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Övergripande presentation  

• Carl Johan Wallnerström, disputerade hösten 2011 
med avhandlingen ”On Incentives affecting Risk and 
Asset Management of Power Distribution” vid KTH. 

• För närvarande postdok inom ”Dynamic Rating”. 

• Forskargruppen RCAM vid KTH: 

- För närvarande 4 doktorander, 2 seniora forskare 

- Bland annat projekt inom: tillförlitlighetsanalys, risk- och 
sårbarhetsanalys, underhållsoptimering, 
investeringsplanering, livstidsmodellering, smarta elnät 
och legala incitament. 

- Både komponent- och systemnivå;  generering, 
transmission, distribution och slutkund. 
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Målsättning med presentationen 

1. Ge en övergripande introduktion till: 

a) det svenska elkraftsystemet idag, men framförallt  

b) visa på att det är en infrastruktur som har och kommer 
att utvecklas mycket samt  

c) att vårt samhälle blir allt mer beroende av en 
leveranssäker elförsörjning. 

2. Exemplifiera elkraftsystets förutsättningar och 
egenskaper jämfört med andra tekniska system 
ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv. 
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Agenda 

Del 1: Ge en övergripande… 

• Introduktion 

•Elnätets klassiska struktur  

•Elnätets framtid och smarta elnät 

Del 2: Exemplifiera elkraftsystemets… 

•Jämförelseöversikt 

•Skyddsutrustning, elektricitetens egenskaper 

•Naturligt monopol, med många olika ägare  

•Stor skillnad mellan olika nivåer 

•Väderberoende 
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Redan idag vår viktigaste 
infrastruktur? 

•Tas ofta för given.  

•Hög tillförlitlighet, i genomsnitt ca 15 minuter 
avbrott/år (ca 0,003 %) i Stockholm, några 
timmar i glesbygden (ca 0.040 %).  

•Men vi minns när det händer storstörningar! 

•Vad skulle fungera i vårt samhälle vid en längre 
tids storstörning?  

- Skulle ens sådant som i dagsläget mestadels inte är 
elektrifierat fungera bra? 

•Detta gäller nuläget, återkommer till hur elnätet 
kommer spela en ännu viktigare roll i framtiden. 
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Investeringar  

• Investeringar är kostsamma, men har å andra 
sidan ofta en livslängd på mer än 30 år. Det finns 
kablar på mer än 100 år som fortfarande 
fungerar bra. 

•Gammal infrastruktur, beprövad och mogen 
teknik. 

•De senaste 10-20 åren har det emellertid skett 
stora förändringar och det kommer krävas 
fortsatt utveckling under överskådlig framtid för 
att möta samhällets behov.  
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Elnätets klassiska struktur  

•Produktion sker mestadels storskaligt. 

•Produktion och konsumtion alltid exakt lika höga. 

•Den elektriska energin färdas alltid i en riktning, 
från produktion, via transmisson – regionnät – 
lokalnät, till slutkund. 

•Konsumenten betalar ett medelpris, finns t.ex. få 
incitament för konsument att styra konsumtion 
efter elpris.  

•Överlag få valmöjligheter för konsument.   

•Nordiskt elnät (Sverige, Norge, Finland, delar av 
Danmark), därutöver begränsad import/export. 
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Elnätets klassiska struktur  

Svenska elkraftsystemets delas upp i: 

•Generering: 

- Merparten förbunden till stamnätet 

- Förekommer även anslutning till lägre spänningsnivåer, 
så kallad distribuerad generering, vanligare i 
framtiden. 

•Transmission (stamnätet):  

- Förbinder hela landet över stora avstånd; mycket 
generering i norr och hög konsumtion i söder.  

- 220- och 400-kV i Sverige.  

- Förbinder även Sverige med det nordiska elnätet och 
övriga Europa (och Gotland) via HVDC. 
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Elnätets klassiska struktur  

•Distributionsnät (region- och lokalnät): 

- Olika antal ”nätnivåer” i olika delar av landet.  

- Högspänning: 30-, 40-, 70- eller 130-kV 

- Mellanspänning : 1-, 6- (ovanligt), 10- eller 20 kV 

- Lågspänning: 0,4 kV (tvåfas 230 volt i eluttaget) 

•Slutkund 

- Högspänningskunder (t.ex. industrier) 

- Lågspänningskunder 0,4 kV: överlägset vanligast 

- Specialfall: kunder som ibland levererar mer elektricitet 
än vad de förbrukar, t.ex. en bonde med ett eget 
vindkraftverk. Allt vanligare. 
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Elnätets framtid: översikt 

•Finns både faktorer som talar:  

- för högre och för lägre elpris. 

- för högre och för lägre elkonsumtion. 

- Det vi vet är att vi står inför stora förändringar. 

•Exempel på framtida osäkerheter: 

- Hur väl vi klarar av att energieffektivisera. 

- Hur snabb den tekniska utvecklingen går och hur snabbt 
konsumenter tar till sig ny teknik och nya idéer. 

- Incitament : utsläppskostnader, beslut om kärnkraft, 
subventioner till förnyelsebart och till elfordon, förenklade 
regler för egen produktion, nättariffregleringar etc. 

- Grad av integrering mellan olika marknader 
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Elnätets framtid: smarta elnät 

•Ett modeord inom branschen är ”smart grid” eller 
”smarta elnät” på svenska. 

- Inte bara ett modeord, det finns många konkreta 
implementeringar. 

•Mycket forskning och utveckling inom detta. 

•Ett brett koncept, inkluderar allt från existerande 
teknik och implementeringar till framtida visioner. 

•Både nödvändiga anpassningar av elnätet och 
lösningar som ger mervärde till producent, ägare 
av infrastruktur, konsument och/eller ur ett 
samhällsperspektiv. 
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Elnätets framtid: smarta elnät 

•Höga miljö/klimat-visioner, t.ex. att hälften av 
energin skall komma från förnyelsebara 
energikällor till 2020, fossilberoende fordonsflotta 
till 2030 etc. 

•Även om vi skulle missa målen, kommer även 
mindre steg ge stora utmaningar, t.ex: 

- Stor mängd oregelbunden energiproduktion såsom 
vindkraft. T.ex. har Danmark i extremfall negativt elpris! 

- Allt mer lokal småskalig produktion, kräver elnät där 
energin kan gå i båda riktningarna. 

•Jämfört med andra länder har Sverige goda 
förutsättningar och kommit relativt långt. 
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Elnätets framtid: smarta elnät 

•Möjlighet ta emot och skicka avancerad 
information mellan konsument och producent: 

- Kunder kan anpassa konsumtion baserat på pris. 

- Producenter kan anpassa produktion baserat på 
konsumentinformation. 

• Fjärrstyra: 

- Exempelvis ge elnätsbolaget tillåtelse (mot t.ex. 
ekonomiska incitament) att kortvarigt dra ner på t.ex. 
varmvattenberedare för att minska toppar och jämna ut. 

- Själv fjärrstyra saker i sitt hem på distans. 

• Tvåvägsdistribution för konsumenter som t.ex. har 
solceller på sitt villatak. 

Carl Johan Wallnerström, RCAM, KTH                                                                  
Seminarium 28 november 2013 PRIVAD 

13 



Elnätets framtid: smarta elnät 

•Ökad flexibilitet 

- Dynamic Rating! 

- Nya möjligheter att anpassa tillgång och efterfrågan 

- Billigare och enklare sätt att lagra energi. Möjlighet 
jämna ut energin och matcha mot efterfrågan.  

• Möjlighet för tredjepartsföretag ta fram nya tjänster 

- Men vem ska betala för vilken infrastruktur? 

• Brett sammarbete mellan olika forskningsfällt krävs 

• Nya risker och sårbarheter som måste hanteras: 

- Mer beroende av fungerande IT-system 

- Integritetsproblem 

- Sårbarhet för t.ex. hackerattacker  
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Målsättning med presentationen 

1. Ge en övergripande introduktion till: 

a) det svenska elkraftsystemet idag, men framförallt  

b) visa på att det är en infrastruktur som har och kommer 
att utvecklas mycket samt  

c) att vårt samhälle blir allt mer beroende av en 
leveranssäker elförsörjning. 

2. Exemplifiera elkraftsystets förutsättningar och 
egenskaper jämfört med andra tekniska system 
ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv. 
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Agenda 

Del 1: Ge en övergripande… 

• Introduktion 

•Elnätets klassiska struktur  

•Elnätets framtid och smarta elnät 

Del 2: Exemplifiera elkraftsystemets… 

•Jämförelseöversikt 

•Skyddsutrustning, elektricitetens egenskaper 

•Naturligt monopol, med många olika ägare  

•Stor skillnad mellan olika nivåer 

•Väderberoende 
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Jämförelse: översikt 

Jämförelse med andra tekniska system, några 
valda exempel: 

(obs absolut inte unikt för varje punkt) 

•Skyddsutrustning, elektricitetens egenskaper 

•Naturligt monopol, med många olika ägare  

•Stor skillnad mellan olika nivåer 

•Väderberoende 
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Skyddsutrustning, elektricitetens 
egenskaper 

•Säkerhetsaspekter: måste brytas direkt, även om 
det tekniskt är möjligt driva vidare vid jordfel. 

•Skyddsutrustning: säkringar, frånskiljare, brytare 

- Dyrt och svårt bryta på höga spänningsnivåer. 

- Kan minska risken för fel, men även introducera nya 
sorters fel, såsom dolda fel eller ”överkänslighet.” 

•Elnätet är sällan antingen 100 % fungerande eller 
100 % ur funktion, utan delvis ”drabbat”. Därför 
inte självklart hur tillförlitlighetsmått bör 
utformas: 

- Viktade efter antal kunder eller bortkopplad effekt? 

- Fokus på antal avbrott eller avbrottslängd? 
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Skyddsutrustning, elektricitetens 
egenskaper: uppskatta konsekvens 

•Vissa kunder är mer känsliga för antalet avbrott, 
t.ex. maskiner och processer som medför dyra 
omstarter. 

•Andra kunder är mer känsliga för längden, 
exempelvis hur länge kyl- och frysvaror klarar sig 
i en livsmedelsbutik. 

•Många konsekvenser är svårmätta och 
subjektiva. 

•Därtill finns det studier som visar att det är 
extremt stor skillnad hur ett elavbrott värderas, 
både mellan och inom kundkategorier.   
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Skyddsutrustning, elektricitetens 
egenskaper: tillförlitlighetsmått 

•Kategorier av störningar 

- ”Kvalitetsproblem”, inklusive avbrott <0,1 sekunder 

- Korta avbrott <0,05 timmar (=3 minuter) 

- Medellånga 0,05 - 12 timmar 

- Långa: >12 timmar 

•ENS och AENS: mått på ickelevererad energi 

•SAIFI: medel antal avbrott per kund och år  

•SAIDI: medel avbrottslängd per kund och år 

•ASAI: sannolikhet att en enskild kund är ansluten 
vid ett specifikt tillfälle 

•ASUI: Sannolikhet enskild kund har avbrott. 
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Naturligt monopol, med många olika 
ägare  

•Elmarknaden avreglerades 1996, men inte 
infrastrukturen – detta är tydligt separerat. 

•Däremot har infrastrukturen omreglerats en hel 
del sedan dess!  

•Till skillnad från många andra naturliga monopol 
existerar det kommersiella privata ägare.  

- Dock måste monopoldelen alltid vara strikt separerad 
från övriga bolagen oavsett ägare. 

•Stamnätet/transmissionsnätet ägs av staten via 
affärverket Svenska Kraftnät som innan 
avregleringen var en del av Vattenfall. 
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Naturligt monopol, med många olika 
ägare  

•Vattenfall fortfarande 100 % statligt, men drivs 
som ett kommersiellt aktiebolag. 

•Regionnät (linjekocession): Vattenfall, Fortum 
och E.ON. äger nästan alla regionnät i Sverige 

•Lokalnät (områdeskonsession): utöver de tre 
stora, finns det ca 150 ägare av lokala elnät i 
Sverige (tidigare var den siffan ännu högre), med 
extremt olika förutsättningar: 

- Ägandeform: statliga, kommunala, privata, ekonomiska 
föreningar… 

- Storlek: från några 100, till 100 000-tals kunder 

- Förutsättningar: terräng, klimat, historisk utveckling 
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Naturligt monopol, med många olika 
ägare  

•Eftersom det är monopol, måste incitament för 
kvalitet och tillåtna tariffer styras genom lagar 
och regleringar: 

- Extremt stor utmaning eftersom samma regler måste 
passa nät och ägare med extremt olika förutsättningar 

- Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn 

- Utmaning: hitta avvägning mellan rättvisa (komplexitet – 
ta hänsyn till detaljer) och enkelhet (lättolkade regler, 
undvikandet av komplicerade domstolsprocesser) 

•Tidigare fick elnätsbolagen ta ut tariffer för att 
täcka sina kostnader plus en rimlig vinst 

- Riskhantering kunde ordnas genom att ”överinvestera” 
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Naturligt monopol, med många olika 
ägare  

•Sedan slutet av 1990-talet har olika försök med 
omregleringar introducerats: 

- Kvalitetsreglering, god tillförlitlighet ska ge möjlighet ta 
ut högre tariffer. 

- Incitament för kostnadseffektivitet: ett bolag som kan 
bibehålla god tillförlitlighet och samtidigt vara 
kostnadseffektiv ska i teorin få högre vinst, medan bolag 
som ”missköter” sig inte ska garanteras vinst. 

- Påverkar i hög grad behovet av att införa mer 
avancerade analysmetoder (t.ex. riskanalys) vid 
investering, underhåll och drift. 

- Har inte varit problemfritt, en första metod ledde till 
omfattande domstolsprocesser innan den drogs tillbaka. 
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Naturligt monopol, med många olika 
ägare  

•Till reglermodellen rapporterar företagen årligen, 
bland annat tillförlitlighetsindex. 

•Utöver tariffreglering har flera lagar introducerats 
sedan början av 2000-talet, bland annat till följd 
av stormen Gudrun: 

- Obligatorisk kundavbrottsersättning för avbrott >12 
timmar. Detta ska betalas automatiskt utan att den 
drabbade behöver ansöka, även en oanvänd 
sommarstuga! 

- Beror på längd: mellan 12,5 % och 300 % av årtariffen, 
dock minst 900 kr (12-24 h), 1800 kr (24-48 h), 2700 kr 
(48-72 h) varje dygn etc. 
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Naturligt monopol, med många olika 
ägare  

•Exempel på fler nytillkomna lagar: 

- Krav på att årligen upprätta en risk- och sårbarhetsanalys 
avseende leveranssäkerheten i elnätet inklusive en 
åtgärdsplan som visar hur leveranssäkerheten i det egna 
elnätet skall förbättras.  

- Krav på inrapportering vid omfattande störningar. 

- Utökade krav på information till kund, exempelvis 
information om rätt till ersättning. 

- Sedan 2011 är avbrott >24 ”förbjudna” enligt lag [!] 
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Stor skillnad mellan olika nivåer 

•Tidigare mest riskanalysfokus på: 

- Generering: kapitalintensivt för ägarna; störningar 
orsakar emellertid oftast inga kundavbrott. I extermfall 
kopplar Svenska Kraftnät bort kunder (aldrig hänt). 

- Transmission: mycket aktiv redundans, minst ”N-1-
kriterium” (ofta ännu bättre). Få störningar leder till 
kundavbrott, men när det händer kan följderna bli 
katastrofala.   

•Regionnät ligger ”mellan” lokal- och 
transmissionsnätet även ur riskperspektiv, ofta 
men inte alltid, aktiv redundans och ”N-1”. 
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Stor skillnad mellan olika nivåer 

•Mellanspänning (främst 10 eller 20 kV): 

- Orsakar ca 85 % av alla kundavbrott. 

- Ofta väderberoende, även om skärpta lagar har drivit på 
omfattande kablifiering (ger dock nya potentiella risker!) 

- Mycket felstatistik, lämpar sig att göra 
tillförlitlighetsanslys. 

- Ofta passiv redundans. Drivs dock alltid radiellt: 
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Stor skillnad mellan olika nivåer: 
exempel generering: 
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            Konsekvens 

 

Sannolikhet 

A 

Liten/Obetydlig 

B 

Medel/Allvarlig 

C 

Stor/Katastrof 

Fel inträffar oftare 

än 1 gång per år 

 

2              3 

                    Miljö  

      Verkningsgrad 

     Personsäkerhet 

4 

 

5 

 

Fel inträffar med 

intervall mellan 1 

och 20 år. 
2 

3 

 

4 

 
Fel inträffar med 

intervall mellan 21 

och 50 år. 
1 2 3 

Personsäkerhet 

3 

 

Fel inträffar med 

intervall större än 50 

år. 
0 1 

 

2 3 
            översvämmning 

produktionskonsekvens 



Stor skillnad mellan olika nivåer: 
exempel lokalnät: 
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1. Information collection, 

e.g. historical outage data

Checkpoint

A matrix is used at 

these stages as  the 

main input for selection 

of appropriate network 

actions

next

For each line

2. List of lines, sorted by 

contribution to SAIDI  

Overall goal: SAIDI below 

1 hour
Incentives

Risk communication 

No improvements for the 

present 

3. Overall plans

4. Project proposals

5a. Business ratios 

5b. Project priorization
6a. Investment- (and 

maintenance) plans

6b. Implementation

• Lågspänning: 

- Bidrar sällan (pga. 
skyddsutrustning) till fel 
i överliggande nät  
procentuellt litet bidrag 
till systemets totala 
otillgänglighet. 

• Mellanspänning:  

- Se figur  



Stor skillnad mellan olika nivåer: 
exempel regionnät: 
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yes no

For each ”individual ”

no

no

yes

yes

next

Overall goal: no outages 

above 12 hours 

Incentives: regulations, 

”good-will”, economic 

profit, laws etc.

1. Identification of 

possible scenarios that 

could give outages >12 h

System data

Risk communication 

including internal 

"follow ups"  

No ongoing/current 

improvement

4. Risk matrix

5a. Preventive planning &

project proposals

6a. Investment- (and 

maintenance) plans

6b. Implementation

2. 

Critical?

3a. 

< 1-4 MW

3b. 

< 12 h

yes

no5b. 

Prioritated?



Väderberoende 
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Väderberoende 
 

Carl Johan Wallnerström, RCAM, KTH                                                                  
Seminarium 28 november 2013 PRIVAD 

33 



Frågor? 

Carl Johan Wallnerström 

cjw@kth.se 

http://www.ee.kth.se/rcam  

www.wallnerstrom.se   
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