ekm-måtten
i relation till EBR-katalogernas drift- och underhållskostnaden för 1 km
0.4 kV luftledning. Mer exakt innebär detta att Fortumspecifika Ekm-mått
beräknas genom att drift- och underhållskostnaden per anläggningsdel och
år, för den eftersökta anläggningsdelen, divideras med totala drift- och un-
derhållskostnaden för 1 km 0.4 kV luftledning. Därmed erhålls anläggnings-
delens Ekm-mått.

5.5.1 Fortumspecifika Ekm-mått Stockholm lokalnät

När totala driftstörningskostnaden i Tabell 5.6 summeras med totala under-
hållskostnaderna i Tabell 5.8 erhålls total drift och underhållskostnad för
luftledning och kabel inom Stockholm lokalnät. Totala driftkostnaden för
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nätstation behöver delas uppp mellan dubbel och enkel nätstation. I brist
på ytterligare källor delas totala driftkostnaden upp proportionellt enligt
följande:

DNSD = (271 000+38 400) 820
2 115

= 120 000 kr (5.8)

DNSE = (271 000+38 400) 1295
2 115

= 189 000 kr (5.9)

Total drift- och underhållskostnad för en anläggningsdel per år blir såleds:

Tabell 5.10: Stockholm lokalnät, årlig drift- och underhållskostnad
Anläggningsdel Enligt Fortum Enligt förhandsregleringen
0.4 kV LL 10 944 000 kr 10 944 000 kr
12-24 kV LL 2 987 000 kr 2 987 000 kr
0.4 kV JK 53 642 000 kr 53 642 000 kr
12-24 kV TF JK 12 171 000 kr 12 171 000 kr
Dubbel NS 13 811 00 kr 8 292 000 kr
Enkel NS 18 307 000 kr 9 592 000 kr

När totala drift- och underhållskostnaden divideras med antalet berörda
anläggningsdelar erhålls drift- och underhållskostnaden per anläggningsdel
och år för Stockholm lokalnät.

Tabell 5.11: Stockholm lokalnät, årlig drift- och underhållskostnad per anläggnings-
del

Anläggningsdel Enligt Fortum Enligt förhandsregleringen
0.4 kV LL 25 000 kr 25 000 kr
12-24 kV LL 11 600 kr 11 600 kr
0.4 kV JK 3 500 kr 3 500 kr
12-24 kV TF JK 58 200 kr 58 200 kr
Dubbel NS 16 800 kr 10 100 kr
Enkel NS 14 100 kr 7 400 kr
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Divideras denna kostnad med 2 291 kr, drift- och underhållskostnaden för 1
km 0.4 kV luftledning per år enligt EBR-katalogerna, erhålls Fortumspeci-
fika Ekm för Stockholm lokalnät.

Tabell 5.12: Stockholms lokalnät, Fortumspecifika Ekm
Stockholms lokalnät Fortum Förhandsregleringen Ekm enligt EBR
0.4 kV LL 10.9 10.9 1.0
10-24 kV LL 5.1 5.1 1.2
0.4 kV JK 1.5 1.5 0.7
10-24 kV TF JK 25.4 25.4 -
Dubbel NS 7.3 4.4 0.5
Enkel NS 6.2 3.2 0.3

Samtliga framräknade Fortum-Ekm är högre än existerande Ekm, förrutom
Fortum-Ekm för dubbel och enkel nätstation. Framräknade Ekm för dubbel
och enkel nätstation innehåller även Ekm för transformator och behöver
därför delas upp. Se avsnitt 5.5.3 för tillvägagångssätt vid uppdelning.

5.5.2 Fortumspecifika Ekm-mått, Stockholm kommun

Beräkning av Ekm för Stockholm kommun skiljer sig något från motsvarande
beräkning för Stockholm lokalnät. Eftersom insamlad driftstörningsdata inte
anger fördelning av driftstörningsfel inom Stockholm lokalnät, är andel fel
i Stockholm kommun okänd. Det är därför bara möjligt att beräkna drift-
störningskostnad per anläggningsdel och år för Stockholm lokalnät som hel-
het, vilket innebär att driftbidraget till de Fortumspecifika Ekm-måtten för
Stockholm kommun egentligen beskriver Stockholm lokalnät. Detta är dock
det närmsta som går att komma Stockholm kommun med insamlad data.

Figur 5.6: Driftkostnad per anläggningsdel och år

Driftstörningskostnaden per anläggningsdel och år beräknas genom att kost-
naderna i Tabell 5.6 dividera med antal anläggningsdelar av berörd anläg-
gningsdel i Tabell 4.1. Detta ger Tabell 5.13.
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Tabell 5.13: Stockholm kommun, årlig driftstörningskostnad per anläggningsdel
Lågspänning Mellanspänning

Luftledning 8 600 kr 3 100 kr
Kabel 1 700 kr 32 000 kr
Nätstation 128 kr 18 kr

Underhållskostnad per anläggningsdel och år erhålls genom att totala under-
hållskostnaden i Tabell 5.9 divideras med antalet anläggningsdelar i Tabell
4.1. Resultatet presenteras i Tabell 5.14.

Tabell 5.14: Stockholm kommun, årlig underhållskostnad per anläggningsdel
Anläggningsdel Enligt Fortum Enligt förhandsregleringen
0.4 kV LL 37 400 kr 37 400 kr
12-24 kV LL 17 800 kr 17 800 kr
0.4 kV JK 2 300 kr 2 300 kr
12-24 kV TF JK 26 200 kr 26 200 kr

Om driftkostnaden per anläggningsdel och år i Tabell 5.13 och underhåll-
skostnaden per anläggningsdel och år i Tabell 5.14 summeras erhålls drift-
och underhållskostnad per anläggningsdel och år, se Tabell 5.15.

Tabell 5.15: Stockholm kommun, årlig drift- och underhållskostnad per anläggn-
ingsdel

Anläggningsdel Enligt Fortum Enligt förhandsregleringen
0.4 kV LL 46 000 kr 46 000 kr
12-24 kV LL 20 900 kr 20 900 kr
0.4 kV JK 4 000 kr 4 000 kr
12-24 kV TF JK 58 200 kr 58 200 kr

Divideras denna kostnad med 2 291 kr, drift- och underhållskostnaden för 1
km 0.4 kV luftledning per år enligt EBR-katalogerna, erhålls Fortum speci-
fika Ekm för Stockholm kommun.

Tabell 5.16: Stockholms kommun, Fortumspecifika Ekm
Stockholms kommun Fortum Förhandsregleringen Ekm enligt EBR
0.4 kV LL 20.1 20.1 1.0
10-24 kV LL 8.5 8.5 0.7
0.4 kV JK 1.7 1.7 0.7
10-24 kV TF JK 25.4 25.4 -

Även här är samtliga framräknade Fortum-Ekm högre än existerande Ekm.
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5.5.3 Uppdelning av Fortumspecifikt Ekm-mått nätstation

Eftersom insamlad data för nätstation även inkluderar kostnader för trans-
formatorer måste Ekm-måttet för dubbel respektive enkel nätstation delas
upp. De framräknade Ekm-måttet för en dubbel nätstation består således av
Ekm för en dubbel nätstation och Ekm för två transformatorer. På samma
sätt består Ekm-måttet för en enkel nätstation av Ekm för en enkel nätsta-
tion och Ekm för en transformator.

I brist på ytterligare data delas de två Ekm-måtten upp med hjälp av förhål-
landet mellan existerande Ekm-mått för nätstation och transformator, se
Tabell 5.17 nedan.

Tabell 5.17: Nätstation och transformator enligt existerande Ekm [4]
Anläggningsdel Ekm
Nätstation City/Tätort 0.3
Nätstation dubbel 0.5
Transformator 145/12-24 kV 4.6
Transformator 145/52-72.5 kV 5.1
Transformator 52-72.5/12-24 kV 4.6

Eftersom insamlad data inte skiljer på vilken typ av transformatorer som
ingår, beräknas medelvärdet för de tre existerande transformatormåtten,
EkmTM enligt (5.10).

EkmTM = 4.6 + 4.6 + 5.1
3

≈ 4.8 (5.10)

Enligt EBR beräknas det sammanlagda Ekm-måttet för en dubbel nätsta-
tion och två transformatorer,EkmNSTot1, (5.11):

EkmNSTot1 = 0.5 + 24.6 + 4.6 + 5.1
3

≈ 10 (5.11)

På motsvarande sätt beränknas det sammanlagda Ekm-måttet för en enkel
nätstation och en transformatorer, EkmNSTot2, enligt (5.12):

EkmNSTot2 = 0.3 + 4.6 + 4.6 + 5.1
3

≈ 5.1 (5.12)

Den dubbla nätstationens procentuella andel, EkmNSd, av det sammanlagda
EkmNSTot1, erhålls genom (5.13):



5.5. Fortumspecifika Ekm för drift och underhåll 61

EkmNSd = 0.5
10

≈ 0.05 = 5% (5.13)

Transformatorns procentuella andel, EkmT1,av EkmNSTot1, beräknas genom
(5.14):

EkmT1 = 9.5
2 · 10

≈ 0.475 = 47.5% (5.14)

Multipliceras EkmNSD och EkmT1 med de Fortumspecifika Ekm-måttet för
en dubbel nätstation (både Ekm-måttet enligt Fortum och enligt förhand-
sregleringen) i Tabell 5.12, erhålls det eftersökta Ekm-måttet för dubbel
nätstation och transformator, se Tabell 5.18.

Tabell 5.18: Uppdelning dubbel nätstation
Anläggningsdel Fortum Ekm Förhandsreglerings Ekm
Nätstation dubbel 0.4 0.2
Transformator 3.5 2.1

Den enkla nätstationens procentuella andel, EkmNSE, av EkmNSTot2,
erhålls genom (5.15):

EkmNSE = 0.3
5.1

≈ 0.06 = 6% (5.15)

Transformatorns procentuella andel, EkmT2, av EkmNSTot2, erhålls genom
(5.16):

EkmT2 = 4.8
5.1

≈ 0.94 = 94% (5.16)

Multipliceras EkmNSE och EkmT2 med det framräknade Fortumspecifika
Ekm-måttet för en enkel nätstation (både Ekm-måttet enligt Fortum och
enligt förhandsregleringen) i Tabell 5.12, erhålls det eftersökta Ekm-måttet
för enkel nätstation och transformator, se Tabell 5.19.

Tabell 5.19: Uppdelning enkel nätstation
Anläggningsdel Fortum Ekm Förhandsreglerings Ekm
Nätstation enkel 0.4 0.2
Transformator 5.8 3.0

För att ta fram ett slutgiltigt Ekm-mått för transformtorn (enligt Fortums
nuvarande plan och enligt förhandsregleringen) beräknas medelvärdet av
transformatorns Ekm-mått i Tabell 5.18 och Tabell 5.19.
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EkmTFortum = 3.5 + 5.8
2

≈ 4.7 (5.17)

EkmTReg = 2.1 + 3.0
2

≈ 2.6 (5.18)

Infört i tabell ger detta:

Tabell 5.20: Slutgiltigt uppdelning av Ekm
Anläggningsdel Fortum Ekm Förhandsreglerings Ekm
Nätstation dubbel 0.4 0.2
Nätstation enkel 0.4 0.2
Transformator 4.7 2.6

Enligt framräknade Fortumspecifika Ekm-mått i Tabell 5.20, är Ekm-måttet
för en dubbel respektive enkel nätstation densamma. Detta är troligtvis en
modifikation av sanningen som orsakas av att Fortum t.ex. inte skiljer på
dubbel och enkel nätstation i sin drifthantering. Driftkostnaden fördelades
därför porportionellt mellan dubbla och enkla nätstationer i brist på tydli-
gare särredovisning.

Framräknat Ekm-mått för transformator enligt Fortums nuvarande under-
hållsplan, ligger mycket nära medel-Ekm för existerande Ekm-måtten.

5.6 Behöver det existerande kundrelaterade Ekm-
måttet ses över?

Den andra delfrågan går ut på att ta fram ett Fortumspecifikt kundrelat-
erat Ekm-mått och om möjligt utreda möjligheten till att dela upp det
kundrelaterade Ekm-måttet mellan olika kundkategorier. I Tabell 5.21 visas
det existerande kundrelaterade Ekm-måttet.

Tabell 5.21: Existerande kund-Ekm
Anläggningsdel: Existerande Ekm-mått
Kund och marknadsservice 0.06

Information om det nuvarande kundrelaterade Ekm-måttets uppbyggnaden
är begränsad, vilket försvårar uppbyggnaden av kundrelaterade Fortum-
specifika Ekm-mått. Enligt EBR-katalogernas P1-nivå byggs det existerande
Ekm-måttet upp av kostnader för kund och marknadsservice och på P2-nivå
listas bara ett antal kundrelaterade åtgärder utan att ange kostnad per åt-
gärd. [4] [36] Den första uppgiften blev därför att analysera vad som ingår
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i begreppet kundrelaterade kostnader och till hjälp används Svensk Energis
enkät om kundadministrativa kostnader och OH-kostnader från 2003. [42]
Enligt enkäten byggs lokalnätens kundrelaterade kostnaderna upp enligt
Tabell 5.22:

Tabell 5.22: Kundkostnader [42]
Kostnad per lspkund i 2003 års nivå Medelvärde
Hantering av elmätare 44 kr
Avläsning av elmätare 60 kr
Avräkning och rapportering 51 kr
Leverantörsbyten 20
Debitering av nätavgifter 88 kr
Kundtjänst 94
Myndighetsrapportering 20 kr
OH-kostnader 303 kr
Totalt: 681 kr

I detta examensarbete väljs kostnaden för avläsning av elmätare, debitering
av nätavgifter och kundtjänst ut för fortsatta beräkningar och analys. För
att det kundrelaterade Ekm-måttet verkligen ska spegla alla kundkostnader
borde även de andra kostnaderna i Tabell 5.22 utvärderas, men analys av
utvalda kostnader ger ändå en antydan om det kundrelaterade Ekm-måttet
borde höjas eller sänkas. Speciellt eftersom även EBR-katalogerna kategoris-
erar flertalet av de utelämnade kostnaderna som samkostnader, se avsnitt
3.3.5, och dessa därmed inte ingår i referensvärdet för 1 km 0.4 kV luftled-
ning.

I Tabell 5.23 visas en sammanställning av kundrelaterad data från avsnitt
4.4.

Tabell 5.23: Sammanställning kunddata 2009
Antal kunder
Timavlästa 14 313 st
Månadsavlästa 863 388 st
Bokförd totalkostnad
Kundtjänst, fakturering och it 177 355 743 kr
Mätaravläsning 70 703 198 kr
Månadskostnad
Timavläsning 18.0 kr
Månadsavläsning 7.08 kr
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5.7 Fortumspecifika kundrelaterade Ekm

Kundrelaterade Fortumspecifika Ekm-mått beräknas precis som tidigare,
med 1 km 0.4 kV luftledning som referens. Eftersom de flesta kundkost-
nadera ej redovisas per koncession, kan kostnad per kund för Stockholms
kommun eller Stockholm lokalnät inte beräknas. Detta trots att avsnitt 4.4.3
presenterar data som kan tyda på att kostnaden per kund är något dyrare
i Stockholm än för Fortums andra nätområden. Däremot kan fortfarande
kostnaden per kund för Fortums totala nät beräknas.

5.7.1 Kundrelaterat medel-Ekm, Fortum

Om kostnaderna för kundtjänst, fakturering, it och mätaravläsning sum-
meras och divideras med totala antalet kunder, se Tabell 5.23, erhålls kost-
nad per kund och år:

Tkund = 177 355 743 kr + 70 703 198 kr
870 544 st

≈ 285 kr (5.19)

Enligt delar av Svensk Energis kundenkät som sammanfattas i Tabell 5.22,
låg motsvarande tre kostnader i medel på 242 kr per kund under 2003.
Fortums värde är något högre, men antagligen rimligt då åtta år passerat.
När totalkostnaden divideras med drift- och underhållskostnad för 1 km 0.4
kV luftledning erhålls det Fortumspecifika Ekm-måttet:

Ekmkund = 285 kr
2 291 kr

≈ 0.12 (5.20)

0.12 är ett mycket högre Ekm än det nuvarande som ligger på 0.06. Då in-
går dessutom endast en fåtal av kostnaderna i Tabell 5.22 i beräkningarna.
Detta antyder att det verkliga kundrelaterade Ekm-måttet för Fortums nät
kan ha ett ännu högre värde.

5.7.2 Uppdelning av kundrelaterat medel-Ekm, Fortum

Eftersom inte bara totalkostnaden utan även månadskostnad för tim- och
månadsavläsning är känd, se Tabell 5.23, kan totalkostnaden för mätaravläs-
ning delas upp mellan timavlästa och månadsavlästa kunder. Detta möjlig-
gör i sin tur en uppdelning av det ovan beräknade kundrelaterade Ekm-
måttet, mellan timavläst och månadsavläst kund. Bidraget från kundtjänst,
fakturering och it blir fortfarande det samma per kund.
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Om de bägge kundkategoriernas andel av totalkostnaden beräknas, kan
totalkostnaden för mätaravläsning delas upp proportionell mellan timavlästa
och månadsavlästa kunder. Detta genomförs exempelvis genom att månad-
skostnaderna för timavlästa och månadsavlästa multipliceras med 12 må-
nader och antal kunder per avläsningssort. Då erhålls följande totalkostnad:

Km = (18 kr·7 156 st+7.08 kr·863 388 st)·12 mån ≈ 74 899 000 kr (5.21)

Totalkostnaden blir här högre än den bokförda totalkostnaden för mätar-
avläsning, vilket kan förklaras med att antalet kunder inte uppgick till 870
544 st förrän i slutet av året. Med hjälp av kostnaden som beräknas i (5.21)
kan den bokförda totalkostnaden för mätaravläsning fördelas proportionellt
och per tim- eller månadsavläst kund. Kostnad för fakturering, kundtjänst
och it beräknas fortfarande per kund totalt sett:

Ktim = 177 355 743 kr
870 544 st

+ 18 kr · 12 mån · 70 703 198 kr
74 899 000 kr

≈ 408 kr (5.22)

Detta ger följande Ekm för timavlästa kunder:

Ekmktim = 408 kr
2 291 kr

≈ 0.18 (5.23)

Motsvarande beräkning för månadsavlästa kunder:

Kmån = 177 355 743 kr
870 544 st

+ 7.08 kr · 12 mån · 70 703 198 kr
74 899 000 kr

≈ 283 kr (5.24)

Vilket ger följande Ekm för månadsavlästa kunder:

Ekmkund = 283 kr
2 291 kr

≈ 0.12 (5.25)

Baserat på beräkningarna ovan är kostnaden för timavlästa kunder högre
än kostnaden för månadsavlästa kunder. Beräkningarna tar dock inte hän-
syn till om totalkostnaden för kundtjänst, fakturering och it borde fördelas
annorlunda mellan timavlästa och månadsavlästa kunderm, eftersom denna
information är okänd. Ekm-måttet för månadsavlästa kunder har egentligen
ett något lägre värde än Ekm-måttet för Fortums kunder totalt sätt. Detta
åskådliggörs dessvärre inte eftersom bägge Ekm-måtten avrundas till 0.12.
Oavsett är samtliga beräknade kundrelaterade Ekm-mått avsevärt högre än
det existerande måttet.
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5.8 Analys av Ekm-måttens tillförlitlighet
Vad gäller nuvarande Ekm-måtts tillförlitlighet har ingen djupgående analys
kunnat genomföras. Vid intervju med Ulf Wagenborg på Svensk Energi,
framkom tidigt att underlaget för Ekm-måtten var av varierande kvalitet.
Överlag är EBR-katalogernas kostnader bättre etablerade för lägre spän-
ningsnivåer än för högre. [2] [35] .

Vid stickprovskontroll av EBR-katalogernas kostnadsdata har inkonsekven-
ta beräkningar identifierats. Detta är inte så konstigt med tanke på EBR-
katalogernas omfattning och på sättet katalogerna revideras. Svensk Energi
reviderar endast de kostnadsposter där teknik eller metod förändrats, vilket
innebär att felaktig data kan lämnas oförändrad under lång tid. [35]

Enligt EBR erhålls nätföretagens overheadkostnaderna genom ett pålägg på
3-8 % på totala kostnaden för påverkbara löpande kostnader. Detta innebär
att overheadkostnaden ökar linjärt med en ökning av exempelvis trädröjn-
ing, vilket nödvändigtvis inte stämmer. [2]

I studien [2], skickades enkäter ut till nätägarna i två omgångar. Enkäter-
nas syfte var bl.a. att utreda nätägarnas kunskap om Ekm-måtten och ge en
möjlighet till nätägarna att själva ange hur deras Ekm-värden skulle se ut.
Detta baserat på deras påverkbara löpande kostnader. Svarsfrekvensen var
46 % och motsvarade 75 % av kundunderlaget. Vissa av dessa svarade en-
dast delvis på enkätens frågor. Analys av enkätresultatet visade att många
tillämpade EBR-katalogerna, men att bara ett fåtal hade tillräcklig kunskap
om Ekm för att kunna bidra med egna Ekm-värden. Analysen av nätägarnas
svar gav en indikation på hur några av Ekm-måtten förhåller sig till verk-
liga värden, men underlaget ansågs för litet för att kunna föreslå nya värden.

Enligt [6] angav Fortum inga egna värden, eftersom beräkning av tillförl-
itliga värden tar längre tid än vad enkäten tillät. Fortum såg ingen mening
med att lämna ofullständiga svar.

Enligt studien är det kundrelaterade Ekm-måttet lågt värderat och borde
istället för 0.06 ligga på mellan 0.1-0.2. [2] Detta överstämmer med resultatet
i detta examensarbete, se avsnitt 5.7 och borde sända signaler till Svensk
Energi att se över det existerande kundrelaterade Ekm-måttet. Energimark-
nadsinspektionen borde i sin tur noga utvärdera och definera vad som ska
ingå i begreppet kundrelaterade kostnader. Detta är en förutsättning för att
kunna ta fram ett rättvisande mått.
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Resultat

Nedan presenteras en sammanställning av resultatet för de tre delfrågorna
som anges i avsnitt 1.4.

6.1 Ekm-måttens förmåga att beskriva Stockholms
innerstads särskilda förhållanden

Tabell 6.1: Fortumspecifika Ekm-mått, Stockholm
Stockholms lokalnät Fortum Förhandsregleringen Ekm enligt EBR
0.4 kV LL 10.9 10.9 1.0
10-24 kV LL 5.1 5.1 1.2
0.4 kV JK 1.5 1.5 0.7
10-24 kV TF JK 25.4 25.4 -
Dubbel NS 0.4 0.2 0.5
Enkel NS 0.4 0.2 0.3
Transformator 4.7 2.6 4.81

Stockholms kommun Fortum Förhandsregleringen Ekm enligt EBR
0.4 kV LL 20.1 20.1 1.0
10-24 kV LL 8.5 8.5 0.7
0.4 kV JK 1.7 1.7 0.7
10-24 kV TF JK 25.4 25.4 -

Stockholm innerstads särskilda förhållanden kunde inte bedömas med in-
samlad data. Det närmsta som gick att komma var Stockholm kommun.

Fortums drift- och underhållskostnader för luftledning och jordkabel är av-
sevärt högre inom Stockholm kommuns lokalnät än de kostnader som anges
EBR-katalogerna. Tunnelförlagd kabel visade sig dessutom mycket dyrare

1Medelvärde för de tre Ekm-måtten som finns för transformatorn i EBR-katalogernas
handbok
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i drift och underhåll än vanlig jordkabel. Tunnelförlagd kabel borde analy-
seras ytterligare och med stor sannolikhet även representeras med ett eget
Ekm-mått.

Drift- och underhållskostnader för dubbel- och enkel nätstation samt trans-
formator är däremot lägre än de kostnader som anges EBR-katalogerna. Det-
ta kan bero på att kostnader uteblivit eller att drift och underhåll av dessa
anläggningsdelar bedrivs föredömligt. Underhållsåtgärder förenklas säkert
också av nätstationernas närliggande placering.

Ekm-mått för nätstation och transformator kunde ej beräknas för Stock-
holm kommun p.g.a. att insamlad data inte specificerade nätstationernas
fördelning i Stockholm kommun. Dock hade Ekm-måttet för nätstation och
transformator troligtvis fått ett högre värde inom kommunen än lokalnätet,
eftersom hela hyreskostnaden är förlagd till kommunen.

6.2 Behöver det existerande kundrelaterade Ekm-
måttet ses över?

Tabell 6.2: Kundrelaterat Ekm-mått
Kundsort Ekm
Fortum medelkund 0.12
Fortum månadsavläst 0.12
Fortum timavläst 0.18
Ekm enligt EBR 0.06

Enligt analysen är Fortums kundkostnader betydligt högre per kund än det
värde per kund som anges i EBR, se Tabell 6.2. Då har inte heller alla
kundkostnader i Svensk Energi kundenkät utvärderats. Det existerande kun-
drelaterade Ekm-måttet måste definitivt ses över.

Resultatet visar också att kostnaden för timavlästa kunder är betydligt högre
än månadsavlästa. En uppdelning av det existerande kundrelaterade Ekm-
måttet borde övervägas.

6.3 Vilken tillförlitlighet har de existerande Ekm-
måtten?

Som anges i avsnitt 5.8, kunde ingen djupgående analys av delfråga 3 genom-
föras. Den främsta anledningen till detta var att underlaget till de exis-
terande Ekm-måtten är mycket begränsat. Vid stickprov av EBR-katalogern-
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as kostnadsdata noterades dessutom inkonsekventa beräkningar. Detta i
kombination med metoden för katalogernas revidering, tyder på att värdena
kan vara opålitliga.





Kapitel 7

Avslutning

Detta kapitel inleds med examensarbetets slutsats. Vidare diskuteras resul-
tatet, studiens validitet och reliabilitet och förslag på ytterligare utredning.

7.1 Slutsats

Existerande Ekm-måtten är i nuläget inte lämpliga att använda för bedömn-
ing av lokal- och regionnätens resursbehov. Dock finns det goda förutsät-
tningar för att en modifierad variant av Ekm-måtten kan ge rättvisande vär-
den i den kommande förhandsregleringen. Därför är en uppföljande studie
att rekommendera.

Målet med examensarbetet var att utreda om ett Ekm-baserat viktmått
är lämpligt vid bedömningen av lokal- och regionnätens resursbehov. Det
står klart att befintliga Ekm-mått i nuläget inte kan beskriva Stockholms
lokalnät på ett tillfredsställande sätt, men att detta till viss del kan bero
på att EBRs drift- och underhållskostnad, för 1 km 0.4 kV luftledning, är
för lågt värderad. Det står också klart att det kundrelaterade Ekm-måttet
behöver ses över och att begreppet kundrelaterad kostnad måste definieras
tydligt. Om Energimarknadsinspektionen beslutar sig för att använda en
modifierad variant av Ekm-måtten behöver samtliga mått ses över och an-
talet mått utökas.

Metoden för att beräkna löpande påverkbara kostnader med Ekm borde vara
okomplicerad så länge nätföretagen har bra kontroll på sina kostnader. Det-
ta underlättar för nätföretagen att vara delaktiga och ger dem en chans att
själva övervaka hur väl de uppfyller myndighetens krav, något som får ans-
es bra. Metoden behöver dock anpassas, speciellt för avvikande nätområden.
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7.2 Diskussion

Nedan diskuteras examensarbetets resultat.

7.2.1 Diskussion delfråga 1

Första delfrågan gick ut på att undersöka hur väl de existerande Ekm-måtten
kan beskriva Stockholms särskilda förhållanden vad gäller drift- och under-
håll av eldistributionsnätet. Särskilt intressant ansågs Stockholms innerstad,
vilken av Fortum klassas som lite av ett extremfall.

Fortumspecifika Ekm-mått för drift och underhåll beräknades för Stock-
holms lokalnät i helhet, samt delvis för Stockholms kommun. Dessvärre hade
inte insamlad data tillräcklig detaljrikedom för att ens delvis kunna beräkna
Fortumspecifika Ekm för innerstaden.

Fyra av sju Ekm-mått var avsevärt mycket högre än de existerande Ekm-
måtten och dessutom påträffades indikationer som tydde på att drift- och
underhållskostnaderna i innerstaden kan vara ännu högre.

I innerstaden är belastningen på nätet mycket hög och kraven på redun-
dans är av stor betydelse eftersom många drabbas när fel uppstår. Drift och
underhåll av nätet försvåras av otillgängligheten bland gatorna och höga
krav från Stockholms stad vid i princip alla underhållsinsatser. Att både
hyreskostnader och medelinkomsten för entreprenörer som utför arbeten åt
Fortum i Stockholm, är högre, jämfört med resten av landet bidrar också
till högre löpande kostnader.

Dessa orsaker motiverar högre Ekm för Fortum än de existerande måt-
ten, men utesluter inte att de höga värdena dessutom beror på andra om-
ständigheter. En orsak kan till exempel vara att värdet för ett Ekm-mått är
undervärderat eller att uppbyggnaden av de Fortumspecifika Ekm-måtten
skiljer sig något från uppbyggnaden av existerande Ekm-mått. Detta be-
höver nödvändigtvis inte innebära en brist hos de Fortumspecifika Ekm-
måtten eftersom tillförlitligheten hos uppbyggnaden av de existerande Ekm-
måtten kan ifrågasättas. Att de Fortumspecifika Ekm-måtten däremot till
stor del bygger på kvalificerade uppskattningar av kostnader försvagar måt-
tens genomslagskraft.

De går inte heller att utesluta att de höga måtten till viss del beror på bris-
ter inom Fortums drift- och underhållsmetodik, men detta har inte utretts
inom ramen för detta examensarbete.
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7.2.2 Diskussion delfråga 2

Delfråga två gick ut på att utvärdera om det existerande kundrelaterade
Ekm-måttet, kund- och markservice, behöver ses över. Till skillnad från
Ekm-måtten för drift- och underhåll, vars uppbyggnad är förhållandevis de-
taljerat beskriven, är uppbyggnaden av kundmåttet betydligt mer vag. Den
stora utmaningen blev därför att utröna vilka kostnader som skulle byg-
ga upp det Fortumspecifika Ekm-måttet/måtten och skapa sig en tillräck-
ligt god bild av Fortums organisation för att kunna samla in nödvändiga
uppgifter. Detta visade sig vara tidskrävande eftersom ansvarsfördelningen
inom dessa områden många gånger var oklar.

Vad gäller kostnader för fakturering och kundtjänst påträffades ingen bety-
dlig skillnad mellan säkringskund och effektkund förutom faktureringsinter-
vallet. Vid mätaravläsning däremot var skillnaden för en timavläst säkrings-
kund och månadsavläst effektkund väsentlig. Därav beräknades ett Fortum-
specifikt Ekm för Fortums kunder totalt sätt, och ytterligare två, varav en
för effektkund och en för säkringskund.

De beräknade kundrelaterade Ekm-måtten var avsevärt högre än det exis-
terande kundrelaterade Ekm-måttet. Förklaringen till detta kan diskuteras,
men en betydande del beror sannolikt på att det existerande kundrelaterade
Ekm-måttet, i princip, varit oförändrat sedan år 2000 och därför grundligt
behöver ses över. Det kan också bero på att några av de kostnader som
EBR benämner som samkostnader och som enligt EBR läggs till i efter-
hand, blivit inkluderade av misstag på grund av bristen på särredovisning
hos insamlad data. Slutligen ingår inte alla kostnader som listades i Tabell
5.22 och därmed finns det anledning att tro att det verkliga kundrelaterade
Ekm-måttet blir ännu högre.

7.2.3 Diskussion delfråga 3

Vad gäller tredje delfrågan och tillförlitligheten hos nuvarande Ekm-mått,
kunde ingen djupgående analys genomföras. Orsaken var att det redan tidigt
framkommit att underlaget till nuvarande Ekm-mått över lag var mycket
begränsat. Vid stickprov, i EBR-katalogerna, uppdagades dessutom inkon-
sekventa beräkningar som löper stor risk att lämnas oförändrade eftersom
endast de kostnadskoder där metodik eller material uttryckligen förändras,
ses över.
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7.3 Validitet och reliabilitet av examensarbetet
Intervjusvaren kontrollerades och bekräftades med dokumentation eller arkiv
i den mån det var möjligt. Mängden empiri var dock mycket mindre än vän-
tat, eftersom arbetsprocessen och ansvarsuppdelningen inte motsvarade den
förväntade. Uppföljningen av kostnader för drift och underhåll var ofta be-
gränsad.

Det var en utdragen process att få tag på rätt personer och ofta erhölls
motsägelsefulla besked. Ett annat problem var att mycket av den insamlade
datan antingen byggde på kvalificerade gissningar eller så var dokumenten
ofullständiga. Detta gjorde att egna förenklingar blev nödvändiga för att
kunna fortsätta beräkningarna. Svårigheten med att samla in nödvändig
data beror troligtvis på att Fortum tidigare inte haft någon reglermässig
anledning att följa upp drift- och underhållskostnader, men inför den kom-
mande förhandsregleringen behöver Fortum tänka över sitt arbetssätt.

Trots beskriven osäkerhet och begränsad empiri har viktiga resultat doku-
menterats, men ytterligare utredning är att rekommendera.

7.4 Förslag till fortsatt arbete
Eftersom det ännu inte är uteslutet att EI kommer använda Ekm-liknande
viktmått i förhandsregleringens andra tillsynsperiod, borde Fortum fortsätta
arbetet med Ekm och löpande kostnader. Med relativt enkla åtgärder kan
Fortum ta fram bättre Ekm-mått än de som beräknats i detta arbete och
säkerställa att Fortum som företag inte behandlas orättvist i den kommande
regleringen.

7.4.1 Ytterligare utredning

Fortum skulle kunna:

• Fördjupa sig ytterligare i de kundrelaterade Ekm-måtten. Dels genom
att samla in resterande kundkostnader och dels genom att gå till botten
med hur kundkostnaderna förhåller sig mellan Fortums olika nätom-
råden.

• Utredningen skulle också kunna fortsätta undersöka möjligheten till
att detaljerat lista anläggningsdelar i Stockholms innerstad och på så
vis beräkna Ekm-mått för innerstaden. Alternativt, om detta inte är
genomförbart, kan kostnader för Stockholms lokalnät jämföras med ett
annat lokalnät, helst med motsvarande redovisningssystem och med
tätort samt lite citynät. Det kan antingen vara ett av Fortums nät
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eller ett utomstående. Målet är att försöka räkna på avvikelsen som
då motsvarar Stockholm innerstad.

• Fortum skulle också kunna fortsätta arbetet med andra Ekm-mått,
för att utöka listan med Fortumspecifika Ekm för Stockholm, påbörja
Ekm-mått för andra nätområden och regionnät.

7.4.2 Beskriva drift-, underhåll- och kundprocessen

Fortum får betraktas som ett stort företag, vilket ökar behovet av en tydlig
organisation. Genom att noga beskriva arbetsflödet och kartlägga berörda
nyckelpersoner, finns möjlighet till effektivare arbetet och att viktig kun-
skap inte går förlorad. Det gäller också att ta vara på dokumentationen och
ständigt hålla den uppdaterad.

7.4.3 Systematisk uppföljning av kostnader

För att ta fram ännu noggrannare mått behöver berörda kostnader årligen
följas upp och gärna klargöras med en tydlig relation till bokförda kostnader.
Dagens brist på tydlig uppföljning för berörda områden, försvårar Fortums
möjlighet att påvisa specialförhållandet för Stockholms lokalnät. En tydlig
uppföljning gangnar inte bara Fortum inför ett eventuellt införande av Ekm-
mått, utan håller Fortum även väl förberedd inför andra förändringar.
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Bilaga A

Intervjuprotokolll

A.1 Fortum Distribution, Underhållsplanerare
Bo Lindgren 2010-09-30

Inledande frågor

• Vad är din roll på Fortum?

Svar: Underhållsansvaret för Fortums nät i Stockholm delas av två under-
hållsplanerare. Jag ansvarar för Stockholms innerstad, västra förorterna och
Täby. Min kollega ansvarade för Södra förorterna, Södermalm och Lidingö.

• Vad har du för arbetsuppgifter?

Svar: Underhållplanerarens arbetsuppgifter gick ut på att planera lokalnätets
underhåll och att sköta underhållsbudgeten. Denne underhållsplanerare satt
även med som representant för Stockholm, i en underhållsgrupp för lokalnät
i Sverige .

• Vilka nätområden ingår i Storstockholm?

Svar: Just nu ingår Stockholms kommun, Täby, Lidingö. Från och med 1:a
januari 2011 ingår även Ekerö i Storstockholms nät.

• 1.Hur ser nätstrukturen ut i Storstockholm? Vad är karaktäristiskt i
Stockholms innerstad?

Svar: Kring Storstockholm finns ett parallellt slingkabelsystem. De dubbla
kablarna leds in i en station, ström drivs genom bägge, men bara en av
kablarna matar systemet. Detta gör att det går att switcha om från den
ena kabeln till den andra när fel inträffar. På så vis får kunderna snabbt
strömmen tillbaka. Omkopplingen sker ofta automatiskt. Dessutom finns
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andra kopplingsvägar utöver detta slingkabelsystem, utifall båda kablar-
na skulle haverera. Med andra ord finns stora omkopplingsmöjligheter. Det
finns enbart 11kV slingmatning i Storstockholms lokalnät. Lars Fagerö har
mer nätinformation om lokalnät och Folke Lundberg har information om
regionalnät.

• Vilka anläggningstyper finns i Stockholms innerstad?

Svar: Specifikt så har Stockholm mycket större nätstationer ex. Transforma-
torer 800 kVA. Det är mycket svårt att få plats med alla stationer. 30-60talet
har underjordiska stationer bygds. De börjar bli gamla och byggs om enligt
olika koncept. Lite plats ute på gatorna för stationer, därför byggs många
inne i byggnader och garage, ibland i gångbana eller vid ingångar till garage.

Stora serviser, 6 kablar á 250 A styck, 1500 A i ställverket. Bygger nu enligt
nyare koncept drar inte dessa 6 kablar till kunden, utan ställer transforma-
tor hos kunden. Bara går med kanalskena från transformator till kunden.

Problem med att bryta strömmen vid planerade arbeten. Nattarbete passar
inte vissa och dagarbete andra. Tidigare byggdes enligt konceptet, en inbyg-
gd station eller station från 65 eller äldre, om vi har två stycken 2000 kVA
transformatorer, då lastar de inte på dem mer än att en av transformator-
erna kan försörja kunderna under x antal timmar. Om ena transformator går
sönder. Stationer från 74 och framåt finns möjlighet till reservkraft. Mycket
800 kVA från 74 och framåt, en i västerort och en i söderort. Vid problem på
dessa åker man dit med reservkraften och matar halva stationen och andra
halvan från nätet. Nytt koncept att inte bygga 2x800 kVA utan 1x1600 kVA,
filosofin försvinner. Men undviker detta i centrumområden. Kunde vi inte
ansluta reservkraft såg de till att det fanns buffert. Billigare sätt att bygga.
Kommer behöva strategiskt material i och med avbrottsreglering.

• Vilka spänningsnivåer finns i Stockholms innerstad?

Svar: Fortum har egen 220kV ring runt Stockholm, som SvK kan använda
som reserv vid behov. Inom lokalnät finns främst 11kV och 20kV slingor.
Transformatorer finns på nivåerna: 220/30kV (nyaste), 220/11kV (nyaste),
100/33kV 33/11kV och 11/0.4kV. Vid fiskartorpet finns 11kV luftledning.
0.4 kV luftledning finns i viss omfattning, norra och södra djurgården, es-
singeöarna, långholmen, vita bergen. Fördelningsstationer innehåller 3 trans-
formatorer vilket medför att två kan kopplas bort, skiljer sig från landsbyg-
den.

• Vilka kundtyper (elkunder) finns i Storstockholm? I Stockholms in-
nerstad? Hur många finns av respektive kundtyp?
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Svar: För antal timmätta kontakta Annika Blixt.

Villakunder, hushållskunder, affärsidkare, industrier, gatu och fastighetskon-
toret med gatubelysning , SL (äger ledningarna från våra fördelningssta-
tioner och sina likriktarstationer). 33kV kunder: 6 st exempelvis Sveriges
Radio (matning från två olika fördelningsstationer). 11kV kunder: ca 400
st, främst industrikunder och centrum. Kunder som matar in i nätet (For-
tum betalar SvK för överföring till mottagningspunkter). Stamstationer i
(inmatning från 220kV nätet): Värtan, Beckomberga, Bredäng, Högdalen
Skanstull. Stamstationer, fördelningsstationer (220kV, lite nyare 110kV, äl-
dre 33kV), nätstationer. Kabelskåp. En lägenhet räknar man med 1,5 kW,
egentligen 1kW. 20kW för fastighetens för tvättstuga och hissar.

Drift och underhåll

• Ange några typiska planerade drift- och underhållsåtgärder för Stock-
holms innerstad. Ungefär hur ofta utförs de?

Svar: Driftledning sker sköts av NO, Network Operations, i Karlstad. Mag-
nus Aldén i Karlstad är ansvarig chef driftledning Stockholmsnätet. NO,
upprätthåller driften. Skickar in avbrottsbegäran dit innan man kopplar
från. Har hand om när det blir fel och spänningen kommer åter, tillbaka i
normalt driftläge.

För planerat underhåll finns en underhållshandbok på Fortum, se mailad
excelfil, budgetförslag2.

Största skillnad mot övriga Sverige är att man betalar hyror som utgör stor
del av underhållskostnaderna i Stockholm. Finns även vissa platser där man
står gratis. 40 miljoner i hyror lokalnät och 40 miljoner regionnät. Markavtal
för kabel 19 miljoner. Avtal för nätstationer hyra bestämd summa för innan-
för och utanför stan. Tomträttsavtal 2,2 miljoner (privata ägare). Privata
tomtägare 2 miljoner. Gatukontorets kablar 2miljoner och varma tunnlar 4
miljoner. Beloppen skiljer sig markant mellan Stockholm och övriga landet.
Vissa tomter betalar Fortum ingen hyra för.

• Ange några typiska oplanerade drift- och underhållsåtgärder för Stock-
holms innerstad. Ungefär hur ofta utförs de?

Svar: Vanligaste är kabelfel (ca 80-90 11kV fel/år). Spontana fel såsom
gamla kablar och skarvningsfel. Avgrävda kablar, när entreprenörerna inte
läst samlingskartan (sammanställning av nästan alla kablar) helt rätt. Nog-
grannhet på 1 meter.

Den kalla vintern medförde en hel del problem. Många installerar elvärme
eller värmepumpar vilket medförde överbelastningar på vissa stationer.
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Om någon krockar/kör på kabelskåp, exploderande kabelskåp orsak osäker).
Tesen är att fukt kommer in via kabelskarvar, en bit från kabelskåpen och
leds sedan in mot kabelskåpet vilket medför att gas ansamlas i kabelskåp,
när det blir jord eller kortslutning brinner av och då antänds gasen).

Transformatorer: 2200 nätstationer, 2 trafohaverier om året.

Mesta felen finns på lågspänningsnätet: överbelastning, utmattning av säkringar,
kabelfel.

• 1.Vad finns det för svårigheter med drift- och underhåll i Stockholms
innerstad?

Svar: Stora kablar. Problem att bryta strömmen vid planerade arbeten,
svårt att hitta rätt tidpunkt på dygnet, krävs många samtal innan arbete
kan påbörjas. Dubbla transformatorer finns där en belastas för att klara un-
derliggande område, (den andra är som reserv mot ev problem). Reservkraft
finns även att koppla in om nödvändigt vid arbeten, västerort och söderort
800 kVA styck. Nytt koncept, en 1600 kVA istället. Strategisk materiel.

Gångbanor och körbanor. Trafik, avgränsningar. I gångbanor/körbanor är
det asfalt, men i innerstaden är det plattor också. Stora krav på avstängningar.
Ta bort asfalt (och plattor i innerstaden) och miljöfarligt material som sen
måste fraktas bort för att sedan köpa nytt vid återställande. På landet gräver
man och sedan lägger man i kabeln och fyller igen. Kantsten vid gångbana
medför extra hänsyn och ev kostnader. Schackten dyr i stan 3-4000kr per/m
enligt EBR 500kr/m.

Inte många som saboterar, men många tjuvar. 0-ledar som folk stjäl. Klipper
friledning och drar omkull stolpar, 3 gånger redan detta år.

• 1.Vilken typ av planerad drift och underhåll kostar mest i Stockholms
innerstad?

Svar: Trafikolycka vid station. Ledningar mitt i gatan medför stora kostnad-
er, oerhört komplicerat.

• Tycker du att det är av betydelse att skilja på planerad och oplanerad
drift och underhåll rent allmänt?

Svar: Vid planerat underhåll har man möjlighet att planera in i tid och få
fram resurser som behövs.

Vid oplanerat gäller det att man har strategiskt materiell så att man fort
kan avhjälpa felen.
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• Finns det några speciella omständigheter som påverkar drift- och un-
derhållskostnader extra mycket i Stockholms innerstad? Exempel på
omständigheter som kan påverka är: salthaltig luft, kraftig vegetation
och skadedjur etc.

Svar: Öppningsanmälan till staden, kostar varje gång man skall gräva en
grop. Om man schacktar mer än säg 10 meter så får man betala per meter.
Kan plocka fram.

Höga krav från Stockholmsstad.

Hyrorna är extrema.

Mycket vägsalt, medför ofta rostangrepp på plåtstationer och kabelskåp med
mera.

Klotter och graffiti på kabelskåp, på nät och -fördelningsstationer. Klip-
per sönder staket för att komma in och klottra. Underhåll av gräsmattor
m.m Avtal med YYT som sköter om stationer. Byter lås, om det blir några
skador, fasader och tak. Stjäl kopparkröningar.

Förhandsregleringen, EBR och EKM

• Vad är din åsikt om den kommande förhandsregleringen? Positivt/negativt?

Svar: Tror mer på denna nya förhandsreglering än på nätnyttomodellen, där
man får bevisa vilka kostnader man har är en självklarhet. Storstäderna får
problem. Inte tillräckligt insatt i den nya för att uttala sig.

• Känner du till EBR, Elektrisk Byggnads Rationalisering?

Svar: Ja

• Om ja, använder du dig av EBR i ditt arbete på Fortum? Till vad?

Svar: Hänvisar till EBR för entreprenörer, framförallt på byggsätt.. Priserna
stämmer inte så bra, t.ex. schaktning skiljer sig i Stockholm.

• Känner du till EKM (ekvivalent ledningslängdsmått)?

Svar: Ja, passar väldigt bra ute i landet.

• Om ja, använder du dig av EKM i ditt arbete på Fortum? Till vad?

Svar: Nej, ligger för lågt. Hyror med mera inte medräknade.
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• Om nej, använder ni någon annan metod för att jämföra förhållandet
mellan drift- och underhållskostnader?

Svar: Nej, vi går efter en katalog i PCS/PSS. Uppdateras efterhand. Inte
bara underhåll utan också när man bygger.

• EKM-värdena utgår från 1 km 0,4kV luftledning som har EKM=1
och vid framräknande av denna räknar myndigheten med 50 % skog
kring luftledningen. Hur överensstämmer 50 % med andelen skog vid
luftledning i Storstockholms nät? I Stockholms innerstad?

Svar: Där vi har luftledning är det mycket dyrare röjningskostnader. Där
det finns skog är det oftast tomter vilket medför en känsligare kontakt med
markägaren samt att grenar och dylikt måste fraktas bort. På landet lämnas
kvistarna kvar.

Istället för skog har vi tomter, vilket det gör att det inte blir billigare.

• Kan du ange några anläggningstyper som du tycker behöver läggas
till de ursprungliga EKM-viktmåtten, för att beskriva Fortums nät i
Stockholm på ett bra sätt?

Svar: Inte för Stockholm direkt, i så fall omräkningsfaktorer för skillnad-
er som finns. På Regionnätnivå: Jordkabel 220kV, luftledning 220kV, vissa
transformatorer saknas, 220kV, linjefacken. Prata med Folke.

• I nuläget är de EKM-baserade viktmåtten i förhandsregleringen inde-
lade efter 4 olika terrängtyper; city, tätort, landsbygd och svår lands-
bygd. Är dessa tillräckliga enligt din åsikt eller behövs någon annan
terrängtyp för att beskriva Stockholms innerstad?

Svar: Låter vettigt, men hur ska skärgårdsmiljö placeras? Utredning om hur
områdenas gränser dras. Olle har haft hand om någon utredning. Var går
gränsen mellan tätort och city.

A.2 Svensk Energi, EBR kostnadskatalogerna
Ulf Wagenborg 2010-10-07

Intro EBR och Ekm: Kostnadskatalogerna är ett kalkylverktyg, kalkyl-
hjälpmedel. Målsättningen har varit att de skall ge en uppfattning av vad
det kostar att bygga och underhålla eldistributionsnät.

EKM togs fram för att räkna om olika typer av nät. Olika nätområden har
olika struktur, vissa har mer kabel och andra mer luftledning. Används för
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att kunna jämföra hur mycket resurser de olika näten förbrukar för att driva
och underhålla sina anläggningar. EBR har inte haft ett allvarligare syfte
än detta och därför har noggrannheten inte behövt vara så väldigt exakt,
ungefärliga värden, omräkningstal.

• Kan du få fram information om antalet frekvens- och tidsstudier som
ligger bakom kostnadsposterna (i EBRs kostnadskataloger) för anläg-
gningarnas drift- och underhåll?

Svar: Underlaget som finns är något begränsat. Vissa saker har man tidsstud-
erat och fått fram flertal värden för, dessa värden ligger som underlag till
vissa EKM. T.ex. besiktning av luftledning sker vart 8:e år. Det kan dock
variera mycket hur många projekt som ligger till grund för kostnader och
Ekm.

• Är frekvens- och tidsstudierna utförda på större eller mindre drift och
underhållsprojekt?

Svar: Också svårt att svara på. Egentligen tittar man inte på kostnader för
projekten. Genom att fråga folk på plats får man fram frekvenser för de
olika åtgärderna. Sen efter ett antal intervjuer skapar man sig en uppfat-
tning om att ett bevakningsuppdrag tar i snitt så lång tid. Det är x antal
bevakningsuppdrag per år. Sen räknar vi med timkostnaden som finns i kost-
nadskatalogen och som korrigeras varje år.

Arbetskostnaden för montörer. Stammar från de avtal som finns för mon-
törer i vår bransch från de fackliga organisationerna. I årets katalog ligger
snittlönen på 143kr/timmen, 104kr till och 375kr.

Arbetsomkostnadspålägg inkluderar bland annat följande kostnader för kläder,
bodar, fyrhjulingar, snöskotrar.

Det tar i regel lika lång tid att göra ett arbete om inte tekniken ändrat sig sen
senaste kostnadskatalogen trycktes. Detta innebär att uppstartskostnader
och såndant, och huruvida det är ett litet eller ett stort jobb inte har så stor
betydelse i katalogerna.

• Går det att få veta när dessa frekvens- och tidsstudierna utfördes?

Svar: För åtgärder efter besiktning av luftledningar fick man informationen
från Vattenfall, ett examensarbete för 10 års sedan. De analyserade hur my-
cket fel man hittade, fick fram från varje besiktning.

Finns mer omfattande jobb bakom anläggningsjobben och investeringsar-
beten. Där finns både tider och frekvenser dokumenterade för olika typer av
arbetsmoment och hinder.



88 Kapitel A. Intervjuprotokolll

• Hur gör ni när ni uppdaterar kostnadsposterna?

1. Tittar ni på helt nya frekvens- och tidsstudierna ?
2. Lägger ni till några nya frekvens- och tidsstudierna till de tidi-

gare?
3. Räknar ni om de gamla?
4. Annat sätt?

Svar: Vid revidering: Om man tittar på katalogen, den finaste nivån P3, på
tidstudie nivå, för små arbetsmoment, det är dem vi tittar på. Därunder
finns ytterligare nivåer. Om vi ska uppgradera tiderna behöver vi ha fått en
uppfattning om att tekniken eller kraven på samhället har ändrats. Då går vi
in och undersöker de berörda koder. Sedan byggs värden upp av frekvenser
och är det en ny frekvensuppbyggnad kollar vi på dessa.

Går inte igenom alla tider. De som sitter inom grupperna kommer från bran-
schen och de är väl medvetna om det har hänt förändringar i utrustning eller
i ny teknik. Så länge spaden ser likadan ut är det ingen mening att studera
på nytt.

När till exempel tekniken ändras tittar man på arbetsmomenten och gör
metodstudier. Katalogen uppdateras sedan hela vägen till P1. Värden för de
moment som ändras slopas, de andra fortsätts användas.

Nu igång att se över värden som finns idag och reviderar värden inför ny
utgåva av kostnadskatalogerna. Gissningsvis inte så stora förändringar på
lokalnivå, regionnät kommer ses över, 36kV till 145kV. De misstämmer mer
än för lokalnät. Kund och marknadsservice ska ses över.

(Drift- och underhållsbesiktning är schemalagda. Besiktning av luftledningar
görs varje år. Flygplan hjälper till eller under 8:e år knallar man.

Jordkabel har man grävt ner. Testar dem när de läggs ner. Går tillbaka och
testar om det uppstått fel. Går inte direkt att upptäcka om den är lite sliten.
De flesta felen markerade med grävskopa.

Luftledningar och stationer har mycket besiktning och underhåll.

• Hur har urvalet av frekvens- och tidsstudierna gått till (för att försäkra
att de speglar hela branschen)?

Svar: Det är inte så väldigt avancerat. Det finns några grupper inom Sven-
sk Energi som arbetar med EBR, kostnadskatalogerna och underlaget. Hur
ska vi få fram kostnader för drift- och underhåll? Vet någon något liknande
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projekt som är på gång som vi skulle kunna studera eller få underlag från?

Vid tidstudier ska det dit en metodstudieperson som gör riktiga studier i
fält. Inga särskilda kriterier att det ska vara ett stort eller litet företag och
så många av varje osv. Får vara glada att vi får tillräckligt underlag så vi
kan göra en bedömning. Företagen står inte på kö för att få beskriva sin
verksamhet. Att någon kommer och utför en studie innebär viss störning i
arbetet och tar resurser.

Har försökt att få någon form av spridning, så att man inte studerar enbart
projekt i södra Sverige eller i Norrland. Måste få en känsla av att värdet går
att acceptera och att det ligger däromkring i verkligheten.

• Går det att ta del av äldre EKM (gärna i excel) för att undersöka hur
EKM-viktmåtten varierat över tiden?

Svar: Ja, det finns EKM för år 2000 och 2003 finns.

• Beskriv de lägre nivåerna i EBR-katalogerna?

Svar:P4-koder tillgängliga på ebr.nu. Kallas produktionstekniska handlin-
garna. Längst back i P3 finns tidsunderlag, detta är P4. P5 och P6 innehåller
metodstudie. P6 innehåller tempotidsanalys

A.3 Fortum Power and Heat, Vice President BDC
Sweden, Mats Strömberg
2010-10-19

• Vilka kundtyper skiljer ni på inom faktureringen? (Exempelvis hushåll-
skunder, industri etc. eller annan indelning)

Svar: Vid fakturering skiljer man inte på olika typer av kunder. Om det
handlar om en mätpunkt eller 100 spelar ingen roll. Det som kan skilja är
faktureringsintervallet. Ju högre elförbrukning/överföring ju oftare faktur-
eras man. Elkunder som förbrukar över 18 000kr om kvartalet brukar må-
nadsfaktureras. Hushållskunder faktureras vanligtvis i kvartalet, men kan
välja att till exempel månadsfaktureras. Tittar man på förbrukningen av
el kan man med andra ord få en känsla för om det är en villakund eller
lägenhetskund.

• Vilka kostnadsposter faktureras kunder för? Ingår t.ex. IT-avskrivningar
i faktureringen?
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Svar: Alla kostnader ska täckas vid faktureringen. Prata med Joakim Hög-
berg för information om hur priserna sätts.

Allmänt: Finns många fler kunder i Stockholm som gör leverantörs-
byte, kontraktsbyte, nya anslutningar vid flytt. 10-15 % av kostnader för
fakturering kommer av dessa värden. Undersök rörlighetsbeteendet, SCB.

A.4 Fortum Distribution, Mätingenjör,
Per Södergren 2010-10-20

• Vilka kostnader är förknippade med mätarsidan"?

Svar: Det beror lite på vad man är ute efter. Kostnad insamling av mätvär-
den, avräkning, stickprover med mera.

• Vilka "kundtyperskiljer ni på vid avläsning av kunder? (Exempelvis
månadsavlästa, timavlästa, de som matar nätet etc. eller annan indel-
ning)

Svar: Fortum skiljer på timavlästa och månadsavlästa. Arbetar själv med
timavläsning. Sedan finns det olika noggrannheter för timavläsning.

• Vad kostar en timavläsning?

Svar: Kostnaden för en timavläsning under 2010 var 18.45kr.

A.5 Fortum Customer Service, Kundservice
Eva Roth-Franzén 2010-10-25

• Vilka arbetsuppgifter ingår i begreppet "kundtjänst"enligt dig? (t.ex.
besvara frågor via telefon, kundservice i fält, annan administration
med mera)

Svar: Kundtjänst: Enhet dit du ringer, allmän administration, inkommande
och utringande samtal.

Kundservice: All service som sker ute i fält. Det vill säga all form av kund-
kontakt, tekniker etc.

• Hur skiljer ni på kunder som ringer in till kundtjänsten? (frågor som
gäller överföring, elhandel, företag, privatperson med mera)

Svar: Inom kundtjänsten skiljer man på företagskunder och privatperson-
er. Som privatkund väljer man om man vill prata med någon på Fortum
om faktura, flytt, pris, nätfrågor och driftstörningar. Ibland väljer kunden
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fel av misstag eller medvetet eftersom kunden tror att något av tillvalen
svarar snabbare. Dessa samtal hamnar där de hamnar. Alla medarbetare
på Fortums kundtjänst svarar på alla typer av frågor. I allmänhet 54 % till
Distribution och 46 % till Markets (för de gemensamma frågeställningarna,
fakturafrågor, Mail-brev-fax och reklamationer).

Som företagskund ringer man ett eget telefonnummer. Här har man endast
två val, information om driftstörning eller övriga kundtjänstärenden.

• Vad var kundtjänstens totala kostnad under 2009? Var 2009 ett rep-
resentativt år?

Svar: Fördelning samtal per år, 2010: 55 % av verksamheten (som består
av inkommande telefoni, mail-brev-fax och reklamationer) är kopplad till
Distribution och Markets.

45 % är annan typ av verksamhet: Generation, Infratek, Fortum Värme,
Fortum Gas,annan administration (för både Distribution och Markets enl
beställda uppdrag), energirådgivning, utringande verksamhet mm.

Året innan ännu fler samtal, det vill säga nedgående trend vad gäller samtal
till Distribution och Markets.

• Hur många kunder berördes av era tjänster? Hur många kunder har
Fortum totalt? (behövs för att räkna ut kostnad per kund)

Svar: Vi vet inte exakt vet hur mångaäv våra kunder som ringer till oss.

A.6 Fortum Electricity Sales and Marketing, Pro-
cess Manager
Claes Frykstrand 2010-11-04

• Hur många flyttar procentuellt inom fortums nät totalt sätt per år?

Svar: Sverige: flyttar i ca 3600 personer per dag och det motsvarar var 8:e
invånare per år. Människor flyttar av många olika anledningar exempelvis
eftersom de gifter sig, skiljer sig, byter jobb, börjar studera med mera. I For-
tums nät totalt sätt flyttar ca 10 % varje år och i Stockholm är motsvarande
siffra ca 12 %.

A.7 Fortum Distribution, Småkundsansvarig
Ismael Johansson 2010-11-29

• Hur många flyttar procentuellt inom fortums nät totalt sätt per år?
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Svar: 1)Vet inte säkert, ca 10 % per år. Antalet flyttar ökar för varje år.
Prata med Claes Frykstrand.

• Vad kostar det för Fortum (Distribution) att administrera en flytt
inom Fortums nät? (är endast intresserad av flyttkostnaden för FD, ej
FM)

Svar: CS hanterar flyttar. Distribution köper tjänsten från CS. Bara delen
som rör överföring av el, ej försäljning av el. En flytt inom Fortum nät kostar
ca 268kr.

• Vad kostar det för Fortum (Distribution) att administrera en flytt till
en annan nätägare eller till Fortums nät från en annan nätägare? (är
endast intresserad av flyttkostnaden för FD, ej FM)

Svar: En flytt från eller till Fortums nät kostar ca 253kr. Kostnaden är
15kr mindre eftersom Fortum slipper ett utskick, uppsägande av elavtal
eller bekräftelse elavtal.

• Vad är kostnaden för Fortum (Distribution) att anvisa en leverantör?
Brevutskick där kostnaden delas med Fortum Markets

Svar: Ingen större skillnad i portokostnad för flyttar inom Stockholm och
övriga landet. Ca 15 kr.

• Extrafråga: Känner du till någon särskild Stockholmsbetingad om-
ständighet vad gäller flyttar?

Svar: Stockholm har ungefär 1000 anläggningarna (mätare)som inte avläses
automatiskt. Om lägenhetsinnehavarna inte meddelar Fortum om sin flytt,
får Fortum mycket svårt att få tag på personen och kan därmed inte skicka
slutfakturan. Processen att söka upp den utflyttade gör att kostnaden för
dessa flyttar blir ca 10ggr dyrare än en vanlig flytt.

A.8 Fortum Distribution, Storkundsansvarig
Mårten Mohlin 2010-11-23

• Hur många storkunder har Fortum?

Svar: ca 3000

• Vad är kriteriet för att räknas som storkund?

Svar: Förbrukning är över 300MWh
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• Ringer storkunderna till samma kundtjänst som alla andra företagskun-
der, eller har de ett särskilt nummer?

Det finns 4 storkundsansvariga som storkunderna kan ringa till. En för
Västkusten, en för Hälsingland, en för Värmland och en för Stockholm.

• Om särskilt nummer, vad kostar detta per år? Ange t.ex. år 2009 om
du tycker det är ett representativt år.

Svar: Fråga, Ulf Rehn eller Mats Strömberg de bör veta. Ska försöka hitta
budgetuppskattning och maila den.

• Hur många storkunder ringer in till numret per år?

Svar: Vet ej

• Har ni i efterhand någon form av uppföljning av vem som ringt in?

Svar: Ja varje område har en storkundsansvarig som har bra koll på sitt
område. Prata med dem för mer information om storkundsbeteende.

• Hur ofta faktureras storkunder?

Svar: Tidigare var ansvaret för faktureringen uppdelat, men idag finns en
ansvarig faktureringsenhet". Storkunder faktureras per månad. Sofia Holm
vet vart gränsen går för krav på månadsfakturering.

• Vad kostar ett utskick?

Svar: Kostnaden skiljer sig inte från andra utskick. Vet dock inte vad kost-
naden är.

• Vilka typer av storkunderna förekommer? Månadsavläst lågspänning,
timavläst lågspänning, timavläst högspänning?

Svar: Majoriteten av storkunderna har effektabonnemang (industrier) och
säkringsabonnemang (ofta företag med många abonnemang).

• Är kravet på avläsning av en storkund högre än för en vanlig före-
tagskund?

Svar: Kravet är nog detsamma. Det är timavräkning som gäller. Upp till 80A
har Cap Gemini ansvaret, däröver Rejlers. Precis som vid andra kunder finns
extra viktiga punkter där det inte får bli fel.

• Vad kostar avläsning av storkunder i månaden?
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var: Fråga Annika Blixt eller Fredrik Forslund

• Finns det några andra viktiga kostnader som du förknippar med storkun-
der som jag bör känna till?

Svar: Störst del av kostnaden står de 4 storkundsansvariga och 1 affär-
sutvecklare för. Sen sker ständigt utveckling på webben. Fortums kunder
kan logga in på hemsidan för att se över sin förbrukning. Inte förrän nu
kan även storkunder logga in på sitt energikonto och se anläggningslista,
timkostnader och månadskostnader. Har storkunden t.ex. 2000 anläggningar
kan han/hon logga in och få prognos /uppskattning på kostnaden framöver.
Customer Automation.

Kostnaden för hemsidan delas mellan market, värme och distribution. Dis-
tributions kostnad uppgår till ca 2 miljoner per år. Sidan är mer avancerad
för storkunder. Kostnaden kan därför delas 50 %-50 % mellan privat och
företag, trots att privatpersonerna är många fler.



Bilaga B

Sammanställning driftfel
2009

I denna bilaga beskrivs uppkomna driftfel i nätområde Stockholm, Lidingö
och Täby. Felen listas per anläggningsdel, felorsak och spänningsnivå. Okänt
anläggningsdel/felorsak innebär att felet inte kan kopplas till någon särskild
anläggning/felorsak. Felorsak blank betyder antingen okänd orsak eller plan-
erad driftåtgärd. [58] På lokalnät definieras lågspänning lsp som 0,2 ≤ u ≤
1 kV och mellanspäning msp som 10 ≤ u ≤ 12 kV. [62]

Tabell B.1: Driftstörning transformator
47 Kapslad transformator

Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
31 Fabrikations- och materialfel 1 0
32 Bristande underhåll 5 1
33 Dimensioneringsfel 2 0
91 Överbelastning 2 0
93 Okänd 2 0
Totalt: 12 1

95
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Tabell B.2: Luftledning
51 Friledning oisolerad

Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
16 Trädfall, vind 2 0
24 Trafik 3 0
32 Bristade underhåll 35 0
93 Okänd 0 5
94 Säkringsbrott 0 1
Totalt: 40 6

52 Friledning isolerad
Nr: Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
16 Trädfall, vind 2 0
32 Bristade underhåll 3 1
93 Okänd 0 1
94 Säkringsbrott 1 11

Blank 6 1
Totalt: 12 14

53 Hängkabelledning
Nr: Felorsak: Antal fel lsp Antal fel msp:
32 Bristade underhåll 5 0

Totalt: 5 0

59 Säkrings- och apparatlåda
Nr: Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
12 Vind 2 0
23 Djur 1 1
24 Trafik 4 0
31 Fabrikations- eller materialfel 1 0
32 Bristade underhåll 77 0
33 Dimensioneringsfel 1 0
91 Överbelastning 9 0
93 Okänd 4 0

Blank 11 0
Totalt: 110 1



97

Tabell B.3: Driftstörning Markledning (kabel)
61 Kabel i mark
Nr: Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
21 Grävning 102 19
24 Trafik 2 0
25 Sabotage 3 4
31 Fabrikations- eller materialfel 5 0
32 Bristade underhåll 145 38
33 Dimensioneringsfel 3 5
41 Felmanöver 7 5
42 Provning 1 3
45 Felaktigt montage/förläggning 2 0
91 Överbelastning 6 2
93 Okänd 19 1
94 Säkringsbrott 0 5

Blank 175 20
Totalt: 470 102

68 kabelskåp/avgreningslåda
Nr: Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
21 Grävning 1 0
24 Trafik 14 0
32 Bristade underhåll 20 0

Blank 1 0
Totalt: 36 0

69 Säkrings- och apparatlåda
Nr: Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
11 Åska 1 0
21 Grävning 4 0
23 Djur 1 0
25 Sabotage 1 0
31 Fabrikations- eller materialfel 7 0
32 Bristade underhåll 267 0
33 Dimensioneringsfel 8 0
41 Felmanöver 1 0
45 Felaktigt montage/förläggning 4 0
91 Överbelastning 146 0
93 Okänd 62 0
94 Säkringsbrott 0 1

Blank 127 0
Totalt: 629 2
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Tabell B.4: Fel nr Okänt
- Okänd anläggning
Nr: Felorsak: Antal fel lsp: Antal fel msp:
21 Grävning 3 0
25 Sabotage 2 0
32 Bristade underhåll 1 0
33 Dimensioneringsfel 1 4
41 Felmanöver 10 1
42 Provning 1 4
45 Felaktigt montage/förläggning 1 0
91 Överbelastning 3 0
93 Okänd 49 8
94 Säkringsbrott 0 15

Blank 573 115
Totalt: 644 147

Tabell B.5: Total sammanställning fel
Anläggningsdel: Antal fel lsp: Antal fel msp: Totalt:
Totalt antal fel transformator: 12 st 1 st 13 st
Totalt antal fel luftledning: 167 st 21 st 111 st
Totalt antal fel kabel: 1135 st 104 st 1239 st
Totalt antal fel okänd 644 st 147 st 1018 st

1958 st 273 st 2231 st


