
 

EN1421 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

 

 

Sammanställning och fördjupning av begreppet 

Smarta elnät: En litteraturstudie 

Compilation and deepening of the concept of Smart grids: A 
literature study 

Allan Rydman 



Sammanställning och fördjupning av begreppet Smarta elnät: 

En litteraturstudie 

I 
 

Sammanfattning 

I dagsläget har världen en stadigt växande befolkning och där igenom en stadigt växande 

energiförbrukning. Med en växande energiförbrukning har det under de senaste åren uppenbarats 

diskussioner rörande samhällets hållbarhet och miljöpåverkan.  Samtidigt sker det en kontinuerlig 

teknikutveckling och människan är mer beroende av konstant elförsörjning än någonsin tidigare. 

Teknologiska framsteg, tillsammans med önskan att sträva mot ett mer hållbart samhälle med hög 

elleveranssäkerhet, har mynnat ett begrepp kallat smarta elnät. 

 

Till följd av att elnätet involverar en stor bransch råder det delad mening över vad som utgör ett 

smart elnät. Detta har lett till uppkomsten av olika definitioner och modeller av konceptet. I syfte att 

skapa en övergripande uppfattning har en litteraturstudie utförts för att sammanställa de 

huvudsakliga områden som utgör det smarta elnätet. För att skapa denna överblick har ett förslag på 

en övergripande definition framtagits enligt följande: 

 

Ett smart elnät är nästa steg i elnätets fortgående utveckling som sker till följd av samhällets ökande 

förlitlighet på konstant elförsörjning och önskan att begränsa människans miljöpåverkan. Målet är 

att med hjälp av kostnadseffektiva tekniska lösningar, effektiv teknik och ekonomiska drivkrafter 

främja införandet av ytterligare förnyelsebar elproduktion, en ökad elanvändning och ett effektivare 

utnyttjande av elnätet – ett elnät med låga förluster, hög elkvalitet och leveranssäkerhet med 

elkunder som är mer medvetna och delaktiga i sin elförbrukning än förr. 

 

Utifrån denna definition kan man summera smarta elnät till att omfatta två huvudsakliga intressen 

för samhället – hållbarhet och en ökad leveranssäkerhet. I framtiden förväntas därför elnätet hantera 

vidare utbredning av förnyelsebar elproduktion och en ökad elanvändning. För att möta denna 

förväntan har det dels konstaterats att nätkapaciteten behöver öka. Det har visats att en ökad 

nätkapacitet kan nås genom både tekniska lösningar som energilagring och effektivare komponenter 

men också icke-tekniska lösningar som politiska drivkrafter och incitament för elkunder att sänka sin 

maxförbrukning och elförbrukning i överlag i form av efterfrågeflexibilitet. I dagsläget finns inga 

uppenbara incitament för detta och det anses att reformer på vissa delar av elmarknaden kommer 

att krävas för att främja utvecklingen mot ett hållbart smart elnät. Samtidigt förväntas elnätet förse 

kunder med högre elkvalitet och leveranssäkerhet. Dagens elnät utgörs av många långlivade och, i 

många fall, gamla komponenter och investeringar kommer att behöva göras i moderna skyddssystem 

och kommunikationsnätverk i sinom tid ifall man vill uppnå nya förväntningar. 

 

Därtill förväntas det smarta elnätet omfatta olika typer av kommunikationsnätverk inom 

skyddssystem, övervakning och mätning. Därför har också information rörande relevanta 

kommunikationsprotokoll, -medier och -nätverk summerats där olika egenskaper lämpar sig för olika 

tillämpningar. 

 

Nyckelord: Smarta elnät, definition, elmarknad, leveranssäkerhet, förnyelsebar elproduktion, 

energilagring, efterfrågestyrning, smarta elmätare, automation, övervakning, nätkapacitet, 

energieffektivisering, IEC 6185, kommunikation 
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Abstract 

Currently the world has a steadily growing population and therefore and steadily growing need of 

energy. With a growing need of energy, discussions regarding society’s sustainability and 

environmental impact have risen. At the same time modern technology has resulted in society being 

more dependent on a constant power supply than ever before. Technological advances, together 

with the desire to become a more sustainable society with high availability of power, have yielded a 

concept known as the smart grid. 

 

Due to the power grid being a huge industry there’s a divided perception regarding what a smart grid 

constitutes. This has resulted in the appearance of different definitions and models of the concept. 

Therefore a literary study was done with the purpose of creating an overall perception of the main 

aspects of the smart grid. To create this overview a proposed definition has been developed that 

describes the smart grid as mainly sustainable and available. 

 

The smart grid is the next step of the power grid’s ongoing development in response to society’s 

increasing reliability of a constant power supply and the wish for decreasing man’s environmental 

impact. With cost efficient technical solutions, efficient technology and economic forces the goal is to 

promote introduction of additional renewable electricity production, increased electricity utilization 

and a more efficient use of the power grid – a power grid with low losses, high power quality and 

availability with end-users that are more aware and involved in their power consumption than before. 

 

Based on this definition the smart grid can be summarized as two main interests for society – 

sustainability and a higher reliability. In the future the power grid is expected to cope with an 

increased introduction of renewable electricity production and an increased use of electrical 

applications. It has been concluded that the grid capacity has to increase in order to meet these 

expectations. It’s been shown that an increase in grid capacity can be achieved through technical 

solutions as energy storage and more efficient electrical components but also through non-technical 

solutions as political forces and incentives for end-users to lower their peak consumption and overall 

electricity consumption through demand response. At present there are no clear incentives for this 

and it’s considered that there is a need for reform of certain parts of the electricity market to 

promote the development towards a sustainable smart grid. The power grid is also expected to 

supply end-users with a higher power quality and reliability. The power grid of today consists of long 

lived and, in many cases, old components and investments in modern protection systems and 

communication networks are required in due time to meet new expectations. 

 

In addition, the smart grid is expected to include different types of communication network within 

protection systems, monitoring and metering. Information was therefore summarized regarding 

relevant communication protocols, media and networks where different properties are suitable for 

different applications. 

 

Keywords: Smart grid, definition, electricity market, availability, renewable energy, energy storage, 

demand response, smart meters, automation, monitoring, grid capacity, energy efficiency, IEC 61850, 

communication 
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1 Inledning 

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad och har ca 1250 anställda 

i landet. Företaget har ett av sina kontor i centrala Umeå och erbjuder därifrån kompetenta 

konsulttjänster i regionen. Detta examensarbete grundar sig i Tyréns intresse för konceptet smarta 

elnät och hur det kan komma att påverka deras arbete och energibranschen i framtiden. Arbetet är 

menat skapa en överskådlig sammanställning av de väsentliga aspekter som faller in under konceptet 

smarta elnät. Där summeras vilka intressegrupper, drivkrafter och begränsningar som finns och de 

problem som behöver lösas, typ av teknik som används och utvecklas i dagsläget och framförallt vilka 

standarder och riktlinjer finns idag och vad som planeras i framtiden för konceptets implementering. 

1.1 Bakgrund 

Smarta elnät är ett modernt koncept med koppling till elnätets utveckling. Enkelt förklarat går 

konceptet ut på att modernisera, övervaka, skydda, styra och reglera transporten och förbrukningen 

av el över elnätet för att åstadkomma ett mer hållbart, stabilare och tillgängligt elnät med ökad 

möjlighet för vidare implementering av förnyelsebar elproduktion i liten och stor skala. Allt detta på 

ett ekonomiskt och tekniskt hållbart sätt. 

 

Från rapporten ”Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem – Smarta mätare och 

intelligenta nät (EI R2010:18)” ges följande definition: Intelligenta nät, eller smarta elnät, är 

samlingen av ny teknologi, funktioner och regelverk på elmarknaden, m.m. som på ett 

kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till 

minskad energiförbrukning, bidrar till effektreduktionen vid effekttoppar samt skapar förutsättningar 

för aktivare kunder. 

1.1.1 Dagens elnät 

Det Svenska elnätet är uppbyggt för växelspänning i ett trefassystem och utgörs av dess stam-, 

region-, och lokalnät. Stamnätet ägs av SvK (Svenska Kraftnät) och utgör ledningar och stationer om 

220 eller 400 kV. Regionnätet utgör ledningar och stationer mellan 40 - 130 kV och ägs huvudsakligen 

av regionnätsföretagen Fortum, E.ON och Vattenfall. Lokalnät utgör ledningar under 40 kV och ägs av 

antingen regionnätsföretag eller mindre nätbolag. De vanligaste spänningsnivåerna för regionnät är 

40 – 70 kV och 130 kV och de vanligaste nivåerna för lokalnät är 0,4 kV och 10 - 20 kV. Lokalnät kallas 

även för distributionsnät och transporterar endast el på kortare avstånd medan transmissionsnätet 

(överföringsnät) utgör de övriga spänningsnivåerna [1]. En översiktsbild av Sveriges elnät visas i Figur 

1. 
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Figur 1. Översiktsbild av Sveriges elnät. Källa: Hämtad från [2] 

Transmissionen mellan dessa spänningsnivåer sker med hjälp av transformatorer i ställverk som visas 

i Figur 2. Där ser man att elnätet är uppdelat i stamstationer och regionstationer på 

transmissionsnätet, och fördelningsstationer på distributionsnätet > 10 kV och nätstationer < 10 kV 

på distributionsnätet. 

 

 
Figur 2. Elnätets struktur. Källa: Hämtad från [3] 

Elnätet över 70 kV är i regel uppbyggt efter så kallad maskad princip, där alla produktion- och 

transformationsanläggningar är sammankopplade med omfattande mät- och skyddssystem som 

automatiskt lokaliserar och kopplar bort felbehäftad nätdel. Detta skapa redundans vid eventuellt fel, 

då matning via en linje kan ersättas genom matning via en annan ifall en del av nätet behöver 

sektioneras bort. Detta är nödvändigt eftersom elavbrott på högre spänningsnivåer kan ha förödande 

konsekvenser och drabba stora delar av landet på samma gång [4]. 
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I syfte att begränsa investeringskostnader med mycket skydds- och mätutrustning, och långa kablar 

byggs i regel inte nätet under 70 kV på samma vis. I urbaniserade områden utgörs lokalnäten istället 

av så kallade öppna ringnät medan det är betydligt vanligare med radiella nät ute på landsbyggden 

där det är glesare mellan kunderna [4]. 

1.1.2 EUs klimat och miljömål 

Det moderna samhället strävar idag efter att bli mer hållbart. Detta drivs bland annat politiskt av EU 

där energimålen 20/20/20 sätter krav på samtliga EU-länder att se över sin energiproduktion och -

förbrukning i hopp om att minska växthusgasutsläppen med 20 %, total energiförbrukningen med 20 

%, och höja andelen energiförbrukning från förnybar energiproduktion med 20 % till år 2020 inom EU 

[5]. 

 

Vi får på så vis kraven att bli ett effektivare och mer hållbart samhälle, vilket självklart påverkar el- 

och energibranschen. För elnätets del menar då EU att det moderna elnätet ska bli effektivare, med 

mindre förluster, samtidigt då man söker att öka samhällets elproduktion från förnyelsebara 

energikällor. 

1.1.3 Ellagen och elavbrott 

Dagens samhälle blir allt mer beroende av ständig elförsörjning, och människor är vana en hög 

leveranssäkerhet. Därtill kan plötsligt elavbrott kosta många företag mycket pengar på grund av att 

det förhindar dess verksamhet. Detta leder till att det ständigt ställs allt högre krav på 

leveranssäkerhet då kommunikationen är beroende av el. Sedan stormen Gudrun 2005 har planer 

gjorts för att skärpa kraven på nätägares leveranssäkerhet och sedan januari 2006 är nätägare 

skyldiga att betala ekonomisk ersättning till kunder som drabbats av elavbrott i längre än 12 timmar 

[6]. Efter 12 timmar avbrott är nätägaren skyldig att betala ut 12,5 % av kundens årliga nätkostnad, 

till ett minimumav 900 kr. Denna ersättning ökar proportionellt mot avbrottstiden upp till 12 dagar 

och 300 % av den årliga nätkostnaden, se bilaga A hämtat från [7]. 2011 infördes en paragraf i ellagen 

att ett elavbrott får högst vara i 24 timmar, där längre avbrott innebär lagbrott med straffpåföljd [8]. 

1.1.4 Elpriset och elmarknaden 

Elpriset för kunder utgörs av tre delar: Elnätsavgift, elenergiavgift och energiskatt. Elnätsavgiften 

utgör ungefär 20 % av elpriset och består av en fast och en rörlig avgift – abonnemangsavgift och 

överföringsavgift. Abonnemangsavgiften sätts utifrån en så kallad säkringstariff som beror på 

säkringens storlek hos kunden, medan överföringsavgiften är proportionerlig mot elförbrukningen i 

öre/kWh. Eftersom det existerar ett monopol för elnätsbolagen är det upp till reglermyndigheter EI 

(Energimarknadsinspektionen) att avgöra om elnätsavgiften ett nätbolag har är inom rimliga gränser. 

Elenergiavgiften utgör ungefär 40 % av elpriset och beror på det spotpris som sätts på den nordiska 

elbörsen Nord Pool [9] [10]. Huvudaktörerna kopplade till elnätet och elmarknaden till [11]: 
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 Elhandlare 

o Köper el från elbörsen och säljer vidare till kunder. Elhandlaren har som elleverantör 

skyldighet enligt ellagen att leverera den mängd el som kunden behöver. 

 Balansansvariga 

o Kontrollerar att elhandlaren håller denna skyldighet. Elhandlaren kan själva vara 

balansansvarig eller skaffa avtal med annan part att hålla balansansvaret. 

 Nord Pool 

o Den nordiska elbörsen som ägs av stamnätsbolagen i Sverige, Danmark, Norge och 

Finland. På Nord Pool handlar elproducenter, elhandlare och balansansvariga el 

timvis. 

 Elproducent 

o Producerar och säljer el på elbörsen. 

 Transmissionsnätbolag (TNB) 

o Omfattar både stam- och regionnätet och ansvarar för elleveransen mot 

distributionsnätet. 

 Distributionsnätbolag (DNB) 

o Ansvarar för elleverans över lokal- och/eller regionnätet och nätanslutning hos kund. 

 Svenska Kraftnät 

o Ansvarar för stamnätet och är systemansvarig över elmarknaden. 

 Kund 

o Köper el från elhandlare. 

 

Figur 3 illustrerar hur de olika aktörerna över nätmonopolet och elmarknaden interagerar enligt 

beskrivet ovan. 

 

 
Figur 3. Illustration av reglermyndigheter, marknad- och monopolaktörer som utgör elmarknaden. Källa: Baserad på [12] 
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År 2007 hade den svenska elmarknaden ca 5 200 000 kunder samt 170 nätbolag, 100 elhandlare och 

25 balansansvariga företag [13]. 

1.2 Syfte 

Tyréns har intresse för konceptet smarta elnät och skulle vilja utöka sina kunskaper inom området 

och bli informerade kring hur samhället och deras verksamhet i konsultbranschen kan komma att 

påverkas i framtiden. Därför är syftet med arbetet att utföra en litteraturstudie samt 

forskningsanalys för att sammanställa och kartlägga konceptets väsentliga aspekter för att ge en 

översiktsbild av helheten. 

1.3 Mål 

Dessa mål betraktas centrala för arbetet: 

 

 En analys och jämförelse över Sveriges jämtemot andra länders förutsättningar för ett Smart 

elnät baserat på den nuvarande elmarknaden. 

 Sammanställa vilka aktörer som deltar, påverkar och påverkas av utvecklingen mot ett smart 

elnät. 

 Analysera kundperspektivet och sammanställa ett smart elnäts påverkan på kunden samt 

den typ av teknik som kan integreras privat. 

 Ge en kort beskrivning av energilagringens roll i ett Smart elnät och vilken teknik som finns i 

dagsläget. 

 Beskriva nätbolagens sida av smarta elnät och sammanställa tekniken som kan tänkas 

implementeras där. 

 Analysera vikten av att undvika elavbrott samt sammanställa de moderna lösningar som finns 

att tillgå för att öka leveranssäkerheten. 

 Göra en teoretisk fördjupning av kommunikationsmöjligheter för smart nät och 

sammanställa de standardiseringsarbeten som drivs i dagsläget. 

 Summera samtliga områden som utgör begreppet smarta elnät. 

Fokus ligger på att redogöra hur kommunikation över nätet förväntas ske och i vilken riktning 

standarder förväntas driva utvecklingen i Europa och Sverige samt ge exempel på tekniska och icke-

tekniska lösningar. 

 

2 Definitioner 

Denna rapport behandlar diverse tekniska och icke-tekniska begrepp som behöver redovisas i 

förhand. Definitionerna är inte absoluta i alla fall, utan ibland definierade med avsikt att beskriva den 

funktion de fyller rörande smarta elnät. 

2.1 Elkvalitet 

Elkvalitet är ett begrepp som används som en prestationsindikator för elnätet och beror på en rad 

olika störningsfenomen. Det omfattar elavbrott (leveranssäkerhet), verkningsgrad (förluster), 

spänningsvariationer, övertoner, transienter, m.m. Begreppet är uppdelat i ström- och 
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spänningskvalité, där strömstörningar hos kund eller spänningsstörningar på elnätet skapar 

avvikelser från elens ideella sinuskurva [14]. 

2.2 Nätförluster 

I dagsläget finns det ingen föreskriven definition på nätförluster. I regeringens nya proposition 

1996/97:136 står det: ”Med nätförlust menas skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur 

mycket som tas ut på nätet, dvs. överföringsförlusten.” [15] 

Med andra ord säger man att nätförluster definieras som de förluster som uppstår vid överförning av 

el. Bland dessa räknas bland annat tekniska förluster som värme- och tomgångsförluster och icke-

tekniska förluster som felmätning och tjuvkopplingar in [16]. 

Tekniska förluster kan delas in i varierande och icke-varierande förluster. Icke-varierande förluster 

syftar främst på kärnförluster i transformatorer som är oberoende av passerande effekt. Varierande 

förluster syftar generellt till värmeförluster i elnätsledningar, lindningar i transformatorer och 

allmänt eldrivna komponenter. För dessa förluster gäller att det erhålls en aktiv effektutveckling Pf då 

en ström I passerar ett medium med resistansen R [17]. 

(1)                 (1) 

 

Man märker då att komponent och ledningsförluster förhåller sig kvadratiskt till strömmen I. 

2.3 Belastning 

Belastning utgör den effekt som överförs genom särskilda punkter i nätet och har många olika 

definitioner.  I samband med det incitamentarbete som görs för tillfället använder man sig av 

belastningsfaktor, lastfaktor och lastavvikelse som definition [16]. 

 

(1)              
         

                        
 (2) 

 

(1)        
           

         
 (3) 

 

Lastavvikelse definieras som medelvariationen av effektförbrukningen. 

2.4 SAIDI 

Indikatorerna SAIDI och SAIFI används för att föra avbrottsstatistik över lokalnätet. SAIDI beskriver 

medelavbrottstiden per kund och år [2]. 

 

(1)         
                        

                  
          (4) 

2.5 SAIFI 

Beskriver det genomsnittliga antalet långa avbrott, d.v.s. längre än 3 minuter, per kund och år [2]. 
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(1)         
                          

                   
              (5) 

2.6 AIF 

Indikatorerna AIF och AIT används för att föra avbrottsstatistik över regionnätet och hålls skiljt från 

SAIDI och SAIFI efter som lokalnätet och regionnätet är så olika utformade. 

 

AIF beskriver det genomsnittliga antalet avbrott per år beroende på den överförda effekten. Man 

använder sig av andra indikatorer än för lokalnätet på grund av deras olika karaktär [2].  

 

(1)      
    

  
              (6) 

 

Där    är total effektförbrukning och    är effektförbrukning hos kunder som drabbats av elavbrott. 

2.7 AIT 

Beskriver den genomsnittliga avbrottstiden beroende på den överförda energin. 

 

(1)       
       

  
          (7) 

 

Där    är icke-levererad energimängd per avbrott [2]. 

 

3 Elnätets utveckling 

Som tidigare nämnts är dagens elnät uppbyggt efter den så kallade trefasprincipen, och utbyggnaden 

av elnätet har skett baserat på den principen sedan trefassystemets uppkomst. Växelspänning gjorde 

det möjligt att transformera växelström mellan spänningsnivåer vilket gjorde det möjligt att 

transportera en hög effekt över längre sträckor med godtagbara förluster. Detta kopplade samman 

lokalnäten till det sammankopplade heltäckande nätet vi har idag och gjorde det möjligt med 

storskalig elproduktion istället för endast lokalproduktion [18]. 

 

Därtill har tekniken i elnätet utvecklats, där man bland annat mer och mer går ifrån de gamla 

elektromekaniska reläskydden i sekundärsystemen till mikroprocessbaserade reläskydd med hög 

funktionalitet och datainsamling. Denna typ av teknik faller in under så kallade IEDs (Intelligent 

Electronic Devices) som gjort dagens fjärrstyrning och automation en möjlighet. Fjärrstyrda 

komponenter i kraftstationer har varit implementerade sedan länge och utgör en viktig del i dagens 

datorcentraliserade processtyrning – SCADA-systemet (Supervisory Control and Data Acquisition) 

[18].  
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3.1 SCADA 

SCADA är ett vedertaget automationssystem utformat för övervakning och styrning av processer som 

är centrala i majoriteten av moderna industrier. Enkelt beskrivet har ett SCADA-systems helhet en 

trädstruktur, där man längst ut i grenarna har mätutrustning eller manuellt införd data. Data 

hanteras och skickas sedan vidare av så kallade RTUs (Remote Terminal Unit) eller PLCs 

(Programmable Logic Controllers) via ett LAN eller WAN-nätverk. Datat samlas, sparas och 

visualiseras oftast på någon form av HMI-mjukvara (Human Machine Interface) som gör det möjligt 

att interagera, fjärrstyra och reglera komponenter kopplade till systemet som Figur 4 visar [19]. 

Exempel på komponenter kan vara pumpar, ventiler, motorer, fläktar, m.m. 

 

 
Figur 4. SCADA-systemets struktur. Källa: Hämtad från [19] 

 

I dagsläget är majoriteten reläskydd IEDs och har möjligheten att hantera och analysera samlad data 

från ström- och spänningstransformatorer [18].  

3.2 Mätutrustning 

Mätutrustningen revolutionerades under 1980-talet med automatisk mätaravläsning, eller AMR 

(Automatic Meter Reading), där laster och elförbrukning kunde fjärrövervakas hos kunder. Detta 

utvecklades så småningom till ett koncept kallat AMI (Advanced Metering Infrastructure) där mätare 

är kopplade till Sveriges samtliga kunder [18]. Som visas i Figur 5 är detta den övergångsperiod som 

elnätet befinner sig i just nu med moderna smarta elmätare och möjligheten till styrfunktioner som 

viktig beståndsdel. 
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Figur 5. Teknikens utveckling mot ett smart elnät. Källa: Hämtat från [18] 

 

AMI utgör alltså ett system som mäter, samlar och analyserar energiförbrukningen med hjälp av 

smarta mätare från komponenter över elnätet genom ett kommunikationsnätverk baserat 

förutbestämt mätschema [18]. I och med utbyggnaden och den fortsatta utvecklingen av AMI 

uppstår så kallade Advanced Metering Systems (AMS), eller Avancerad Mätning och Styrning på 

svenska, som man kan säga är den applicerade delen inom AMI. Modern AMI och AMS utgörs av 

smarta elmätare som öppnar upp för ytterligare övervaknings- och reglertjänster för kunder [13]. 

Mer om AMS och smarta elmätare tas upp under avsnitt 7.2. Men även om AMI och AMS är centrala 

delar av det smarta elnätet, utgör de inte hela konceptet, och den nuvarande samhälls- och 

teknikutvecklingen ställer elnätet inför nya prov. 

 

4 Elnätets utmaningar 

Elnäten världen över står i dagsläget inför en rad olika utmaningar och dessa kan se helt olika ut 

beroende på land. I EU och Sverige börjar man titta på vad samhället har för miljöpåverkan, och 

arbete görs för att begränsa denna genom icke-tekniska åtgärder som direktiv, incitament och lagar 

som leder till direkta tekniska åtgärder. 

 

När det kommer till det europeiska och svenska elnätet vill man nå en enad elmarknad och börja 

övergången mot ett effektivare och mer robust elnät. Detta i syfte att dels kunna integrera mer 

förnyelsebar elproduktion på elnätet, samt få en ökad leveranssäkerhet och främja effektivare 

användning av elnätet. Mycket av informationen i detta avsnitt, samt dess utformning, är baserad på 

Math Bollens bok The Smart Grid – Adapting the Power System to New Challanges [20] och hans 

summering av de utmaningar elnätet står inför. 
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4.1 Analys av elmarknaden 

Som tidigare nämnts är dagens svenska elnät uppbyggt för växelspänning som transformeras mellan 

spänningsnivåer vid eltransport. Däremot ser elproduktionen och elpriset väldigt olika ut världen 

över - dels beroende på vilka politiska satsningar kring vilken slags produktion som sker, men främst 

beror det på vilka naturtillgångar länderna har att tillgå. Med utgångspunkt från elprisets 

uppbyggnad enligt avsnitt 2.1 är det viktigt att förstå hur elpriset varierar. 

4.1.1 Elproduktion och spotpriset 

Till skillnad från Norden har Europa och större delen av världen inte några stora mängder vattenkraft 

att tillgå utan förlitar sig huvudsakligen på kärn-, kol-, gaskraft [21]. Denna typ av elproduktion är 

väldigt tillförlitlig men också svårreglerad och man önskar heller inte att reglera den utan man vill 

behålla en konstant produktionsnivå. Detta utgör problem då nya initiativ tas för intermittent 

produktion. Tyskland är ett typiskt sådant land, där man efter kärnkraftsolyckan i Fukushima beslöt 

att avveckla kärnkraften helt till 2022 och satsa mycket på förnyelsebara energikällor som vind- och 

solkraft. Tabell 1 visar Tysklands elproduktion mellan 2011 och 2013, där man ser att hela 11.3 % 

utgörs av vind- och solkraft. 

 
Tabell 1. Tysklands brutto elproduktion 2011 – 2013. Källa: Baserat på [21] 

Energikällor 
2011 2012 2013 

Miljon kWh % Miljon kWh % Miljon kWh % 

Brutto elproduktion, total 613.1 100 629.8 100 629.0 100 

Lignite 150.1 24.5 160.7 25.5 162.0 25.8 

Kärnkraft 108.0 17.6 99.5 15.8 97.0 15.4 

Antracit 112.4 18.3 116.4 18.5 124.0 19.7 

Naturgas 86.1 14.0 76.4 12.1 66.0 10.5 

Oljeprodukter 7.2 1.2 7.6 1.2 7.0 1.1 

Förnyelsebar energi 123.8 20.2 143.5 22.8 147.1 23.4 

Vindkraft 48.9 8.0 50.7 8.1 49.8 7.9 

Vattenkraft 17.7 2.9 21.8 3.5 21.2 3.4 

Biomassa 32.8 5.3 39.7 6.3 42.6 6.8 

Solkraft 19.6 3.2 26.4 4.2 28.3 4.5 

Hushållsavfall 4.8 0.8 5.0 0.8 5.2 0.8 

Övriga energikällor 25.6 4.2 25.7 4.1 25.9 4.1 

 

Där utgörs en procentuellt stor andel av den totala elproduktionen som är beroende av 

okontrollerbara förhållanden. För att behålla balans mellan produktion och förbrukning måste annan 

produktion, då huvudsakligen kolkraft i Tysklands fall, anpassas och regleras följaktligen. 

 

Figur 6 visar hur dessa variationer i elförsörjning i Tyskland i slutändan resulterar i ett väldigt 

varierande spotpris - vilket kan göra alternativet för kunder att begränsa sin elförbrukning under 

vissa tider på dygnet eller styra sin förbrukning till andra tider ekonomiskt intressant. 
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Figur 6. Tysklands spotpriser under 24 timmar den 26/02/2014. Källa: Hämtat från [22] 

Ett annat bra exempel på ett land som har ett varierande spotpris är Danmark där den totala 

vindkraftsproduktionen 2013 utgjorde 30 % av landets elförbrukning. En så pass stor intermittent 

produktion innebär att landets totala elproduktion varierar kraftigt beroende på vädret som leder till 

att maxproduktion omfattar betydligt mer än elbehovet och minimumproduktion omfattar betydligt 

mindre än elbehovet [23]. Landet importerar och exporterar därför mycket el mellan grannländerna 

Norge, Sverige och Tyskland för att få balans över sitt elnät. Danmark säljer därför andelar av sin el 

då det blåser mycket och köper el när det blåser lite. Detta resulterar också i att spotpriset i Danmark 

kan variera mycket under ett dygn, som Figur 7 ger exempel på. Diagrammet visar att elproduktionen 

var bristande jämfört med elbehovet under dagen och spotpriset varierande kraftigt. 

 

 
Figur 7. Danmarks spotpriser under 24 timmar den 26/02/2014. Källa: Hämtat från [24] 

I länder med mycket intermittent elproduktion, framförallt Danmark, kan det även hända att 

spotpriset blir ett negativt pris [25], det vill säga att produktionen blir så hög att den måste 

exporteras till länder som får anpassa och reglera sin egen produktion och säljer på så vis den 

reglertjänsten. 
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Detta utgör goda förhållanden för diverse aspekter hos ett smart elnät. Utöver strävan efter högre 

leveranssäkerhet och ett effektivare elnät med mindre förluster är det i ett land med Danmarks 

förutsättningar lämpligt att se över hur man kan börja anpassa förbrukningen efter produktionen. 

Det vill säga att man anpassar och begränsar elkonsumtionen efter hur mycket el som finns att tillgå. 

 

Sverige har, till skillnad från många industriländer, en väletablerad och stor vattenkraftproduktion 

som utgör bra reglermöjligheter för elproduktionen över hela landet [26]. År 2011 delades Sverige in 

i 4 st elområden, som Figur 8 visar, där de blåa linjerna representerar de ställen i stamnätet där det 

är begränsade möjligheter att överföra el. 

 

 
Figur 8. Sveriges elområden sedan 2011. Källa: Hämtat från [27] 

 

Detta gjordes i syfte att få en tydligare bild av det svenska elnätet och ingår i EU:s strävan mot en 

gemensam elmarknad. Tack vare indelningen kan man få en bättre översikt av elnätet och se var det 

finns behov att bygga ut stamnätet samt se var det finns behov av ökad elproduktion för att svara 

mot förbrukningen i områden. Eftersom att större delen vattenkraft finns i norra Sverige finns det ett 

överskott i elproduktion jämfört med områdets elbehov och el överförs därför söder ut. Därför finns 

grund för att spotpriset skulle kunna variera mellan de olika områdena även om det oftast hålls jämt 

över större delen av landet [28]. 

 

Figur 9 visar ett diagram över Sveriges spotpriser under samma dag som tidigare också visats över 

Tysklands och Danmarks spotpriser. I diagrammet representeras alla områdena SE1, SE2, SE3, och 

SE4, bara det att SE1-3 (Blå) hade dock exakt samma spotpris under hela dagen. 
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Figur 9. Sveriges spotpriser under 24 timmar den 26/02/2014. Källa: Hämtat från [24] 

Man ser då att SE4 (Grå) hade ett varierande spotpris, mycket likt det danska och tyska - bara något 

billigare. Det är viktigt att märka är att spotpriset över elområdet SE4 i södra Sveriges förhåller sig till 

spotpriset i Tyskland och Danmark som utnyttjar mycket intermittent elproduktion medan 

resterande Sverige, där vattenkraften finns nära till hands, inte gör det i alls samma utsträckning. 

Detta lägger grund för kopplingen mellan intermittent elproduktion och ett varierande spotpris. 

4.1.1 Reform av elpriset 

I dagsläget utsätts kunder i regel inte för stora variationer av det totala elpriset. Detta beror på 

elprisets utformning med fasta avgifter, samt att kunden oftast förses med månadsbaserade tjänster 

med ett medelvärde på månadens spotpris. Eftersom att det totala elpriset har en så pass liten 

koppling till variationerna över elmarknaden är incitament för att förbrukningen ska anpassas efter 

dessa variationer litet. 

 

Intresset hos nätbolagen för att kunden ska anpassa sin förbrukning finns dock alltid eftersom 

maxbelastningar på elnätet kan jämnas ut. För att främja en mer delaktighet hos kund kan och bör 

nätbolagen förse kunden med möjligheten till timbaserade tjänster för att få större koppling till 

variationerna i spotpriset [20]. Dock har det nyss visats att variationerna i spotpriset är relativt 

begränsade i större delen av Sverige och man kan därför argumentera huruvida möjligheten för 

kunden att styra sin förbrukning till tider med lågt spotpris är relevant i Sverige där vattenkraften 

håller det totala elpriset förhållandevis stadigt. Därför blir det intressant att också se över elprisets 

övriga utformning utöver eltariffen och göra reform i syfte att ge kunden incitament att bli delaktig i 

sin elförbrukning. Där omfattas både utformingen av nya tjänster från både elhandlare och nätbolag. 
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4.2 Leveranssäkerhet och elkvalitet 

Inom elbranschen använder man ofta begreppen leveranssäkerhet och elkvalitet. I vissa fall 

inkluderas leveranssäkerhet inom elkvalitet som ett bredare begrepp. För enkelhets skull hålls dessa 

begrepp isär i denna rapport, då leveranssäkerhet här handlar mer om möjlighet för ny förbrukning 

och elproduktion att ansluta sig till nätet och begränsningen av elavbrott, medan elkvalitet syftar mer 

till definitionen i avsnitt 2.1. 

 

Båda leveranssäkerhet och elkvalitet påverkar elnätets utformning och är något man som nätbolag 

måste beakta då en låg leveranssäkerhet och elkvalitet kan medföra låg kundnöjdhet samt kostnader 

i form av avgifter och böter. En bristande elkvalitet medför också högre förluster och kostnader mot 

överliggande nät, något som avspeglas på kundernas nätavgifter. Att uppnå höga nivåer av 

leveranssäkerhet har varit ett mål ända sedan elnätet först introducerades till samhället och det är 

detsamma idag [29]. Math Bollen summerar elnätets utmaningar rörande leveranssäkerhet som 

följande [20]: 

 

 Fall där kunder blir utan ström under längre perioder bör undvikas i så stor utsträckning som 

möjligt. Avbrott kan ske på grund av en händelse över transmissionsnätet eller fel på 

distributionsnätet under större oväder eller naturkatastrofer. Strömavbrott anses i regel vara 

oacceptabelt medan elavbrott under större naturkatastrofer anses som oundvikliga. Gränsen 

mellan vad som anses som naturkatastrof och extrema väderförhållanden skiftar uppåt vilket 

ställer allt högre krav på nätet att tåla utomstående påfrestningar. 

 

 En gradvis ökning av den genomsnittliga leveranssäkerheten och elkvaliteten förväntas från 

nätbolagen; där man till exempel bör se en gradvis minskning av indikatorer som SAIFI och 

liknande. 

 

 För vissa nätanvändare är den nuvarande leveranssäkerheten och elkvaliteten inte tillräcklig. 

I vissa fall måste nätbolagen investera i sitt elnät för att leveranssäkerheten eller elkvaliteten 

är för låg, men ibland måste nätanvändarna stå för kostnaderna när kunden kräver mer än 

det vanliga från nätbolaget. Utmaningen är då att definiera vad som anses som rimlig/vanlig 

leveranssäkerhet och elkvalitet. 

 

För att handskas med dessa utmaningar kommer det ställas stora krav på nätmyndigheter att förse 

nätbolagen med riktlinjer och incitament åt nätbolagen att uppgradera infrastrukturen. 

4.3 Förnyelsebar elproduktion 

Energisektorn i helhet står inför en övergång då införandet av ytterligare förnyelsebar elproduktion 

på både transmission- och distributionsnätet blir allt vanligare. I Tyskland förväntar man sig att 65 % 

av elförbrukningen ska försörjas av förnyelsebar elproduktion till 2040 [30]. En stor mängd 

intermittent elproduktion kan påverka nätet på det stora hela, men också lokalt, i form av lägre 

leveranssäker och elkvalitet samt ökade nätförluster vid hög belastning på nätet. Det har diskuterats 

mycket kring intermittent förnyelsebara elproduktion och dess negativa och positiva påverkan på 

elnätet i olika skala. 
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4.3.1 Implementering på distributionsnätet 

I framtiden förväntas ny förnyelsebar elproduktion kopplas in på distributionsnätet - en utveckling 

som redan börjat. Distributionsnät dimensioneras normalt inte för att omfatta både förbrukning och 

produktion. Däremot har det konstaterats att inkoppling av en mindre mängd elproduktion kan 

gynna elnätets kapacitet då elproduktionen kan kompensera för en viss del av förbrukningen och då 

samtidigt sänka nätförlusterna. Detta syftar mest till småskalig mikroproduktion ute hos användarna. 

Ytterligare elproduktion når dock en brytpunkt där för mycket intermittenta produktion kopplat till 

ett underdimensionerat elnät försämrar nätets prestanda och ökar nätförlusterna. Följande 

summeras de potentiella negativa konsekvenserna för förnyelsebar elproduktion kopplat till 

distributionsnätet enligt [20]: 

 

 Införandet av aktiv effekt på mellan- eller lågspänningsnätet kan medföra en minskning av 

spänningsfallet och kan till och med leda till överspänning. Detta kan vara problematiskt. 

Särskilt på landsbygden där spänningsvariationerna redan är stora där även installation av 

små mänger produktion kan medföra överspänning. Det har dokumenterats att användare 

med intermittent produktion kopplat till distributionsnät upplevt att deras glödlampors 

livslängd förkortats drastiskt och solpaneler trippar på grund av deras överspänningsskydd. 

 

 Med större mängder elproduktion på distributionsnätet blir så kallade okontrollerade ö-drift 

en risk. Efter att en matning kopplats bort, p.g.a. av ett fel eller underhåll, skulle 

produktionen kunna försörja den närliggande förbrukningen. Detta är en oönskad situation 

som kan leda till skadad utrustning för andra kunder och risker för underhållspersonal. Något 

som inte ska förväxlas med kontrollerade ö-drift som oftast förknippas med så kallade 

”microgrids”. 

 

 Nätet kan överbelastas när den lokala produktionen blir större än den största eller minsta 

förbrukningen. Detta förväntas ske på landsbyggden där belastningen är liten men där 

mycket vindkraftsproduktion installerats och i förorter med många solpaneler. 

 

 För vissa sorters produktion kan skyddssystemen påverkas och resultera i att skyddssystem 

löser ut vid fel tillfällen eller inte alls. Detta resulterar i en sänkt leveranssäkerhet åt kunder 

samt risk för skadad utrustning kopplade till nätet. 

 

 Elproduktion på distributionsnätet skulle i vissa fall kunna leda till ökade mängder övertoner. 

4.3.2 Implementering på transmissionsnätet 

Till skillnad från distributionsnätet är transmissionsnätet dimensionerat för att ha produktion kopplat 

till det, vilket underlättar integreringen av ytterligare förnyelsebar elproduktion. Dock är större 

mängder intermittent elproduktion problematisk på grund av hur transmissionsnätet är uppbyggt 

och styrs. Detta syftar främst på de höga kraven som finns på leveranssäkerheten över 

transmissionsnätet men också svårigheterna att transportera stora mängder el över ett långt 

avstånd. Följande summeras problemen kring förnyelsebar elproduktion kopplat till 

transmissionsnätet enligt [20]: 
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 Integrering av ny produktion påverkar energiflödet över elnätet och begränsar nätets 

kapacitets för ytterligare utbredning. Dessutom medför ytterligare produktion att det behövs 

mer reservkraft för att möta behovet vid eventuellt produktionsbortfall. Att beakta detta i 

kombination med osäkerheten över vilken typ av produktion som ska integreras och var på 

nätet det ska göras är en stor framtida utmaning. 

 

 Förnyelsebar elproduktion tenderar att integreras på landsbyggden där transmissionsnätet är 

mindre anpassat för det. 

 

 Att tillföra mer elproduktion påverkar elnätets stabilitet, vilket i sig inte är något nytt. 

Utmaningen ligger däremot i osäkerheten kring hur framtidens elproduktion kommer 

påverka balansen på elnätet. Detta innebär att stora driftmarginaler krävs för att garantera 

säker drift, vilket ytterligare begränsar effektflödet och transmissionsnätets nätkapacitet. 

Något som diskuterats mycket är produktionsanläggningars störningstålighet (fault-ride-

through) - det vill säga dess förmåga att fortsätta elproduktionen vid eventuell störning. På 

så vis blir utmaningen ännu mer större då det ställs krav på produktion på distributionsnätet 

att kopplas från då spänning eller frekvens avviker för mycket från normen. 

 

 Förnyelsebar elproduktion är beroende på leveranssäkerheten hos råvaran för det tillfället, 

inte det faktiska behovet av el. Med det nuvarande reglerkonceptet, reglerar man 

elproduktionen baserat på förbrukning. Detta har medfört att det finns två extremfall: 

maximal och minimal förbrukning. Att förlita sig på en större mängd intermittent 

elproduktion får man istället fyra extremfall: maximal produktion och maximal förbrukning, 

maximal produktion och minimal förbrukning, minimal produktion och maximal förbrukning 

samt minimal produktion och minimal förbrukning. Det vill säga en betydligt mer komplicerad 

situation. 

 

 Förnyelsebar elproduktion är mer varierande och oförutsägbar, det vill säga intermittent, än 

till exempel storskalig vattenkraft och kärnkraft. Därför kommer det att krävas stora 

reglermöjligheter och reservproduktion för att behålla stabilitet över nätet. 

 

 Övergången från de större konventionella elproduktionerna mot förnyelsebar elproduktion på 

både T&D kan medföra den konventionella elproduktionen inte räcker till behov under vissa 

perioder. Då måste den konventionella produktionen agera som reglerkraft. 

 

 Stora mängder förnyelsebar elproduktion kan medföra att man behöver omfördela 

baslastproduktionen. 
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4.3.2 Väderprognoser och reglermöjligheter 

Det faktum att elproduktion från förnyelsebara energikällor är intermittent ses som dess största 

nackdel. Vädervariationer påverkar inte småskalig produktion nog mycket för att det ska vara ett 

bekymmer, men medför problem i större skalor. Därför kommer man vara tvungen att förlita sig på 

bra väderprognoser vid reglering av annan elproduktion och -förbrukning efter hur elen förväntas 

produceras från vind- och solkraft. I dagsläget använder man sig av avsatt reglerkraft för att möta 

variationer i förbrukningen och i Sverige används främst vattenkraft. En ökning av förnyelsebar 

elproduktion kommer att medföra problem för detta reglersystem [20]. 

4.4 Energieffektivisering 

Det finns många olika sätt att uppnå ett effektivare och mer hållbart samhälle – däribland finns 

åtgärder att göra i våra elkraftsystem. Detta syftar främst till minskade förluster genom ett elnät med 

effektivare elkomponenter, minskad elförbrukning och en ökad användning av eldrivna fordon och 

apparater. 

4.4.1 Minskad energiförbrukning 

I syfte att begränsa samhällets miljöpåverkan är det uppenbart lämpligt att vi alla begränsar vår 

energiförbrukning. Detta kan åstadkommas på två vis: att använda färre energidrivna apparater och 

mer sällan eller att använda effektivare apparater som förbrukar mindre energi än tidigare.  

 

Det finns dock inget som visar att förbrukningen kommer att minska i framtiden. Med världens 

växande befolkning kommer också energibehovet att öka, och då också elbehovet. Andelen eldrivna 

apparater ökar, och även om utvecklingen i många fall lett till modern och effektivare teknik stiger 

elförbrukningen [31]. Arbetet mot effektivare komponenter är en ständigt pågående process och 

kommer avhandlas mer i avsnitt 6.1. Ett relevant exempel på detta är att många länder i dagsläget 

överger de konventionella glödlamporna för att övergå till lågenergilampor och dioder. Denna 

utveckling resulterar dock i andra typer av problem, då denna typ av teknik producerar övertoner i 

större utsträckning. Detta tillsammans med utrustning som redan producerar mycket övertoner, till 

exempel datorer med switchade nätaggregat samt fläktar och pumpar utrustade med 

frekvensomriktning. Dessa störningar påverkar elkvaliteten och ställer nya påfrestningar på elnätet 

och kringliggande komponenter [32]. 

4.4.2 nätförluster 

Beroende på elnätets dimensionering, populationstäthet och transportavstånd utgör nätförluster 5 – 

10 % av ett lands energiproduktion och faktisk energiförbrukning utgör resten, i de flesta fall. Man 

kan därför inte välja att ignorera nätförlusterna, även om förlusterna under själva 

produktionsprocesserna och i viss mån även under förbrukningen, är betydligt större. Nätförluster 

utgörs främst av ledningsförluster och transformatorförluster, där transformatorförluster utgör upp 

till 50 % [33]. 
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Eftersom ledningsförluster utgör en stor del av nätförluster är det logiskt att förlusterna minskar ju 

närmare elförbrukningen sker elproduktionen. På så vis ger elproduktion på distributionsnätet 

upphov till mindre nätförluster, upp till en viss gräns relativ förbrukningen. Mindre förluster kan 

också åstadkommas genom att använda material med låg resistans som till exempel amorft kärnstål i 

transformatorer, se avsnitt 9.4.3. 

4.4.3 Ökad elanvändning 

På grund av det ökade intresset för att minska samhällets miljöpåverkan har man sett åt att minska 

utsläppen av växthusgaser genom en ökad elanvändning försörjd av förnyelsebar elproduktion. Då 

syftar man främst på övergången från bilar med förbränningsmotorer till elbilar eftersom det anses 

som bland de effektivaste sätten att minska klimatpåverkan [34]. Man syftar också en ökad 

eluppvärmning av fastigheter med värmepumpar försörjd med förnyelsebar el istället för direkt 

eluppvärmning med el från gas- eller kolkraft [20]. Det anses alltså att bytet från fossila bränslen till 

el som energibärare måste ske samtidigt som en övergång mot förnyelsebar elproduktion. Denna 

övergång mot elfordon och eluppvärmning tillsammans med intermittent elproduktion kommer dock 

såklart leda till ytterligare påfrestningar på nätet med större förluster då förbrukningen är hög samt 

skapa ett svårreglerat system att hålla balansen över. 

 

Konsekvenserna för en ökad elförbrukning skiljer sig inte mycket från konsekvenserna för en ökad 

elproduktion. Dock är den ena mer utmärkande än den andra, då en överkonsumtion resulterar i den 

negativa effekten i form av att det inte finns nog el att leverera, vilket är en värre konekvens än 

elöverskott. Det vill säga att anslutningsbarheten för förbrukning brukar vara lägre än för produktion. 

Math Bollen summerar möjliga problem med en ökad elanvändning som följande [20]: 

 

 En ökad förbrukning leder till en ökad ström och där igenom ett ökat spänningsfall. Detta kan 

leda till underspänning långt ut på nätet där spänningsfall är en begränsande faktor. 

Samtidigt är det orter som redan inte är eluppvärmda som förmodligen kommer att övergå 

till eluppvärmning först då de inte har tillgång till fjärrvärme. 

 

 En ökad förbrukning leder självklart till större risker för överbelastning över hela nätet, både 

på distributions- och transmissionsnivå. 

 

 Svårigheten med en ökad förbrukning tillsammans med förnyelsebar elproduktion för att 

möta det nya behovet kommer som sagt vara att balansera de båda. Likt 

produktionsprognoser kommer det vara ännu svårare än i dagsläget att förutspå 

elförbrukningen också. Detta kan leda till att ytterligare reservkraft behöver finnas tillgänglig 

för att täcka en hög belastning under låg produktion. Reservkraft som vanligen brukar drivas 

med fossilt bränsle - vilket motsäger hela idén med förnyelsebar elproduktion. 

 

I syfte att jämna ut dessa svårigheter anses kraftvärme från biobränsle som ett lämpligt alternativ. 

Värme produceras redan i samband med större delen av dagens elproduktion, och att ta vara på den 

för att belasta elnätet mindre är en lösning som tillämpas i större delen av Sverige. 
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4.5 Nätkapacitet 

Nätkapacitet betyder möjligheten att koppla in ytterligare elproduktion eller -förbrukning på elnätet, 

samt nätets möjlighet att transportera erforderlig effekt. Det finns flera aspekter att beakta vid 

framtida dimensioneringen av elnätets olika spänningsnivåer för att fylla dessa funktioner, där 

framtida komplikationer mest berör lokalnätet. Nätkapaciteten beror på ett flertal faktorer; där 

bland hur elproduktionen sker, hur elnätet drivs och är utformat, vilka krav och regelverk som finns 

för laster kopplade till nätet samt regionala och nationella krav på elkvalitet [18]. 

4.5.1 Begränsningar på distributionsnätet 

Eftersom är all elförbrukning kopplat till distributionsnätet betyder det att distributionsnätet måste 

kunna klara av att överföra samma effekt som transmissionsnätet levererar till det. Vid 

dimensionering av distributionsnätet måste man utgå från att konstant kunna leverera den el 

kunderna behöver i dagsläget och kommer behöva i framtiden samt uppfylla de krav som ställs på 

elkvalitet. Nätkapaciteten för distributionsnätet kan definieras som den gräns där den ökande 

mängden produktion påverkar elkvaliteten till den lägsta tillåtna gränsen, enligt Figur 10 [35]. 

 

 
Figur 10. Elkvalitet i förhållande till produktionsmängd på distributionsnätet, där nätkapaciteten utgör ett gränsvärde för 

lägsta tillåtna elkvalitet. Källa: Hämtat från [35] 

 

Elnätet måste ha möjligheten att överföra el för att möta den högsta möjliga lasten året runt med 

nog hög elkvalitet. Därtill måste möjligheten finnas att ansluta ytterligare förbrukning till nätet, 

eftersom en utbyggnad eller förstärkning av nätet kan ta flera år. Man får då ett värsta fall för vilket 

nätet måste dimensioneras. Det vill säga ett fall där lasten är som allra högst under vilken dag som 

helst, medan det samtidigt skett ett bortfall av en central produktionskomponent, flera år i framtiden 

där en godtycklig utbyggnad med ytterligare kunder skett. Men som tidigare nämnts blir det 

vanligare att också koppla in produktion på distributionsnätet, vilket gör systemet mer komplicerat 

då man både måste beakta maximal förbrukning och maximal produktion. Det kommer alltså bli 

ännu svårare att förutspå vad som kommer att påverka nätet i framtiden [20].  
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4.5.2 Begränsningar på transmissionsnätet 

På grund av transmissionsnätets annorlunda uppbyggnad från distributionsnätet beaktas dess 

framtid lite annorlunda. Transmissionsnätet är till exempel anpassat för att koppla produktion till 

det, och påverkas därför inte i lika stor utsträckning vid ökande produktion. Istället tittar man på 

förhållandet mellan produktion och förbrukning för att ge en aning och vilka transportmöjligheter 

och där igenom vilka importmöjligheter nätet har. Detta för att försäkra sig om ständig kapacitet för 

att möta ett utvecklande behov. På så vis sker dimensionering av transmissionsnätet i förhållande till 

importbehovet, där importen utgörs av produktionen minus förbrukningen, samt hur den förväntas 

utvecklas i framtiden. Därtill måste man också ta hänsyn till reservkraft för att kunna försäkra 

konstant leverans för att möta behovet. Därför utgör framtidens osäkerheter inom produktion och 

förbrukning även osäkerheter för framtidens nätkapacitet inför eventuell utbyggnad eller 

förstärkning av elnätet även på högre spänningsnivåer [20]. 

4.6 Kvalitetsuppföljning och prestationsindikatorer 

För att möta tidigare nämnda utmaningar måste det ställas krav på nätbolagen att förstå situationen 

och till följd anpassa deras elnät för framtiden. I syfte att främja kvalitetsreglering och ekonomiska 

incitament måste möjligheten finnas att mäta hur väl ett nätbolag utnyttjar sitt elnät. Till detta 

använder man så kallade indikatorer. SAIFI, SAIDI, AIT och AIF är exempel på en typ av 

prestationsindikator som har används i flera år nu för att ge en uppfattning om hur hög 

leveranssäkerheten hos de olika nätbolagen är. I ERGEGs rapport Position Paper on Smart Grids – An 

ERGEG Conclusion Paper. Ref: E10-EQS-38-05, 10 June 2010 föreslogs 34 prestationsindikatorer 

rörande elnätens övergripande prestation [16] [20]. Dessa kan användas för att mäta elnätens 

prestation i olika avseenden, och vara grunden för beslut och ekonomiska incitament för ett lands 

reglerande myndigheter för att styra nätbolagen mot ett effektivare och säkrare elnät. Mer om detta 

och EIs nuvarande arbete rörande prestationsindikatorer och smarta elnät tas upp i avsnitt 6.3. 

 

5 Det smarta elnätet 

Då man pratar om att modernisera elnätet till ett så kallat smart elnät sker till följd utvecklingen mot 

ett mer hållbart samhälle, och de flesta lösningar relateras i största del till distributionsnätet. Detta 

eftersom all förbrukning i dagsläget är kopplat till distributionsnätet samt att det blir mer och mer 

vanligt att så kallad intermittent elproduktion (sol- och vindkraft) introduceras där i form av större 

vindkraftsparker eller mikroproduktion på olika spänningsnivåer. Med mikroproduktion menar man 

att konsumenter blir så kallade prosumers, där de konsumerar och producerar el samtidigt. Därtill, 

som tidigare nämnts, ställs det hårdare krav ständig elförsörjning och begränsning av elavbrott. Detta 

omfattar i största del modernisring och uppgradering av distributionsnätet på 10 kV då ett fel där 

fortfarande kan drabba många kunder. Mer om det under avsnitt 9. 
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I samma led som, men inte nödvändigtvis till följd av, mikroproduktion vill man också göra kunden 

mer delaktig på elmarknaden genom så kallat DR (Demand Response), eller efterfrågeflexibilitet.  DR 

syftar till att erbjuda kunder tjänster som skapar ekonomiska incitament för att reglera och/eller 

begränsa sin elförbrukning under höglastperioder.  Tjänster som är timbaserade istället för 

månadsbaserade för att ge en privatkund underlag och incitament för att styra sin förbrukning mot 

vissa tider på dygnet. Detta för att möjligtvis spara pengar genom billigare elpriser under 

låglastperioder och samtidigt bidra till ett stabilare elnät under höglastperioder. Begreppet DR 

beskrivs ytterligare i avsnitt 7.4. 

 

 

Allt detta har uppmanat till ett modernt begrepp kallat smarta elnät, eller smart grids. Detta är ett 

relativt färskt begrepp som man i el- och energibranschen hör mer och mer om. Det är också ett 

diffust sådant som det inte finns något vedertaget svar på vad det egentligen innebär för samhället i 

det stora hela, eftersom konceptet kan påverka hela kedjan från elproduktion till -förbrukning på 

olika sätt. På så vis hör man många olika definitioner, beroende på var i kedjan det syftas till. För att 

skapa en övergripande uppfattning och summera begreppet kan man säga att ett smart elnät är 

hållbart och leveranssäkert. För att uppnå detta finns flera tekniska och elmarknadsbaserade 

lösningar som bidrar till en eller flera av de tre aspekterna. 

 

Ett smart elnät utgörs alltså av en ökad förnybar elproduktion och effektiva komponenter där man 

mäter och kartlägger samhällets elproduktion och -förbrukning i stor utsträckning. Denna 

information används sedan för att anpassa och skydda nätet från tillfälligt höga laster genom 

energibesparingar och laststyrande åtgärder hos kund samt skydda från elavbrott i större 

utsträckning än förr. Mycket av den teknik som förväntas användas rörande ökad leveranssäkerhet 

av el finns redan tillämpad över transmissionsnätet, och man strävar nu mot att tillämpa moderna 

versioner av tidigare använda koncept över distributionsnätet också. 

 

Alltsammans är då tänkt att ingå i överliggande och sammankopplade kommunikationssystem. Där 

menat både att komponenter förhåller sig, kommunicerar och reagerar mot varandra samt till ett 

överliggande övervakningssystem som visualisering för nätdrift och kundtjänster i olika mån. Därför 

sker det kontinuerligt standardiseringsarbete för dagens och framtidens teknik, och fokus ligger på 

kommunikationen och kompabiliteten mellan komponenter och övervakningssystem i form av 

gränssnitt och protokoll. Datainsamling och styrning av komponenter uppkopplade mot omfattande, 

snabba och säkra kommunikationsnätverk ska kunna ske effektivit och automatiskt eller fjärrstyrt. 

Den typen av teknik omfattar huvudsakligen smarta elmätare, automatiserade och fjärrstyrda 

säkerhetssystem, övergripande övervakningssystem, effektiva eltransporterande och elförbrukande 

komponenter, och energilagring inom större kommunikationssystem. Samtliga kommer avhandlas i 

denna rapport. 

5.1 Smarta elnätets struktur 

För att ge en bättre förståelse över strukturen hos ett smart elnät har ett flertal modeller tagits fram, 

däribland en så kallad Smart Grid Architecture Model (SGAM) från standardiseringsorganisationerna 

CEN, CENELEC och ETSI. Denna modell gör ett försök att illustrera den hieratiska strukturen hos 

elnätets verksamhetsområden (Domains) och informationszoner (Zones). Figur 11 illustrerar endast 
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det fysiska lagret (Komponentlagret) i ett rutnät - det vill säga transporten av el över elnätet från 

produktion till förbrukning, samt transporten av data över kommunikationsnätverket från mätning 

över elnätets olika verksamhetsområden till reglermyndigheter och elmarknaden. Detta vill alltså 

illustrera de olika instanserna el- och datatransporten har över elnätet. Fokus med modeller ligger 

dock på kompabilitetet [18]. 

 
Figur 11. Smart Grid Architecture Model fysiska lager. Källa: Hämtat från [18] 

 

Detta i syfte att illustrera kompabiliteten som krävs mellan komponenter, kommunikationsprotokoll, 

datahantering (information), funktion samt företag och reglermyndigheter. För att uppnå denna 

kompabilitet krävs ett välutformat och säkert kommunikationsnätverk samt ett väldefinierat och 

standardiserat kommunikationsprotokoll som gör att komponenter kan interagera med varandra 

[18]. Som exempel finns nu ett universellt standardiserat protokoll, IEC 61850, inom 

ställverkskommunikation. Mer om IEC 61850 under avsnitt 9.3. 

 

Det finns många fler idéer och illustrationer på hur strukturen hos ett smart elnät ser ut från olika 

intressenter, men till exempel utvecklade INVOGRID Project en övergripande struktur, se Figur 12. 
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Figur 12. Struktur av smarta elnät från INOVGRID Project. Källa Hämtat från [36] 

Från Figur 12 får man helhetsperspektivet från produktion förbrukning. Mest anmärkningsvärt är hur 

kommunikationsnätverken är indelade i verksamhetsområden 

 
6 Drivkrafter: Direktiv och incitament 

Som tidigare nämnts finns det idag många politiska krafter som driver mot ett mer hållbart samhälle. 

Bland annat driver EU arbetet rörande 20/20/20, och därtill driver Sverige har sina egensatta 

miljömål i syfte att uppnå ett samhälle med begränsad miljöpåverkan, se [37]. Dessa EU-mål sattes 

2009 och förväntades då vara uppfyllda till 2020. Direktiv och förordningar från högre makter driver 

dels arbetet mot ett effektivare elnät men främjar också investeringar i elproduktion från 

förnyelsebara energikällor som påverkar elnätet. I Figur 13 visas prognoser från World Energy 

Outlook som gjordes 2009. 
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Figur 13. Projektioner av årliga koldioxidutsläpp [GtonCO2/år] för olika policys baserade 2009. Källa: Baserad på [38] [39] 

[33] 

 

Den röda projektionen syftar till nollalternativet med oförändrade miljömål världen över, den blåa 

omfattar planerade miljömål däribland EU’s 20-20-20, och den gröna ett konstruerat fall för att 

minska koldioxidskoncentrationen i atmosfären till 450 promille [40]. Dessa policys förväntades hålla 

utvecklingen mot ett mer hållbart EU, med en stadig minskning av producerad GtonCO2/år fram till 

2020. Dessvärre visar de senaste studierna från Global Carbon Project att samtliga projektioner 

stämmer, och världen producerar i dagsläget ca 36 GtonCO2/år istället för det uppskattade ca 31,5 

GtonCO2/år [39]. Därför kommer dessa mål inte att uppfyllas, och det är rimligt att anta att allvaret i 

situationen kommer att uppenbara sig på alla större miljökonferenser framöver och att ytterligare 

skärpningar och krav i form av skärpta lagar och direktiv kommer att komma till följd, vilket också 

höjer förväntningarna på elnätets prestation och effektivitet [33]. I Figur 14 ser man att det finns 

flertalet åtgärder tänkta att reducera världens koldioxidutsläpp. 

 

 
Figur 14. Världens energi-relaterade CO2 utsläppsbesparingar per åtgärdsområde i 450 scenariot. Källa: Baserad på [38] 

[39] [33] 
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Störst vikt läggs på att effektivisera energiförbrukningen, vilket omfattar elförbrukande komponenter 

men också hela elnätet i sig, det vill säga hela T&D-sektorn. 

6.1 EU-kommissionens Ecodesign direktiv 

EU-kommissionen driver just nu ett direktiv kallat Ecodesign i syfte att framställa produktspecifika 

förordningar som allt eftersom blir verkande i alla EU:s medlemsstater – ett direktiv som förväntas 

kunna sänka energikonsumtionen inom EU med 12 % till 2020 [41]. Detta görs med hårdare krav på 

energieffektivare komponenter över hela nätet. Direktivet kommer att påverka majoriteten av 

elkonsumerande produkter som till exempel elpannor, datorer, transformatorer, tv-apparater, 

fläktar, o.s.v. och anses gynna både affärsverksamheter och kunder med höjd produktkvalitet och 

miljösäkerhet. Figur 15 visar vilka typer av förordningar som redan implementerats med dess 

relaterade energibesparingar. 

 

 
Figur 15. Summering av redan implementerade och planerade förordningar relativt deras förväntade elbesparingar. 

Källa: Hämtat från [33] 

 

Därtill visas också vilka förordningar som planeras implementeras inom kort, däribland en förordning 

för transformatorer som har en väsentlig roll i elnätet. Där förväntas transformatorer möta ett så 

kallar MEPS (Minimum Energy Performance Standard). Detta är ett så kallat kvalitetsgolv som det är 

krav på att möta. Det är en pågående process där man i ett första skede efter 1 juli 2015 kommer 

måsta förhålla sig särskilda kvalitetskrav, och i ett senare skede från 2021 där krav skärps ytterligare. 

Från och med 2015 kommer transformatorer, beroende på märkeffekt, möta krav där 

transformatorer > 36 kVA kommer förhålla sig till ett index kallat PEI (Peak Energy Performance) och 

transformatorer =< 36 kVA kommer förhålla sig till krav på maxförluster [33]. Då denna typ av 

förordning menar att ställa högre krav på branscher för att kvalitetssäkra komponenter kopplade till 

elnätet, är det logiskt att vi snart kan förvänta oss liknande kvalitetssäkrande direktiv på elnätet i sig. 
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6.2 Europaparlamentets energieffektiviseringsdirektiv 

Riksdagen beslutade att elnätsföretagens avgifter ska granskas i förväg från och med 2012 med 

målsättningen att skapa långsiktiga och förutsägbara avgifter till kunder samtidigt som elnätet kan 

förbättras, utvidgas, och anpassas för ytterligare intermittent elproduktion. Under oktober 2011 

fastställde EI en intäktsram inför reglerperioden 2012 – 2015 [42]. Intäktsramen är ett sätt för 

nätmyndigheter att begränsa nätbolagens möjliga vinst relaterat till hur väl nätet utnyttjas. 

 

Europaparlamentet har sedan 2012 initierat ett energieffektiviseringsdirektiv som ska implementeras 

innan juni 2014. Dess syfte är att bidra till 20/20/20-målen genom effektivare energianvändning och 

att skapa effektiva energimarknader [43]. 

 

På grund av detta har Sveriges regering framtagit ett PM - Förslag till genomförande av 

energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Där trycks det på att nätföretagen borde ytterligare 

uppmuntras att göra det möjligt för kunder att utnyttja nätets kapacitet effektivare, bland annat 

genom att erbjuda särskilda tjänster. En typ av sådan tjänst är att förse kunder med så kallade smarta 

mätsystem, eller möjliggöra och uppmuntra laststyrning. I detta PM anses den nuvarande 

elprisregleringen inte stå till hinder för den typen av tjänster. Baserat på det som redan tagits upp i 

detta examensarbete är det dock tveksamt om regleringen ger nog incitament åt nätbolagen att 

erbjuda denna typ av tjänster, samt åt kunder att köpa dessa tjänster. Därför anses det att 

nödvändigt att införa beslut om incitament till regelverket som styr förhandsprövningen av tariffer 

[43]. Likt detta bör det anses det tillhandahållas incitament för nätbolaget att förbättra effektiviteten 

på elnätets utformning och drift med hjälp av moderna komponenter och system. 

 

Vidare beskrivs hur dessa incitament menar att belöna de nätbolag som investerar i koncept som 

främjar ett effektivt elnät. I ellagen 5 kap. 7 § beskrivs hur nya intäktsramar ska ta hänsyn till kvalitén 

på hur nätbolagen driver sin verksamhet. På så vis kan nätmyndigheterna besluta kring en höjd eller 

sänkt intäktsram för nätbolag baserat vilket arbete som görs mot ett effektivt elnät [43]. 

 

I detta PM framgår det också att de kunder som bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av 

energisystem bör få de resulterande besparingarna reflekterat i deras avgifter. Det vill säga att 

kunden måste belönas för den insats för de besparingar de ger upphov för. Tariffer skall därför också 

formas för att ge kunden incitament för att göra detta samt främja att nätbolag och elhandlare kan 

erbjuda laststyrande tjänster till kunden [43]. 

6.3 EIs incitament för smarta elnät 

Som tidigare nämnts har EI fastställt en intäktram för den kommande regleringsperioden 2012 – 

2015. Nu pratar man dock om att ytterligare reglera intäktsramen till kommande period för att 

främja ett effektivare och smartare elnät. Detta avsnitt summerar ett utkast till EIs rapport 

Incitament för smarta nät i förhandsregleringen. 

 

Under åren har EI utfört två större arbeten. Det första som genomfördes 2010 undersökte hur 

utvecklingen mot ett effektivare och miljövänligare elnät kan påskyndas. Från det arbetet 

konstaterade man, att elnätet behöver anpassas främst för att [16]: 
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 Underlätta introduktionen och utnyttjande av förnybar elproduktion 

 Möjliggöra effektreduktion vid effekttoppar 

 Förbättra incitamenten för effektiv energianvändning 

 Skapa förutsättningar för aktivare kunder 

 

Detta ledde till ett senare projekt som utfördes 2012 vars uppgift var att utreda ifall mer detaljerade 

krav på tariffstrukturer kan införas för att främja introduktion av mer förnybar elproduktion, elfordon 

och energieffektivisering på distributionsnätet. Där konstaterade man att nättariffer bör vara 

utformade för att främja om att elnätets kapacitet utnyttjas effektivt och ge kunder incitament för 

att bidra till det. Det konstaterades också att kundernas förbrukning påverkar dimensioneringen av 

kapaciteten på elnätet och att dessa typer av kostnader kunnat vara lägre om förbrukningen hållits 

jämnare med lägre effekttoppar – som då bör reflekteras på kundens nättariffer i syfte att ge dem 

ekonomiska incitament.  

 

EI håller just nu på med ett nytt projekt menat att skapa en incitamentmodell för lokal-, region-, och 

stamnätet för att främja utvecklingen av smarta nät i samband med den nya förhandsregleringen. 

Arbetet kommer då innebära att skapa incitament och drivkrafter åt nätbolagen att agera och 

investera göra investeringar i sina elnät som gynnar utveckling av ett smart elnät utifrån det man 

kommit fram till i EIs tidigare arbete samt i regeringens PM [43]. 

 

I detta arbete har smarta nät definierats ur ett reglerperspektiv i förhållande till nätbolagen. Det 

påstås att en del så kallade smarta lösningar kommer börja implementeras även om det saknas 

ekonomiska incitament i förhandsregleringen för det. Den typen av incitament kan komma att bestå 

av direkta krav som till exempel timmätning för kunder med timavtal eller att man istället för 

traditionella metoder använder sig av kostnadseffektiva smarta lösningar. 

 

Utifrån förstudien som gjordes till detta projekt, där man undersökte tre olika förslag till 

incitamentmodeller, valde EI att gå vidare med en modell avsedd för reglering av intäktsramar med 

hjälp av indikatorer. Denna modell ansågs mest lämpad då ett av de främsta kraven som EI ställt på 

regleringen är att den skall vara teknikneutral, d.v.s. nätmyndigheter endast styr mot en viss mätbar 

funktionalitet men överlåter de faktiska teknikvalen åt nätbolagen. Man vill alltså låta bli att utesluta 

ny teknik i förhand innan den ens beprövats. 

 

Som tidigare nämnts erhölls det förslag på 8 kategorier av indikatorer för att bedöma elnätets 

övergång mot ett smart elnät och dess kapacitet från ERGEGs (European Regulators Group for 

Electricity and Gas) rapport Position Paper on Smart Grids – An ERGEG Conclusion Paper. Ref: E10-

EQS-38-05, 10 June 2010. Utifrån dessa ansåg EI att effektiv nätdrift var mest lämplig för vidare 

undersökning som incitamentmodell. Inom effektiv nätdrift erhölls också följande förslag på 

indikatorer från ERGEGs rapport [16]: 
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 Nätförluster 

 Förhållande mellan lägsta och högsta förbrukning 

 Utnyttjandegrad av nätkomponeter 

 Leveranssäkerhet (map. leveranssäkerhet) och inverkan av nätkomponenter på nätets 

prestanda 

 Den verkliga leveranssäkerheten (map. kapacitet, ”hosting capacity”) av nätkomponenter i 

förhållande till ett standardvärde. 

 
Utav dessa valde EI att använda sig av nätförluster och utjämning av belastning som indikatorer för 

incitamentmodeller. Detta eftersom en har direkt koppling till nätkostander och energiförbrukning 

och den andra påverkar möjligheten för att ytterligare ansluta intermittent elproduktion samt 

främjar en delaktig kund. 

6.3.1 Nätförluster som indikator 

När det kommer till nätförluster föreslår EI att nätbolagen skall jämföras med sina tidigare 

rapporterade nätförluster. EI föreslår att man under nästa regleringsperiod (2016-2019) jämför ett 

nätbolags nätförluster med bolagets nätförluster mellan 2010-2013 där ökade nätförluster leder till 

avdrag på intäktsramen och lägre nätförluster ger tillägg på intäktsramen. Det föreslås också 

undantag från avdrag där nätförluster ökat med högst 1 % på grund av att det skett en stor ökning av 

lokal elproduktion. Målet är att slutligen åstadkomma en nationell nätförlust standard som alla 

nätbolag förhåller sig till, men till en början jämför man alltså tidigare prestationer individuellt [16]. 

6.3.2 Nätbelastning som indikator 

I dagsläget mäts effektuttaget (belastningen) timvis och rapporteras till SvK. Data behövs för att 

kunna skapa ekonomiska incitament för att minska de högsta belastningarna på nätet. En jämnare 

belastning har betydande fördelar för nätägare men är beroende av kundens engagemang och 

deltagande då kundens förbrukning utgör belastningen. Detta medför att alla potentiella incitament 

som kan gynna nätägare behöver också gynna kunden, såväl som mikroproducenter. I dagsläget finns 

inga incitament och där igenom ingen ekonomisk grund för kunden att påverka sin effektförbrukning 

vid hög belastning på grund av stabila och månadsbaserade eltariffer och konstanta nätavgifter. Man 

vill alltså välja en indikator som nätbolagen ha möjlighet att kunna påverka men som också ger 

kunder ekonomiska incitament för att bidra till belastningsutjämning. 

 

I dagsläget betalar kunderna utifrån så kallad säkringstariff som baserar sig på kundens förmåga att 

ta ut en viss maximaleffekt, i syfte att reflektera nätbolagens kostnader. Denna kostnad är näst intill 

konstant och förändras inte såvida kunden inte byter säkringsstorlek. På så vis betalas samma belopp 

varje månad. Då finns inga reglermöjligheter att ta ut mindre effekt under vissa tider och där igenom 

finns inget incitament för kunder att påverka sin elförbrukning vid hög belastning. 

 

Därför föreslås istället att nätbolag inför en så kallad effekttariff som är beroende på den uttagna 

effekten hos kunder istället för den potentiella maxeffekten. Detta för att ge kunden incitament att 

vara mer delaktig. För att detta ska vara en möjlighet krävs tillgänglig och pålitlig timmätning, vilket 

ställer krav på nätbolagens kommunikationsnät och datainsamling. Genom en effekttariff betalar 
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kunderna direkt efter timmätningen eller de högsta sammanställda timvärdena under en månad. På 

så vis betalar kunden för den last de åstadkommer och det skapas då incitament för kunden att 

begränsa den vid höga laster. 

 

Som indikator till nätbelastning har EI främst tittat på lastfaktor och lastavvikelse, som beskrivits 

tidigare. Man kom fram till att man med lastfaktor får den bästa möjligheten att skapa beskriva 

potentiell effektutjämning. Detta eftersom kvoten mellan medeleffekt och maxeffekt beskriver hur 

väl nätet utnyttjas utan att det spelar roll åt vilket håll strömmen går – för att främja 

mikroproduktion.  

 

7 Den delaktiga kunden 

Som tidigare nämnts vill man göra kunden mer medveten om och mer delaktig i sin elförbrukning, 

vilket är en stor del i den kommande utvecklingen av elnätet och inom smarta elnät. Syftet med en 

delaktig kund är som sagt att främja ett mer effektivt utnyttjande av nätet, det vill säga att utnyttja 

den nätkapacitet vi redan har genom att sänka de högsta belastningarna på elnätet. I syfte att 

faktiskt få kunden att bli mer delaktig måste kunden dels få tillgång till informationen och tekniken 

för att kunna bli det, samt ha ekonomiska incitament för det.  Detta omfattar huvudsakligen då 

teknik lösningar som till exempel smarta elmätare som möjliggör timavläsning, användarmöjligheter 

och styrfunktioner samt icke-tekniska lösningar som utformningen av ett mer tids- och 

förbrukningsbaserat elpris [16]. 

7.1 Avancerad mätning och styrning 

I dagsläget har kunder med en säkring under 80 A, i de flesta fall, månadsavräkning av sin 

elförbrukning och man betalar då efter det genomsnittliga elpriset under den månaden, medan 

kunder över 80 A ska timavräknas [13] [11]. I Sverige infördes tidigt krav på timmätning hos kunder – 

krav som lett till dagens AMI. I dagsläget säger de svenska kraven att alla kunder ska få sina mätare 

avlästa minst en gång i månaden. Dock har vissa nätbolag infört timmätning hos sina kunder och det 

händer mycket i utvecklingen kring AMS [13]. 

 

Likt utvecklingen och utbyggnaden av själva elnätet är utveckling och utbyggnaden av en välutrustad 

och högfunktionell mätinfrastruktur långsam på grund av långa livslängder och höga 

investeringskostnader. Eftersom kommunikationssystem är dyra leder det till att elnätsbolagen 

undviker att överdimensionera system och de flesta av dagens mätsystem endast möter de lägsta 

lagkraven på månadsmätning som ställs [44]. Även om detta krav ger kunden bra återkoppling på 

deras energiförbrukning är det dock ett relativt lågt krav till skillnad från ett par andra europeiska 

länder. På grund av tidigare nämnda drivkrafter och incitament börjar dock nätbolagen stå inför valet 

om de vill investera i att vidare utveckla sina AMS system redan nu eller inom en snar framtid för att 

kunna leverera timbaserade mät- och styrtjänster [13]. 

7.1.1 Smarta mätare 

Smarta elmätare är alltså en viktig beståndsdel för framtidens smarta elnät och är del av elnätets 

AMI och AMS samt utveckling rörande DR som avhandlas i nästa avsnitt. En smart elmätare, likt en 

vanlig elmätare, mäter elförbrukningen 1 gång/timmen eller så ofta som 1 gång/15 minut och 
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rapporteras till nätbolaget som drift- och faktureringsdata [45]. Smarta mätare har inte bara 

möjligheten att förse energiförbrukningsdata men också spänningskvalité och lastkartläggning 

baserat på kundens förbrukning under dagen [46]. En smart mätares huvudsyfte är alltså att förse 

distributörer och kunder med information i realtid och har i dagsläget möjlighet att informera 

kunden om eventuella avvikelser via sms eller email [47] [45].  Till skillnad från vanliga elmätare 

möjliggör smarta mätare tvåvägs- eller dubbelriktad kommunikation via till exempel ethernet eller 

ZigBee för mätning och styrning inom ett HAN (Home Area Network). Mer om ZigBee, andra 

kommunikationsmetoder och -nätverk under avsnitt 10. 

 

Som tidigare nämnts finns det för tillfället inga gällande svenska standarder för funktionalitet.  

Standardiseringsarbete är en pågående process där fokus först och främst ligger på att nå en 

konsensus rörande kommunikation mätare emellan samt överliggande system [13]. Till exempel har 

projektet Proavktivt Forum för elmätare drivits i syfte att skapa ramar för ett 

kommunikationsgränssnitt för elmätare. Ett kommunikationsgränssnitt är en uppsättning regler för 

hur komponenter och system kallar och svarar varandra. Ett gränssnitt består dels av ett 

kommunikationsprotokoll samt vilka operationer som ska ingå [48].  I rapporten Proaktivt Forum för 

Elmätare föreslås det att elmätaren bör anses bestå av flera komponenter, illustreras i Figur 16 [44]: 

 

 Mätfunktion 

o Regleras av myndigheter för att försäkra om att mätutrustningen möter alla 

föreskrivna mättekniska krav, det vill säga metrologiskt märkta mätare. 

 Elnätsföretagets funktionsmodul 

o Inställd efter elmarknadens behov av effektmätning och nätbolagens behov rörande 

avbrottsstatistik, elkvalitet, lastkartläggning m.m. Det senare inom ramarna för 

smarta elnät mån om att ge ännu mer information än förr för att underlätta drift, 

dimensionering och effektivisering av elnätet. 

 Kommunikationsmodul 

o Uppfyller nätbolagets behov av kommunikation till mätaren. 

 Fysisk port 

o Omfattar det standardiserade gränssnittet där kunden får tillgång till mätdata inom 

HAN. Detta öppna och tillgängliga gränssnitt är viktigt för att främja utveckling av en 

ny tjänstemarknad och smarta produkter. Det ger också upphov till möjligheten av 

multimätning i framtiden – där integrerad mätning av el, värme och vatten ger 

kunden ännu fler möjligheter att se över sin energiförbrukning. Via porten och 

internet kan kunden få information rörande bland annat nät- och eltariffer, vilket ger 

upphovet till laststyrning och DR. 
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Figur 16. Smart elmätare uppdelad i komponenter. Källa: Hämtat från [49] 

Enligt rapporten är det viktigt att förstå att nätbolagen och kunder oftast inte har samma behov av 

den funktionalitet en smart elmätare kan ge, utöver effektmätning. På så vis får vi upphovet till en ny 

tjänstemarknad kopplat till ett HAN, med till exempel appar eller annan mjukvara och tjänster som 

företag, skiljt från nätbolagen, kan förse kunder med [44]. 

7.2 Övervakning  

Den största skillnaden mellan smarta energimätare och de äldre ferraris energimätarna är att en 

smart energimätare mäter och ger data över ett kortare intervall, vanligen 1 mätning/timme men 

också ända upp till 4 mätningar/timme. Dessa mer detaljerade mätningar ger möjligheten att 

kartlägga förbrukning mer noggrant. Från denna kartläggning sker uppföljningen att utifrån insamlad 

data dra slutsatser kring var och hur energibesparingar kan göras, via automatiskt eller manuellt 

styrda funktioner i form av DR [50]. 

 

Då det kommer till övervakningssystem i hemmen pratar man om Home Management Systems 

(HMS). Ett HMS utnyttjar någon form av användargränssnitt för att ge information via en port, till 

exempel en smart mätare, rörande lastreduceringar i hemmet inom ett HAN som Figur 17 visar. 
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Figur 17. Home management system, och dess relation mellan smarta elmätare och styrfunktioner till apparater. Källa: 

Hämtat från [50] 

 

Likt smarta elmätare, förväntas smarta apparater bestå av en mätmodul, en funktionsmodul, och en 

kommunikationsmodul enligt Figur 18. 

 

 
Figur 18. Smarta apparater uppdelade i komponenter. Källa: Hämtat från [50] 

 

Data som kan samlas i hemmen utgör grunden för ekonomiska besparingar för kunder då dynamiska 

marknadsmodeller används, vilket är väsentligt för en delaktig kund och DR. Med en 

förbrukningskartläggning får nätbolagen en bättre koll på nätets elkapacitet. Det vill säga att 

nätbolagen kan, med hjälp av de mönster förbrukningen visar sig ha, se vilket utrymme elnätet har 

för ytterligare produktion och förbrukning kopplat till det samt se ifall den reservkraft man har i 

beredskap behöver ökas eller kan minskas. På så vis ser man ifall man verkligen behöver investera i 

elnätet eller ifall man kan skjuta på det. Därför blir det också intressant för nätbolagen att försöka få 

kunder att anpassa sin förbrukning för att ge en jämnare lastkurva [50]. 
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7.3 Demand Response 

DR kan på svenska syfta till efterfrågeflexibiltet och/eller efterfrågestyrning som omfattar 

lastförskjutning, laststyrning och/eller lastreglering. Kort sammanfattat utgör DR kundens förmåga 

att påverka sin elförbrukning skiljt från ordinarie elförbrukningsmönster. Detta till följd av 

förändringar i elpriset under en tidsperiod eller andra incitament som får kunden att minska elnätets 

belastning under kortare perioder under dagen eller längre perioder under året där belastningen på 

elnätet är högre än vanligt. DR utgör en fundamental del i konceptet smarta elnät och främjar ett 

effektivare användande av elnätet, ökad nätkapacitet, och nya tjänstemarknader. Denna funktion är 

beroende av AMI som möjliggör de timmätningar som ligger till grund för laststyrande ingrepp över 

elnätet. Detta avsnitt baseras på litteraturstudien utförd av Ibrahim och Skillbäck [12] med 

sammanställd information rörande DR och dess inverkan på effektreduktion, effekttoppar samt 

kundnöjdhet relativt olika marknadsmodeller, samt resultatet från Eklunds [51] rapport rörande DRs 

ekonomiska påverkan för nätbolag och kunder. 

 

Som tidigare nämnts har produktionen under traditionella reglermetoder anpassat sig efter behovet. 

För att främja ett effektivare användande av nätet vill man frångå detta med en så hög balans mellan 

produktion och förbrukning som möjligt. Figur 19 illustrerar 6 st strategier för att påverka elnätets 

lastkurva och uppnå denna balans. 

 

 

 
Figur 19 Strategier och mål med Demand Response. Källa: Baserat på [12] 
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 Toppminskning 

o Minskad belastning under tidsperioder då lasten är hög. 

 Dalhöjning 

o Öka belastningen under tidsperioder då lasten är låg. 

 Lastförskjutning 

o En kombination av de två överstående. Lasten förflyttas från tidpunkter då lasten är 

hög till andra tider då lasten är låg. 

 Lastbegränsning 

o Sänkning av den totala elförbrukningen. 

 Lastökning 

o Ökad elförbrukning under kontrollerade former 

 Flexibel Lastutformning 

o Direkt laststyrning då kund eller nätbolag enligt avtal kan koppla bort och på last. 

 

Dessa strategier utgör alltså DR, och kan delas in i antingen indirekt och direkt laststyrning. 

7.3.1 Indirekt laststyrning 

IDL (Indirekt Laststyrning) syftar till drivkrafter och incitament som gör kunden mer delaktig i sin 

energiförbrukning, det vill säga en ”aktiv kund”. Detta kan omfatta priser (tariffer, kontrakt), 

regelverk (lagar, incitament) eller information rörande deras elförbrukning [11]. Det finns två sätt 

som kunder kan indirekt styra sin elförbrukning. För det första kan kunder minska deras totala 

elanvändning under tider där elpriset är högt. Detta kan leda till oönskade komfortkonsekvenser om 

man till exempel stänger eller begränsar belysning, uppvärmning eller luftkonditionering under 

perioder på dygnet. Det andra alternativet är att förskjuta sin elförbrukning från tider på dygnet där 

elpriset är högt till andra tider på dygnet utan allt för hög påverkan på komfort. Detta kan till 

exempel vara att välja att använda tvätt- och diskmaskin vid andra tillfällen än vanligt [12]. 

 

Som del i skapandet av incitament i sådant beteende finns det olika utformningar av 

marknadsmodeller för elpriset. I dagsläget baseras som tidigare sagt eltariffen i många fall på 

spotprisets medelvärde under en månad och nätavgiften. Olika marknadsmodeller för elleverantörer 

och nätbolag kan ge kunden olika tjänster, baserat på timmätning, som förhåller sig olika mycket till 

elmarknaden, spotpriset och kundens effektförbrukning. Marknadsmodellerna har därför också en 

varierande drivkraft mot kund att laststyra. 

 

Timbaserade marknadsmodeller inom DR för elleverantörer och eltariffen summeras till enligt [51]: 

 

 Dag- och nattpris/Säsongspris (Time-Of-Use/Seasonal) 

o En modell där elpriset varier mellan fasta priser under dagen då med ett högre pris 

under mellan till exempel 12:00 – 22:00 då lasten tenderar vara hög och ett lägre pris 

under resterande timmar. Därtill kan man också ha månadsperioder under vinter och 

sommar med olika prisbaser. Detta ger kunden i viss mån incitament att skära ner sin 

förbrukning under höglasttillfällen, men risken finns att lasttoppar skapas vid andra 

tidpunkter istället. 
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 Fast Pris med Returrätt (Fixed Price with Right to Return) 

o Kunden handlar en förutbestämd mängd el från elleverantören och avvikelser från 

denna mängd säljs tillbaka eller köps till spotpris av kunden. Detta möjliggör för 

kunden att anpassa sin förbrukning till eltariffen kontinuerligt. 

 

 Höglastpriser (Critical Peak Pricing) 

o Omfattar ett avtal mellan leverantör och kund där eltariffen når ett extra hög värde 

ett kort tidsspann ett par gånger om året, oftast i kombination med en av de två 

ovanstående modellerna. Kunderna informeras också i förväg när detta kommer att 

ske men kan verka orättvist mot dem som inte kan påverka sin elförbrukning under 

denna korta tid. 

 

 Höglastrabatt (Peak Time/Critical Peak Rebate) 

o Motsats till höglastpriser i den meningen att istället för att höja priset under 

höglastimmar får kunder betalt för att inte använda el under höglasttimmar. Kan 

anses vara mindre utsättande för kunder då det finns få reglermöjligheter men i 

utbyte mot att kontinuerligt betala ett dyrare elpris under vanliga timmar. 

 

 Spotpris (Real Time Pricing) 

o Den modell som följer elmarknadens spotpris helt, och möjliggör störst påverkan av 

sina elkostnader för kunden, men också störst risker för plötsliga prisvariationer. 

Man kan därför möjligen erbjuda ett pristak för variationer för kunde för att minska 

risken. 

 

Timbaserade marknadsmodeller inom DR för nätbolagen och nättariffen summeras till: 

 

 Effekttariff (Power Based Network Tariff) 

o En effekttariff utgör en nättariff som baserar sig på den högsta effekten som kunden 

tar ut. Till exempel kan en tariff beräknas utifrån de 3 – 5 högsta timvärdena under 

en månad. Detta kan också, likt eltariffen, kombineras med säsongspriser, eftersom 

elförbrukningen generellt är högre under vintern.  

 

 Dynamisk tidstariff (Dynamic Time Network Tariff) 

o Med en dynamisk tidstariff menas en modell där tariffen, likt till exempel höglastpris 

och höglastrabatt, varier mellan priser under en kortare period som kunder blir 

informerade om. 

 

 Tidstariff (Time Based Network Tariff) 

o Med en helt tidsbaserad tariff menas en modell med dags-och kvällstariff. Det vill 

säga att priset beror på förbrukningens mönster där priset är högre under 

höglastetimmar under dagen och lägre under låglasttimmar under natten. 
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Mer detaljerad information och illustrationer rörande dessa marknadsmodeller i förhållande till en 

fast prismodell kan hittas i [12] och [20]. 

 

Det är viktigt att förstå att dessa marknadsmodeller, med varierande mängd kundelaktighet, är 

beroende på återkoppling till kunden. Kunden måste få tillgång till information rörande både tariffen 

och deras elförbrukningsmönster för att tydligt visa att det finns anledning för dem att begränsa eller 

förflytta elförbrukande aktiviteter. Detta rör sig antingen om direkt återkoppling, där kunden via AMS 

får direkt får tillgång till information rörande elförbrukning och priser, eller indirekt återkoppling med 

information skickas dygnsvis, veckovis, månadsvis, kvartalvis och/eller årsvis. Direkt återkoppling ger 

den största möjligheten för kunden att påverka sin elförbrukning men kräver avancerad utrustning, 

medan indirekt återkoppling inte möjliggör samma kunddelaktighet men är mindre komplicerat. Vad 

som har visats är att kunden alltid uppskattar ett så enkelt tariffkoncept med så mycket återkoppling 

som möjligt, och ger därigenom och bästa resultat [12]. 

7.3.2 Direkt laststyrning 

DL (Direkt Laststyrning) är tekniska lösningar eller ”möjliggörande teknik” som till exempel smarta 

uttag eller effektvakter som möjliggör laststyrande funktioner. Dessa typer av lösningar utgör ett 

”aktivt hem” eller andra aktiva fastigheter. DL utförs genom ett HMS, med moderna styrfunktioner 

till apparater som nämndes under avsnitt 7.3 [50]. Som redogörs i Tabell 2 kan elkomponenter delas 

in beroende på deras automationsnivå och hur pass komplexa inställningar de har möjlighet till. 

 
Tabell 2. Automationsnivå och produktkomplexitet hos elkomponenter med potential inom DR. Källa: Baserat på [12] 

Lämpliga 
medel för DR 

Komponent- 
egenskaper 

Resulterande 
kundbeteende 

Exempel på 
vanliga apparater 

Möjliggörande 
teknik 

IDL 

Låg automation 
Få inställningar 

En användare 
behövs för drift. 
Enkel 
automation 

Belysning, dator, 
TV, ugnsfläkt, 
laptops, elbilar 

Smarta uttag, 
lamputtag och 
grenuttag 

Låg automation 
Många inställningar 

En användare 
behövs för vissa 
delar av drift. 
Många 
inställningar men 
enkelt att ändra 
under drift 

Strykjärn, ugn, 
damsugare 

Dimmer 

DL och IDL 

Hög automation 
Få inställningar 

Ingen användare 
behövs för drift. 
Enkelt att ändra 
inställningar 
under drift 

AC, frys, kyl, 
elelement, 
varmvatten-
beredare 

Laststyrande 
enheter, 
effektvakt 

Hög automation 
Många inställningar 

Ingen användare 
behövs under 
drift. Svårt att 
ändra 
inställningar – 
avbryter drift 

Diskmaskin, 
tvättmaskin, 
torktumlare 

Användardisplay 
och mjukvara, 
smarta 
termostater och 
apparater 
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Det kan vidare läsas kring nämnda komponenter som visats lovande för IDL och DL i [12] och exempel 

på olika styrande komponenter eller tjänster kan hittas i [11]. 

7.3.3 Påverkan och fördelar med DR 

I Figur 20 summeras, baserat på [51] och [12], vilken påverkan som laststyrning kan ha för samtliga 

aktörer på elmarknaden utöver reglermyndigheter – Kund, elhandlare, TNB och DNB. 

 

 
Figur 20. Påverkan och fördelar med laststyrning. Källa: Baserat på [12] [51] 

 

Inom studien [12] konstaterades det att introduktionen av dynamiska marknadsmodeller för el och 

nättariff, gärna i kombination med modern teknik och styrfunktioner samt återkoppling till kund, 

resulterar i en minskning av total energiförbrukning och förbrukningen under tider då lasten är hög. 

Det anses också att den dynamiska marknadsmodell som används till projektet Norra 

Djurgårdsstaden kommer kunna resultera i att ca 10 % av effekten under höglasttimmar kommer 

förskjutas till andra tider. Där till konstateras det att en lägenhet som anpassar sig efter den nya 

modellen kan spara ca 165 kr/år jämfört med en lägenhet som inte gör det, och ca 650 kr/år jämfört 

med en lägenhet med vanlig el- och nättariff [12]. 

 

Inom studien [51] analyserades lastkurvan hos ett svenskt DNB och jämfördes med en helt utjämnad 

lastkurva. Det vill säga resultatet visade maximala potentialen för laststyrning. Även om detta är en 

icke praktiskt uppnåbar situation är det intressant för att se storleksordningen på vilken påverkan 

konceptet kan ha. Resultatet visade att nätbolaget i fallstudien kunde sänka sina årliga kostnader 

relaterade till kraftförluster med ca 36 %, årliga kostnader mot överliggande nät med ca 47 % och 
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spara ca 45 miljoner SEK över 40 år på grund av uppskjutna investeringar i ökad nätkapacitet. Utöver 

DR tittar man också på energilagring som en potentiell lösning för att skapa lastbalans över elnätet 

[51]. 

 

8 Energilagring 

I syfte att öka nätkapaciteten ses energilagring som en potentiell lösning. Detta genom att begränsa 

effekttoppar genom laddning vid hög produktion och urladdning vid hög förbrukning. Energilagring 

kan, genom att placeras på särskilda platser över nätet, öppna möjligheter för ytterligare 

förnyelsebar elproduktion där nätkapaciteten tidigare inte räckt till eller hjälpa effektbalansera 

nätområden som redan tenderar att överbelastas av för hög produktion och/eller förbrukning. 

 

Utöver vikt, storlek, livslängd, investerings-, och driftkostnader måste man vid dimensionering av 

energilagringsystem beakta olika tekniska faktorer för att fylla den funktion man söker [20]: 

 

 Den största mängden nyttig energi som kan lagras, det vill säga skillnaden mellan största och 

minsta effekt (i kWh) 

 Högsta laddningshastigheten (i kW) 

 Högsta urladdningshastigheten (i kW) 

 Förluster under upp- och urladdning (i procent eller kW) 

 Förluster under tiden energin hålls lagrad (”läckage”) inklusive kylning eller uppvärmning av 

lagringsanläggningen (i kW) 

 

Baserat på samtliga aspekter nämnda föregående kan man summera ett par av de moderna metoder 

som finns tillgängliga i dagsläget – Visas i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Energilagringsmetoder relaterade till ekonomiska och tekniska egenskaper. Källa: Baserat på [18] och [20] 

Teknik 

Kapitalkostnad 
Effektivitet 

[%] 
Livs- 

cyklar 
Densitet 

[kWh/m
A
] 

Egenskaper 

Kr/kW Kr/kWh 

NAS 1000 – 2000 1300 – 6500 87 2000 200 10 MW, 10 h 

Flowbatteri 700 – 2500 975 – 3900 80 2000 25 1 MW, 6 h 

Li-ion 700 – 1500 5200 – 19500 95 4000 300 1 MW, 15 min 

Ni-Cd 500 – 1500 5200 – 9750 60 – 70 1500 50 5 MW, 10 min 

Svänghjul 
(Flywheel) 

4000 – 10000 6500 – 19500 93 20000 15 1 MW, 15 min 

Kondensator 200 – 600 650 – 1300 97 30000 20 1 MW, 5 sek 

Tryckluft 500 – 1000 195 – 650 75 10000 10 100 MW, 10 h 

Pumpad 
Vattenkraft 

600 – 1500 325 – 975 75 – 85 20000 1 1000 MW, 24 h 

Vätgas - - 20 – 40 5000 3000 8 MW, 24 h 

Diesel - - 25 – 40 - 9000 - 
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Det syns i Tabell 3 att olika energilagringsmetoder har olika egenskaper, och därmed olika 

tillämpningar.  

8.1 Lagringsapplikationer 

De huvudsakliga tillämpningarna för energilagring över elnätet följer: Utjämning av variationer 

skapade från förnyelsebar elproduktion, förbättring av vindkraftproduktionen, frekvens- och 

spänningsreglering, störningstålighet, lastreglering, m.m. Dessa applikationer utgör så kallade HERS 

(Hybrid Energy Resource Systems), och utgör en av de tekniska lösningarna till att skapa balans 

mellan produktion och förbrukning [52]. Med tanke på de olika egenskaper olika lagringsmetoder har 

enligt Tabell 3, är också olika metoder olika lämpade dessa tillämpningar. Man kan säga att 

lagringsmetoder har möjligheten att handskas med variationer på elnätet över olika tid. En överblick 

över hur olika lagringsmetoder i förhållande till tidsegenskaper samt lämplig applikation illustreras i 

Figur 21. 

 
Figur 21. Energilagringsmetoders tidsegenskaper. Källa: Hämtat från [18] 

 

Då det kommer till applikationer inom smarta elnät, där energilager främst behövs som balanskraft, 

märker man här att olika typer av batterier gör sig mest lämpade. Detta både storskaligt i större 

anläggning eller vindkraftsparker såväl som i mindre skala runt flera mindre anläggningar. Denna typ 

av energilagring kan göra det möjligt att effektkompensera både produktion och förbrukning för att 

undvika överbelastning [18]. Figur 22 representerar hur belastningen över en transformator kan se 

ut, och hur energilagring kan hjälpa till att kompensera mellan hög produktion och förbrukning för 

att göra elnätet stabilare. 
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Figur 22. Belastning över en transformator, och energilagring som balanskraft för att undvika överbelastning. Källa: 

Hämtat från [18] 

Man talar här också om hur vida denna begränsning av belastning gynnar begränsandet av förluster 

på elnätet. Enligt definitionen av nätförluster (ledningsförluster) från avsnitt 2.2, ser man att en ökad 

belastning leder kvadratiskt till ökade förluster. Teoretiskt sätt skulle alltså en jämnare belastning 

leda till sänkta nätförluster. Det har dock visats att denna minskning i förluster inte kommer i 

närheten för att täcka upp de förluster som tillkommer från energilagringsprocessen. Vidare har det 

också konstaterats att hur vida energilagring som balanstjänst är ekonomiskt hållbart kommer bero 

mycket på vilka subventioner en reglertjänst får och hur mycket man kan ta betalt för att driva en 

sådan tjänst [20]. 

 

9 Automation på distributionsnätet och ökad leveranssäkerhet 

Som tidigare nämnts ställs det idag mycket högre krav på nätbolagen på konstant leveranssäkerhet 

där bolagen får eskalerande kostnader efter 12 timmars avbrottstid. Detta har driver den fortsatta 

utvecklingen mot automatiserade och självläkande distributionsnät där elavbrotten kan begränsas till 

att så få kunder drabbas som möjligt och att avbrottstiden blir så kort som möjligt. 

9.1 Avbrottsstatistik 

För att förstå vikten av ökad leveranssäkerhet behöver vi analysera avbrottsstatistiken i Sverige. EI 

sammanställer avbrottstatistik för icke-aviserade avbrott varje år över hela landet, och i Tabell 4 

summeras SAIDI och SAIFI mellan 1998 – 2011 för lokalnät. 
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Tabell 4. Avbrottsstatistik för samtliga svenska lokalnät mellan 1998 – 2011. Källa: Baserat på [2] 

År 
SAIDI 

[min/år] 
SAIFI 

[avbrott/år] 

1998 57 0,64 

1999 163 1,09 

2000 78 0,9 

2001 121 1,04 

2002 110 0,99 

2003 113 0,91 

2004 66 0,9 

2005 890 1,27 

2006 91 1,06 

2007 306 1,5 

2008 121 1,08 

2009 59 0,89 

2010 65 1,04 

2011 168 1,33 

 

I Tabell 5 summeras AIF och AIT mellan 2006 – 2011 för regionnät. 

 
Tabell 5. Avbrottsstatistik för samtliga svenska regionnät 2006 – 2011. Källa: Baserat på [2] 

År 
AIF 

[Avbrott/år] 
AIT 

[Avbrott/år] 

2006 6,3 0,16 

2007 11,2 0,11 

2008 8 0,23 

2009 14,8 0,25 

2010 11,9 0,3 

2011 9 0,27 

2012 11,6 0,21 

 

Tabellerna visar att det är stor skillnad på antalet avbrott och avbrottstiden mellan de olika 

spänningsnivåerna vilket tyder på att störst möjlighet att förbättra leveranssäkerheten till alla kunder 

finns på distributionsnätet. Figur 23 visar i vilka nätområden i Sverige det sker flest avbrott. 
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Figur 23. Fördelningen av medelavbrottstid per kund på grund av fel hos varje lokalt nätbolag där varje beståndsdel utgör 

olika bolags nätverksamhetsområden. Källa: Hämtat från [2] 

 

Inom de mest drabbade områdena kan man tänka att elnätet behöver förstärkas med ytterligare och 

effektivare skyddssystem. 

9.2 Dagens felhantering 

På grund av de skärpta kraven på leveranssäkerhet börjar det nu bli intressant att effektivisera 

felhanteringen över lokalnätet och öka leveranssäkerheten. Detta då först och främst på 10-20 kV 

nät där ett fel fortfarande kan drabba många kunder och den nuvarande felhanteringen är långsam 

och omständlig som snart kommer märkas. 
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I dagsläget finns det begränsat med automatiserad skyddsutrustning under 30 kV. Figur 24 visar hur 

ett öppet ringnät kan se ut. Dess princip går ut på att samtliga nätstationer kopplade till 10 kV linjen 

matas i serie från ett av hållen med manuella lastfrånskiljare placerade runt om säkringen i 

nätstationerna. 

 
Figur 24. Öppet ringnät. Källa: Hämtat från [53] 

 

För att kunna begränsa ett eventuellt fel på 10 kV linjen till mindre antal kunder hålls en frånskiljare i 

slingan öppen. På så vis kan man vid eventuellt fel mellan stationer, slå från och slå till särskilda 

frånskiljare manuellt och isolera felet mellan två stationer så att samtliga nätstationer kan matas från 

det ena eller andra hållet. Det görs dock som sagt manuellt i dagsläget vilket kan, beroende på nätets 

storlek och felets placering, ta väldigt lång tid.  

 

Nätstationerna, och kunderna efter stationerna, är inte försedda med reläskydd utan med säkringar. 

För att uppnå selektivitet mellan säkringar och reläskydd på 10 kV linjen vill man dimensionera och 

förinställa skydd så att en felaktig anläggningsdel, beroende på felströmmens storlek och felets 

placering, automatiskt kopplas från och så lite av det övriga nätet som möjligt påverkas [4]. Eftersom 

eventuellt fel efter nätstationerna påverkar få kunder, samt är enklare att lokalisera ligger fokus i 

dagsläget på att öka leveranssäkerheten över 10-20 kV nätet. 
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9.3 IEC 61850 

IEC 61850 är en global standard för ethernetbaserad kommunikation främst menad för fördelnings- 

och nätstationer över distributionsnätet. I beaktandet av systemautomation i en station, medför 

användningen av IEDs från olika leverantörer och tillverkare problem vid utbytet av information 

mellan komponenterna. Protokollet är menat att lösa detta problem och möjliggör integrering av all 

skyddsutrustning, styrning, mätning, förregling, och intertripping [52] [54]. Protokollet definierar 

ställverkskommunikation i 10 större avsnitt enligt Tabell 6. 

 
Tabell 6. IEC 61850 innehållsförteckning. Källa: Baserat på [55] 

Avsnitt Titel 

1 Introduction and Overview  

2 Glossary of terms  

3 General Requirements  

4 System and Project Management  

5 Communication Requirements for Functions and  

6 
Configuration Description Language for Communication in 
Electrical Substations Related to IEDs 

7 
Basic Communication Structure for Substation and Feeder 
Equipment 

7.1 - Principles and Models  

7.2 - Abstract Communication Service Interface (ACSI) 

7.3 - Common Data Classes (CDC)  

7.4 - Compatible logical node classes and data classes  

8 Specific Communication Service Mapping (SCSM)  

8.1 
- Mappings to MMS(ISO/IEC9506 – Part 1 and Part 2) and to 
ISO/IEC 8802-3 

9 Specific Communication Service Mapping (SCSM)  

9.1 
- Sampled Values over Serial Undirectional Multidrop Point-to-
Point Link 

9.2 - Sampled Values over ISO/IEC 8802-3  

10 Conformance Testing  

 

En kort men utförligare beskrivning av avsnittens innehåll och syfte samt standardens datamodell 

kan hittas i [56]. 
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9.3 Automatiserad felhantering 

Automation på distributionsnätet utgörs av ett så kallat Substation Automation System vilket är ett 

datorsystem där felåtgärder sker automatiskt eller låter en användare kommunicera med systemet 

via ett kommunikationsnätverk. Automationen kan delas i en grundläggande och en mer avancerad 

nivå av funktion där [57]: 

 

 Grundläggande 

o Fellokalisering och -isolering 

 Avancerat 

o Matning från icke felpåverkade nätstationer fortgår automatiskt 

o Matning från fördelningsstation återställs automatiskt då felsektionen isolerats 

o Automatisk eller fjärrstyrd återanslutning efter fel isolerats eller åtgärdats   

 

Man vill alltså effektivisera och påskynda restorationsarbetet för nätet vid fel för att minska antalet 

kunder som påverkas vid av felet och på så vis öka leveranssäkerheten. 

 

Oavsett ändamål är den huvudsakliga funktion man vill uppnå för automation i nätstationer är 

hantering av mätdata från stationen.  Detta kan då till exempel vara att kontrollera indikationer som 

[58]: 

 

 Fellokalisering 

 Felisolering 

 Säkerhetskontroll för kommunikationsnätverk 

 Driftläge (Hand-, automatik-, fjärrstyrt) 

 Händelseförlopp 

 

I bilaga B, tagit från [59], illustreras ett ställverk med både hårdtrådat gränssnitt och processbuss. 

Hårdtrådat gränssnitt är den typ av processmetod som är implementerad i största delen av dagens 

ställverk där tidigare nämnda indikationer skickas via kopparkabel till kontrollstationen med fackskåp 

och skyddsutrustning vidare till stationsbussen [4]. För att införa mer intelligens i komponenter och 

system vill man gå mot digitala ställverk där man implementerar en processbuss och digital 

kommunikation via ethernet under stationsbussen enligt Bilaga B. Figur 25 ger en mer detaljerad 

illustration av ett digitalbaserat ställverk där man via stationsbussen och IEC 61850 kopplas vidare till 

driftens SCADA-system. 
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Figur 25. Överblick av ett digitalt ställverk. Källa: Hämtat från [59] 

 

Vidare kan det läsas mer om lokal och centraliserad automation samt felbortkopplingsprinciper med 

fulleffektbrytare i förhållande till lastfrånskiljare och lastbrytare i samband med moderna reläskydd 

inom HM Powers Smart Ring och feldetektion från Protrol AB i [58] och [29]. 

9.4 Transformatorer 

Transformatorer är den vanligaste och viktigaste komponenten i elnätet som använder sig av samma 

fysiska koncept än idag som för 100 år sedan. Utvecklingen har såklart gått framåt men 

transformatorer utgör i dagsläget ca 50 % av nätförlusterna på det svenska distributionsnätet, och de 

totala transformatorförlusterna i Sverige motsvarade upp mot 2/3 av vad den svenska vindkraften 

producerade 2011 [33]. Själva transformatorkonceptet är väldigt gammalt och på grund av en lång 

livslängd på ca 40 år finns det i dagsläget många gamla transformatorer i drift över elnätets alla 

spänningsnivåer. Enligt ABB går det att spara in upp till 70 % av transformatorförluster genom att 

använda sig av modern teknik. Detta rör sig främst om transformatorer på låg- och 

mellanspänningsnätet (1 – 36 kV) [60]. 

9.4.1 Verkningsgrad 

I syfte att hålla nere förluster, och eftersom transformatorer måste kunna handskas med 

effekttoppar högre än vanlig medelförbrukningen, är transformatorer överdimensionerade för att 

hålla belastningen och förlusterna låga. Detta tydliggörs vid beräkningen av verkningsgraden. 
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(1)     
                  

                                
     (8) 

 

(1)     
  

  
 (9) 

 

(1)                       (10) 

 

Där   = Lastfaktor,    = Märkeffekt,    = Lasteffekt,        = Effektfaktor,    = Tomgångsförluster, 

och    = Belastningsförluster 

 

Man ser här att ju högre transformatorn belastas - ju högre blir belastningsförlusterna. Därför är 

tomgångsförlusterna också dominerande vid transformatordrift på grund av överdimensioneringen. 

Tomgångsförluster utgörs främst av kärnförluster och belastningsförluster utgörs främst av 

lindningsförluster. 

9.4.2 Total Ownership Cost 

Som tidigare nämnts sker utvecklas direktiv rörande Ecodesign för att öka kvalitén av, bland annat, 

nytillverkade transformatorer för att åstadkomma ett mer energieffektivt elnät. Under 

upphandlingen av transformatorer beaktas flertalet faktorer - främst investeringskostnad i 

förhållande till förluster där man försöker hitta en ekonomisk balans. Dock har investeringskostnader 

värderats högre än förlust och andra driftkostnader sedan en längre tid tillbaka och även i dagsläget. 

På grund av tidigare nämnda ekonomiska incitament och direktiv föreslås det att man går ifrån detta 

fokus på investeringskostnad och istället tittar på så kallad TOC (Total Ownsership Cost). Ibland även 

kallat TCO (Total Cost of Ownership) [60]. Med en väldigt förenklad metod beräknas TOC till: 

 

(1)                             (11) 

 

Där    = Inköpspris,   = Värdering av tomsgångsförluster [kr/W], och   = Värdering av 

belastningsförluster [kr/W] 

 

Tanken är att den optimala investeringen har ett så lågt TOC som möjligt. Detta kan som sagt komma 

att bli extra relevant då framtida incitament främjar nätbolagen att begränsa sina nätförluster. 

9.4.3 Amorft kärnstål 

En Amorf metall utgörs oftast av en blandning av metaller och har en oordnad atomstruktur likt glas. 

Konventionella metallkärnor utgörs av järn som har, likt andra metaller, en väldigt ordnad 

kristallstruktur på atomnivå. Denna typ av kärna har en ordnad atomstruktur och har en mycket 

högre resistans. Den amorfa strukturen medför olika fysiska egenskaper som ger amorft kärnmaterial 

möjligheten att minska tomgångsförluster upp till 70 %, enligt Figur 26. 
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Figur 26. Ekonomisk jämförelse mellan konventionell järnkärna och amorf kärna i en vätskeisolerad transformator. Källa: 

Hämtat från [60] 

 

Det har också visats att en amorf kärna bidrar till minskningen av förluster orsakade av övertoner 

[60]. 

9.4.5 Kylning - BIOTEMP 

Konventionellt tillverkas olje- eller torrisolerade transformatorer. Till följd av sin låga 

ledningsförmåga och sina goda kylaregenskaper har mineralbaserad olja varit ledande inom 

transformatorisolering för både distributions- och krafttransformatorer i över 100 år. Alternativet 

torrisolering är fördelaktig då den är tillämpbar vid mindre effektnivåer där isolation och kylning inte 

krävs i samma utsträckning. BIOTEMP är en esterbaserad vätska tillverkad från förnyelsebara 

växtbaserade oljor och är till 99 % naturligt nedbrytbar. Likt mineralbaserad olja är BIOTEMP en 

dielektrisk vätska som fungerar väl som isolationsmedium. Utöver att vara ett miljövänligare 

alternativ till olja presterar också BIOTEMP bättre i oxidationstester, vilket vanligen avgör livslängden 

för en transformator [60]. 

9.4.6 Automation och övervakning 

Med en modern transformator finns idag en rad olika automatiserade eller fjärrstyrda funktioner att 

tillgå, där bland främst lindningskopplare och kylaggregat. För att göra dessa tjänster möjliga 

tillkommer en hel del kontinuerlig mätning av olika slag som inte görs på gamla transformatorer. 

Med mätningar för oljetemperatur, utetemperatur, gasmätare, spänningar och strömmar, m.m. kan 

driftåtgärder utföras automatiskt eller fjärrstyrt i samband med ett övervakningssystem. Från ABB 

finns monitoringsystem de kallar för TEC och Transformer Explorer tillgängliga [61].   

 

För en transformator utrustad med TEC görs mätningar och beräkningar kontinuerligt och jämförs 

med den teoretiska modell som utformats för varje specifik transformator. Kortslutningar, överlaster, 

gasbildning och fukt, m.m. kan påverka transformatorns status men på grund av att mätningar görs 

kontinuerligt kan man på så vis se förändringar i status direkt istället för möjligen under den årliga 

revisionen. Det handlar alltså om att få tidiga diagnoser för att underlätta underhållsarbete. 

Sensorerna för mätarna är då kopplat till detta monitoringsystem där man också kan utföra 

driftåtgärder[57].  

 

För att begränsa underhållsarbete samt ge högre säkerhet utvecklas också modern extern utrustning 

till transformatorer. Kring detta utvecklar ABB en modern torkapparat med automatiserad 

filterrengöring och roterande kammare för att alltid kunna vara i drift. Liknande funktion har 
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moderna kylaggregat med roterande drift istället för att samma aggregat alltid ska stå igång och vissa 

bara köras vid behov, vilket kan leda till att man först märker problem när det inte får finnas några. 

Oavsett vilken funktion man vill uppfylla - vare sig det är ett övervakningssystem, skyddssystem eller 

bygga upp en stor mätinfrastruktur kommer kommunikationsnätverk av olika slag behövas[57]. 

 

10 Kommunikation 

Kommunikation är en grundläggande aspekt inom ett smart elnät, då en ökad övervakning, 

datainsamling, och fjärrstyrda samt automatiska funktioner måste ske snabbt, störningsfritt och 

säkert. Oavsett vilken teknisk lösning man tittar på är kommunikationen alltid en grundläggande 

beståndsdel. Som tidigare nämnts finns det olika att nivåer av automatisering att uppnå över nätet. 

För att uppnå automatik krävs pålitlig kommunikation mellan komponenter och även om kostnaden 

för kommunikation vill hållas så låg som möjligt har man följande krav på sitt 

kommunikationsmedium [57]: 

 

 Hastighet 

o Hur snabbt behöver data skickas och tas emot? 

 Kapacitet 

o Hur mycket data kan transporteras? 

 Driftstabilitet 

o Finns störningar från annan utrustning eller fysiska hinder som påverkar 

kommunikationen? 

 Säkerhet 

o Hur skyddas systemet från eventuella hot, till exempel främmande intrång?  

 Redundans 

o Hur hanteras ett plötsligt bortfall? 

 

Det finns flertalet olika kommunikationsmedier över distributionsnätet med olika egenskaper och 

kostnader - både trådat och trådlöst. De trådade alternativen är kopparkabel med digital eller analog 

signal samt fiberoptisk kabel. De trådlösa alternativen är GSM (2G), 3G, radio, 4G, WiMAX/LITE, 

WLAN, bluetooth och Zigbee. I Figur 27 är vissa av kommunikationsalternativen indelade efter 

responstid, där låg latens (fördröjning) innebär snabb responstid. 
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Figur 27. Illustration av kommunikationsmetoder relativ responstid. Källa: Hämtad från [57] 

 

Då snabb responstid är av väldigt hög prioritet inom skyddssystem faller i regel de trådlösa 

alternativen bort som tillämpning. Vi märker framförallt att det snabbaste alternativet är fiberoptisk 

kabel. Däremot kan de trådlösa alternativen lämpas för datainsamling där responstiden inte är av lika 

hög prioritet. 

 

Beroende på vilka komponenter man har kommunikationen mellan och vilken typ av signal som ska 

skickas kan man tänkas utnyttja olika typer av medier för olika ändamål. För skyddssystem förväntas 

till exempel en väldigt hög leveranssäkerhet och snabb responstid, medan det för datainsamling från 

mätare förväntas att leveransen av data är lättillgänglig och ske med hög noggrant utan störningar. 

 

Det är alltså rimligt att anta att det i slutändan inte finns någon vedertagen lösning för 

kommunikation över elnätet och smarta elnät då ingen lösning passar alla utfall. Utan den slutgiltiga 

lösningen kommer att bli en kombination av kommunikationsmedier beroende på ändamålet. 

10.1 Kommunikationsnätverk  

För att vidare förstå vilken typ av kommunikation som kan tänkas lämpa sig för olika ändamål är 

viktigt att veta hur kommunikationsnätverk är uppbyggda. Nätverk delas oftast in efter avståndet 

som informationen transporteras och antalet anslutningar, som Figur 12 i viss mån illustrerar. Inom 

smarta elnät kan kommunikationsnätverk delas in i fyra huvudkategorier [50]: 

 

 WAN (Wide Area Network) 

o Ett nätverk som täcker en stor yta och kan nå många olika komponenter, till exempel 

inom en stad 

 NAN (Neighborhood Area Network) 

o Möjliggör kommunikation mellan komponenter inom ett mindre område, till 

exempel mellan smarta elmätare och en datainsamlingsstation 
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 LAN (Local Area Network) 

o Täcker ett kort avstånd och skapar i anslutningen mellan komponenter via switch och 

router 

 HAN (Home Area Network) 

o Täcker ett kort avstånd och skapar anslutningen i hemmet mellan HMS och 

elförbrukande komponenter 

10.2 Trådlös kommunikation 

Den trådlösa kommunikationen har en uppenbar plats i det moderna samhället. Fjärravläsning och -

styrning trådlöst är problematiskt, då kommunikationen är beroende av elförsörjning och lätt 

påverkad av fysiska hinder såsom byggnader eller dylikt. Detta gör det både svårt att regelbundet få 

in mätdata från mätare och försäkra sig om ständig leveranssäkerhet till skyddssystem. Däremot är 

det såklart billiggare med ett täckande trådlöst kommunikationssystem då inga kablar behöver dras i 

marken och kan därför tänkas vara mer lämpad för datainsamling förutsatt att det kan ske 

störningsfritt och kontinuerligt.  

10.2.1 Satellit  

För bra kommunikation över väldigt långa avstånd är kommunikation via satellit ett alternativ. Detta 

då avståndet är så lång att jordens krökning hindrar radiolänkar och trådade lösningar som fiber blir 

alldeles för dyra. För modern automatisering är responstiden av yttersta vikt, eftersom man vill ha 

snabbast möjliga feldetektering och säkerhetsfunktion. Satellitkommunikationen medför stora 

fördröjningar i responstid då signaler långa avstånd mellan sändare och mottagare. Denna 

fördröjning kan bli upp mot över en sekund vilket inte duger för skyddsutrustning som bör reagera på 

bara några millisekunder [58]. 

 

Ett modernt satellitkoncept kallat LEO (Low Earth Orbit) använder man ser av flertalet satelliter som 

kretsar jorden på ett mycket kortare radiellt avstånd än konventionella satelliter [58]. Tanken är att 

det kortare avståndet ska ge en snabbare och högre kvalité av kommunikation. Detta koncept 

utforskas mer och mer och kan komma att bli intressant för samtliga områden inom smarta elnät. 

Nackdelen är att investeringen i denna typ av kommunikation kommer vara hög då en hög 

leveranssäkerhet kräver fler satelliter än i dagsläget på grund av de kortare avstånden [62]. 

10.2.2 Radio  

När det kommer till radiokommunikation finns det flertalet alternativ att välja mellan. Dessa 

omfattar främst så kallad Mutiple Adress radio (MAS), Spread Spectrum Radio (SSR), och digitala 

mikrovågor, WiMAX/LTE, Rakel samt de mobila nätverken. När det kommer till energimätare skickas 

vanligen data på en egen radiofrekvens på ungefär 400 Mhz eller på de mobila nätverken [63]. 

 

Galladé systemautomation är det mest använda radiokommunikationen MAS-radio (Mutiple Adress) 

som arbetar på 900 MHz-bandet som del i SCADA-system. Den här typen av kommunikation är 

pålitlig och har använts länge men är både känsligare mot störningar och intrång då den arbetar på 

en konstant frekvens till skillnad från till exempel SSR (Spread Spectrum Radio) som arbetar fler olika 

frekvenser [64] [58]. 
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Digitala mikrovågor har länge använts endast för punkt-punkt kommunikation för till exempel fartyg 

och kommunikationen sker mellan 900 MHz och 38 GHz. Dessvärre är tekniken för denna typ av 

kommunikation en alldeles för dyr investering för att implementeras på flertalet nätstationer [58]. 

 

WiMAX och LTE (Long Term Evolution) är två moderna tekniker för trådlöst internet över långa 

avstånd och med hög hastighet som ibland benämns som 4G. Teknikerna skiljer sig inte mycket åt 

utan det beror helt enkelt på vilken av dem som företag valt att investera i för olika områden. Ingen 

av teknikerna förväntas ersätta wifi, utan är mer lämpat för glesbebyggda områden där fiber inte 

redan finns [65]. 

 

Rakel är en form av radiokommunikation som är ett relativt nyligen implementerat koncept menat åt 

Sveriges räddningstjänst. Konceptet grundades i önskan om ett kommunikationssystem med 100 % 

leveranssäkerhet med god ljudkvalité och god intrångssäkerhet ägnat åt räddningstjänstens 

verksamhet. I dagsläget täcker Rakel 99,84 % av landets befolkning och 95 % av landytan. Varje 

station har dubblerad elförsörjning utrustad med reservbatterier för lagring upp till 7 timmar drift 

samt diselgeneratorer ifall ett avbrott skulle vara ännu längre [66]. Just nu använder till exempel 

Umeå Energi sig av Rakel i form av beredskapskommunikation mellan driftpersonal och 

underhållspersonal vid eventuella elavbrott. Man har spekulerat kring hur detta koncept att utnyttjas 

till antingen datainsamling eller styrmedium utöver räddningstjänst och beredskap, men det har även 

här konstaterats att investeringskostnaderna är för höga i dagsläget. 

10.2.3 WLAN 

WLAN (Wireless Local Area Network) är mer känt som Wifi och är en pålitligt och stabilt 

kommunikationsmetod mellan moderna apparater med hög överföringshastighet anpassat för 

kortare avstånd. Även fast WLAN har sina klara fördelar har det en högre investeringskostnad och 

elförbrukning än andra trådlösa alternativ lämpade inom LAN och HAN [50]. 

10.2.4 Bluetooth 

Bluetooth är en sen länge använd kommunikationsmetod för bärbara apparater inom ett mindre 

nätverk. Tekniken är verksam under kortdistansfrekvenser mellan 2,4 – 2,4835 GHz och täcker därför 

ett avstånd på ca 100 m likt WLAN. Till skillnad från WLAN är Bluetooth inte lika energikrävande. 

Dessvärre använder sig inte Bluetooth av något starkt säkerhetslager och är därför känt för att vara 

väldigt genomträngbart jämfört med många andra kommunikationsmetoder, och lämpar sig därför 

inte någon form av styrfunktion [50]. 

10.2.5 Zigbee 

Likt Bluetooth är ZigBee också en kortdistansfrekvent kommunikationsmetod med liknande 

överföringskapacitet som inte är lika energikrävande som WLAN. Tillskillnad från bluetooth är ZigBee 

verksamt bakom ett stadigt säkerhetslager och används i dagsläget för applikationer inom smarta 

elnät som automation i fastigheter, skyddssystem, styrsystem och mätaravläsning [50].  
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10.3 Trådad kommunikation 

Enligt Figur 27 ser man att trådad kommunikationen har lägst responstid, vilket talar för att den är 

mest lämpligt för skyddsteknik. Till skillnad från trådlös kommunikation förlitar sig inte en kabel på 

fria luftvägar för länken mellan sändare och mottagare, vilket gör den mer pålitlig och säkerhet 

intrångssynpunkt. Däremot finns alltid risken för till exempel kabelbrott då man gräver i marken. 

 

Traditionell trådad styrkommunikation har skett analogt i styrkablar med koppartråd, men man 

övergår mer och mer till digital kommunikation med antingen koppartråd eller fiber. Nätbolag 

använder sig också av elnätkommunikation till viss mån för datainsamling. 

10.3.1 Styrkabel 

Styrkabel med koppar har länge varit standard för kommunikation, både för datainsamling och för att 

förmedla styrsignaler. Denna typ av kommunikationsmedium har sina för- och nackdelar. Den 

fördelen som var aktuell för många år sedan var att kopparen var billig och hade låg resistans. Detta 

vet vi har förändrats genom åren med kraftigt stigande kopparpriser. Nackdelen med kopparkablar är 

kommunikationsbortfallet vid längre sträckor där resistansen spelar in på det data för skickas vilket 

begränsar kommunikationsräckvidden. Investerare börjar alltså titta på alternativ till kopparkablar 

[67].  

10.3.2 Elnätskommunikation 

En kommunikationstyp som använder sig av elnätet som kommunikationsmedium och förkortas PLC 

(Power Line Communications). Den baseras på att man skickar information på särskilda frekvenser 

skilt från elens frekvens. Den klara fördelen hos PLC är att det använder sig av ett 

kommunikationsmedium som redan är väl implementerat, vilket gör det jämförbart med trådlösa 

kommunikationsalternativ på grund av dess integrering i samhället. 

 

Denna typ av kommunikation är verksam mellan 3 - 148,5 kHz där olika verksamheter drivs på olika 

band enligt Celnec EN50065-1 och används i regel för mätinstrument och datainsamling från 

energimätare i dagsläget [3]. 

 

 
Figur 28. Kommunikationsbanden enligt CELNEC-standard. Källa: Hämtat från [3] 
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Som tillämpning inom säkerhetssystem anses inte PLC intressant då det inte finns någon redundans 

eftersom kommunikationen förlitar sig på att elnätet. Som mätkommunikation kretsar problematiken 

i dagsläget för PLC kring störningar från kringliggande komponenter som främst switchade 

nätaggregat men också alla typer av olinjära laster. Därtill förs kommunikationen på ett medium som 

är dimensionerat för en betydligt lägre frekvens än där PLC är verksamt vilket också begränsar 

överföringskapaciteten till mindre än många andra medier. På grund av båda dessa aspekter kan man 

sällan vara säker på ifall den mottagna informationen är densamma som skickades, utom vid väldigt 

korta avstånd. Dessa begränsningar har gjort att intresset för PLC har varit lågt i Sverige och även om 

man i framtiden, med hjälp av till exempel störningsfilter, kan öka noggrannheten och räckvidden 

kommer troligen andra kommunikationsmetoder vara mer intressanta [3]. 

10.3.2 Fiberoptik 

Fiberkablar använder sig av ljus för att överföra data mellan sändare och mottagare och har på 

senare tid börjat ta över som det klara alternativet som kommunikation inom både datainsamling 

och styrmedel. Detta på grund av att kommunikationen inte påverkas från störningar, kan ske över 

långa sträckor utan informationsbortfall samt har en snabb responstid och höga 

överföringskapacitet. Detta gör fiberoptik till det snabbaste och säkraste kommunikationsmetoden 

och kan slingmatas likt elnätet för att få redundans på systemet. Fiberkommunikation är dessvärre 

väldigt dyrt att investera i och väljs därför oftast bort mot trådlösa alternativ för datainsamling över 

längre avstånd [58]. 

10.4 Egenskaper 

Egenskaperna hos de väsentliga kommunikationsmetoderna summeras i Tabell 7. 

 
Tabell 7. Jämförelse mellan överföringskapacitet och täckning hos kommunikationsmetoder. Källa: Baserade på [64] [58] 

[65] [50] 

Nätverk Kommunikations- 
teknik 

Standard/ 
Protokoll/Typ 

Överförings- 
hastighet 

Täckning 

HAN/NAN 

Bluetooth 802.15.1 721 kb/s 1 – 100 m 

Zigbee 
ZigBee 250 kb/s 10 – 100 m 

ZigBee Pro 250 kb/s 1,600 m 

WLAN 802.11 2 Mb/s 50 – 250 m 

Styrkabel - 1,5 Mb/s 2,5 km 

PLC EN50065-1 10 kb/s – 600 Mb/s 80 – 500 m 

Radio 
MAS 4,8 kb/s 15 km 

WAN 

WiMAX/LTE 75 Mb/s 48 km 

Mobilt 

2G 28 kb/s 

2 – 50 km 
2.5G 144 kb/s 

3G 2 Mb/s 

4G 100 Mb/s 

Fiber - 2,5 Gb/s 200 km 
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Det är viktigt att förstå att överföringshastigheten, och framförallt responstid, varierar med 

avståndet – framförallt för de trådlösa alternativen. I många fall kan täckningen öka i samband med 

sänkt överföringshastighet [50]. Man ser också kommunikationsteknikerna skiljer sig, och slutsatser 

kan dras hur vida vilken metod som kan tillämpas i vilket avseende. 

 

11 Slutsatser 

Syftet med denna rapport var att summera de väsentliga områden som faller in under konceptet 

smarta elnät. Det råder inget tvivel om att smarta elnät är diffust koncept då det, som tidigare 

nämnts, finns flertalet definitioner beroende på ifall man pratar om förnyelsebar energiproduktion, 

energieffektivisering, ökad leveranssäkerhet eller elmarknaden. För att ge ett försök till att skapa en 

övergripande definition, med inspiration från tidigare nämnda definitioner och den information som 

samlats i denna rapport rörande smarta elnäts huvudsakliga intresseområden föreslås följande: 

 

Ett smart elnät är nästa steg i elnätets fortgående utveckling som sker till följd av samhällets ökande 

förlitlighet på konstant elförsörjning och önskan att begränsa människans miljöpåverkan. Målet är 

att med hjälp av kostnadseffektiva tekniska lösningar, effektiv teknik och ekonomiska drivkrafter 

främja införandet av ytterligare förnyelsebar elproduktion, en ökad elanvändning och ett effektivare 

utnyttjande av elnätet – ett elnät med låga förluster, hög elkvalitet och leveranssäkerhet med 

elkunder som är mer medvetna och delaktiga i sin elförbrukning än förr. 

 

Utifrån denna definition, och summeringen av de utmaningar som elnätet står inför som togs upp 

under avsnitt 4, märker man att de väsentliga aspekterna är väldigt sammanhängande. Vill man till 

exempel införa mer förnyelsebar elproduktion och ökade förbrukning i form av elbilar på 

distributionsnätet samtidigt som elkvaliteten hålls hög måste nätkapaciteten öka. För att öka 

nätkapacitet på distributionsnätet utan att behöva göra stora investeringar i ut- eller ombyggnad av 

elnätet måste vi sänka de högsta laster elnätet utsätts för. Det konstateras att en varierande och 

intermittent elproduktion medför en varierande och intermittent elmarknad och belastningen på 

elnätet.  I samband med det och i syfte att försöka jämna ut belastningen och öka nätkapaciteten på 

elnätet i samband med intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor och en varierande 

förbrukning på distributionsnätet summeras tre lösningar: Energilagring, effektivare komponenter 

och DR. 

 

För energilagring i form av balanskraft i samband med elproduktion eller -förbrukning anses 

kommersiella eller mindre jonbatterianläggningar som mest lämpliga på grund av dess egenskaper. 

Dessvärre är kostnaden för denna typ av teknik dyr i investering, och eftersom lagringsteknik faktiskt 

inte till för el i form av elproduktion är de ekonomiska förutsättningarna dåliga. Däremot ser vi en 

pågående minskning i priset för denna typ av teknik, och potentialen för denna tekniska lösning 

återstår att se. 

 

Ecodesign och energieffektiviseringsdirektivet är i dagsläget de drivkrafter som är menade att 

åstadkomma energieffektivisering på komponent- och systemnivå under både elproduktion, -

transport och -förbrukning. Detta skapar en allmän kvalitetshöjning i produktbranschen och skapar 

på sikt effektivare komponenter över flertalet verksamhetsområden. Utöver att se till att de 

produkter som de köper håller moderna standarder kan företag investera i ytterligare funktionalitet 
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högre kvalité på produktkomponenter. När det kommer till nätbolagen, och där främst deras 

transformatorer, är det intressant att börja investera i modern teknik och automationssystem för att 

kunna utnyttja transformatorn till fullo och sänka driftkostnader och förluster. I många industrier, 

och framförallt över elnätet, har komponenter långa livslängder och höga investeringskostnader. 

Detta gör att direkt byta ut komponenter som redan är i drift inte är aktuellt. Som tidigare nämnts 

gör detta att låg investeringskostnad prioriteras i bland annat transformatorindustrin. Dock gör EIs 

incitament rörande nätförluster att nätbolagen förhoppningsvis kan gå över till att prioritera TOC 

istället vid nya inköp. 

 

DR är en väsentlig del inom det smarta elnätet. Utifrån de drivkrafter och incitament som utformas i 

dagsläget är DR också den mest intressanta aspekten eftersom det, enligt information som 

sammanställts i denna rapport, finns åtgärder som kan göras i dagsläget utan stora tekniska 

investeringar. Målet är att göra kunden mer delaktig och intresserad av sin energiförbrukning för 

sedan anpassa den för att sänka lasten under tidsperioder då lasten är hög i syfte att sänka förluster 

och öka nätkapaciteten. Detta kommer inte att ske i större skala förrän kunden har ekonomiska 

grunder att göra det. Som analysen av dagens elpris antydde finns det i dagsläget få anledningar för 

kunden att förbruka mindre el vissa tidpunkter under dagen. Det generellt låga och stabila elpriset i 

större delen av Sverige, som består i del av fasta eller månadsbaserade kostnader, gör att det finns 

lite incitament för kunden se över sitt förbrukningsmönster under dagen. På grund av EIs kommande 

incitamentmodeller blir det intressant för nätbolagen att strukturera om sin nättariff till en 

timbaserad dynamisk tariff för att ge kunderna detta ekonomiska incitament. Eftersom det har visats 

att besparingar kan åstadkommas för både nätbolag och kunder genom indirekt laststyrande 

åtgärder är det tydligt att reformer på elmarknaden är viktiga och det första steget mot ett smart 

elnät, innan man tittar på direkt laststyrande lösningar. 

 

Utöver de nyss nämnda aspekterna inom smarta elnät aspekten rörande en ökad tillgängliget ett 

avskilt område då det inte är relaterat till samhällets miljöpåverkan. Denna typ av utveckling av 

elnätet omfattar övergången mot ett automatiserat distributionsnät med högre redundans än 

dagens utformning. Detta syftar främst till utvecklingen mot digitala ställverk med högre intelligens 

för styr och reglerfunktioner med kommunikationsprotokollet IEC 61850 menat för integrering 

mellan komponenter i ställverk. På grund av skärpta regler för elavbrott och det ökande behovet att 

konstant elleverans till kunder är detta en nödvändig utveckling. Dock har skyddsutrustning i 

ställverk, likt transformatorer, långa livslängder och höga inversteringskostnader. Därför kommer 

utveckling behöva ske successivt allt eftersom gammal teknik behöver bytas ut, och inte genom en 

total renovering av elnätet på samma gång. Ett problem som uppkommer genom det är att tekniken 

ständigt utvecklas och det som är en bra lösning i dagsläget kan komma att konkurera med bättre 

lösningar i framtiden. Därför är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer och kompabilitetsstandarder 

för både skydds-, övervaknings-, och mätsystem. 

 

Oavsett om man befinner sig i ett ställverk, vid en produktionsanläggning eller i hemmet är 

kommunikationsnätverk och datainsamling grundläggande för samtliga funktioner i ett smart elnät. 

Som tidigare nämnts finns det olika former av nätverk, och därmed kommunikationstekniker 

lämpade för olika ändamål. Som det konstaterades i [58] är fiber det klara alternativet för 

ställverksautomation där responstiden är viktigast även om den är dyr att investera i. Som nyss 

nämnts kommer utveckling rörande ställverksautomation ske successivt, men det kan därför vara 
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intressant att planera ett kommunikationsnätverk redan i dagsläget även om det inte utnyttjas till 

fullo direkt. När det kommer till datainsamling från kunder, och möjligheten att senare implementera 

styrfunktioner i hemmen är ZigBee ett bra alternativ för både HAN och NAN där data kan skickas 

trådlöst till nät- eller fördelningsstationer och sedan skickas vidare till nätbolaget över ett WAN som 

till exempel ett mobilt nätverk eller WiMAX. 

 

12 Förslag på ytterligare arbete 

Under arbetets gång har ett par aspekter behövt försummas på grund av olika anledningar. Eftersom 

det här examensarbetet riktat sig mer åt lösningar knutna till distributionsnätet har där bland HVDC 

som teknisk lösning till ökad nätkapacitets inte avhandlats. Dess möjlighet för elöverföring från 

avskilda produktionsanläggningar och som sammanslutning mellan elmarknader inom Super Smart 

Grids har en stor påverkan på framtidens elnät och en analys över dess möjliga implementering i 

olika avseenden är värt att fördjupa sig inom. 

 

Därtill har ämnet reglerkraft, eller auxiliary power, som tjänstemarknad inte diskuterats i större 

avseende. Här pratar man om hur externa bolag har möjligheten att sälja tjänsten som reservmedie 

för att skapa balansen över elnätet i anknytning till den ökande intermittenta elproduktionen. Man 

skulle därför gärna undersöka möjligheterna för denna tjänstemarknad och dess ekonomiska 

potential. 

 

Möjligheten för kunder att producera sin egen el, det vill säga bli prosumers, är också ett område 

som kommer bli mer betydande i framtiden. Därför hade det varit intressant att undersöka ifall 

småskalig elproduktion eller, eller mikroproduktion, kunnat antingen vara en lösning till för 

lastutjämning eller ett upphov till mer problematik. 
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