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1 Inledning 
Detta arbete är utfört på uppdrag av Fortum Distribution. En algoritm skall tas fram för att 
beräkna den största sannolika effekten på ledningar i ett eldistributionsnät, med avseende på 
samma beräkningsmetod som Nätnyttomodellen (NNM) använder. Nätnyttomodellens 
beräkningsprogram Netben redovisar endast maximal sannolik effekt på 
transformatorstationsnivå. Det har inte heller varit helt tydligt hur NNM räknar ut 
sammanlagringen, trots utförlig dokumentation i Nätnyttomodellen från insidan [1]. 
Algoritmen som tas fram valideras sedan mot resultatet från körningar med testnät i Netben.  
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2 Bakgrund 

2.1 Vad sammanlagring i eldistributionsledning innebär 
I eldistributionsnät tål inte ledningarna hur höga strömmar som helst och bör därför vara 
dimensionerade efter att klara en maximal ström. I och med högre krav på kostnadseffektivitet 
för eldistributionsföretagen, i samband med exempelvis införandet av Nätnyttomodellen, är 
det heller inte klokt att överdimensionera ledningarna för mycket. För att göra denna 
avvägning krävs det att uppskattningar görs av den sannolikt största strömmen genom 
ledningarna. Eftersom en ledning tål en viss överbelastning kortare perioder, kan det vara 
acceptabelt att uppskatta ett ”maximalt” värde, som har en låg sannolikhet, större än noll att 
överskridas.  
 
Om en ledning förser endast en uttagspunkt med elektrisk energi, är den antagna maximala 
strömmen genom ledningen, ekvivalent med den antagna maximala strömmen till denna enda 
uttagspunkt (om bidraget ledningsförluster approximeras bort). Om ledningen distribuerar 
ström till två uttagspunkter, finns det en sannolikhet att båda uttagspunkterna uppnår sitt 
maximala energiuttag samtidigt, men den sannolikheten är ofta betydligt mindre än att endast 
en av uttagspunkterna har ett maximalt uttag. För varje nyansluten uttagspunkt, blir 
sannolikheten att erhålla maximal förbrukning i alla uttagspunkter samtidigt, allt mindre och 
ofta försumbar. Den adderade summan av alla strömmar till flera uttagspunkter, som 
distribueras över samma ledning, är den sammanlagrade strömmen. I enlighet med 
resonemanget ovan, är den sannolikt största strömmen, oftast inte ekvivalent med summan av 
alla lastpunkters uppskattade största ström. Den adderade strömmen kan multipliceras med en 
skalfaktor – sammanlagringsfaktor – mindre eller lika med ett för att ta hänsyn till detta. 

2.2 Användandet av sammanlagringsberäkningar i Nätnyttomodellen 
NNM använder sammanlagringsberäkningar för att bestämma en största sannolik ström 
genom ledningarna, när referensnätets transformatorområden skapas. Största tillåtna ström är 
ett av fyra begränsningsvillkor som bestämmer respektive transformatorområdes storlek [1]. 
För mer teori om detta, hänvisas till ”Nätnyttomodellen från insidan” [1] eller 
”Känslighetsanalys av Nätnyttomodellens indata” [3]. 
 
Ekvationen för sammanlagringsberäkningen som presenteras i denna rapport bygger på 
teoristudier av ”Nätnyttomodellen från insidan” [1] och empiriska resultat från programmet 
Netben. För att förstå bakgrunden mer, om vad denna ekvation bygger på, sammanfattas först 
hur en algoritm togs fram under Nätnyttomodellens utvecklingsfas: 
 
Några förenklingar/antaganden som gjordes 

• Alla abonnenter har antingen maxeffekt (sannolikhet ca 22 %) eller ingen effekt [1]. 
• Maxeffekten är lika med årsförbrukningen dividerat med 1900 timmar för 

lågspänningsabonnenter och angiven som indata för högspänningsabonnenter [1]. 
• Ett totalt oberoende mellan abonnenterna antas; ingen hänsyn till naturliga års- eller 

dyngsvariationer görs [1]. 
 
Simulering [1] 
Flera Monte Carlo-simuleringar gjordes med olika antal uttagspunkter ”nedströms”. Varje 
uttagspunkt antog slumpmässigt på eller av och summan från alla adderades vid varje 
körning. En stor mängd sådana körningar, gav tillsammans en uppskattad 
sannolikhetsfördelning för den totala adderade strömmen. Resultatet användes för att ta fram 
den matematiska ekvationen som Netben idag använder. För mer detaljerad teori om detta, se 
[1]. 



 
 

3 Ekvation för sammanlagringen 
I ”Nätnyttomodellen från insidan” [1] finns en ekvation för sammanlagringen. Att använda 
ekvationen, visade sig inte ge korrekt resultat efter en jämförelse med Netbens resultat och 
jämfört med teoretiska kunskaper om vad sammanlagringsfaktorn borde bli (den borde aldrig 
överstiga 1). Genom att köra Netben, med olika uttagspunkter och notera resultatet, kunde 
ekvationen korrigeras för att stämma med hur NNM räknar. Termen som kallas 
sammanlagring skall inverteras, det är den enda skillnaden mellan ekvationen i 
”Nätnyttomodellen från insidan” och den som presenteras nedan:  
 

1
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Ekvation 1 – Sammanlagringsfaktorn, korrigerad version från “Nätnyttomodellen från insidan” [1] 
 
N = antalet abonnenter ”nedströms” ledningen 

1
Totala osammanlagrade strömmen

N
I =  

Sammanlagringen erhålles från STEM:s årligt bestämda parameteruppsättning (för 
närvarande 0,5 på nätnivå 1 [2] och 0,9 på nätnivå 2 [2]). Att ekvationen stämmer, visas med 
resultat från validering med testnät i Netben, se kapitel 4 och kapitel 5. 
 
Intressant iakttagelse: När ekvationen testades, visade det sig att ekvationen är oberoende av 
värdet på I1. Ekvationen för sammanlagringsfaktorn kan, utan att resultatet blir annorlunda, 
förenklas till (Ekvation 1 och Ekvation 2 är matematiskt ekvivalenta): 

1(0,1849*ln( ) 0,0172)*ln( )
x,  s sammanlagringen NSammanlagringsfakorn e

−− +=  
Ekvation 2 – Sammanlagringsfaktorn, förenklad version 
 
Eftersom ekvationen inte beror på strömmens storlek, kan den lika väl användas för effekten, 
vilket gör det enklare, då Netben anger effekt och energi som in- och utdata – inte ström.  

 
 
Figur 1 – Sammanlagringsfaktorn på nätnivå 1, som funktion av antalet uttagspunkter   
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4 Sammanlagringen för ett testnät 
Ett litet testnät implementerades i Netben: Alla uttagspunkter har årsförbrukningen 5000 
kWh. Den maximala effekten per uttagspunkt blir enligt NNM:s sätt att förenkla [1] 5000 
kWh/1900 h = 2,6316 kW. Totalt har testnätet 20 lågspänningsabonnenter varav 10 finns på 
samma geografiska plats (märkt ”K” i figuren nedan). Övriga är placerade på olika platser, en 
vid varje övrig bokstav i figuren. Gränspunkten (illustreras av en ring) ansluter till 
transformatorn (samma plats som uttagspunkt H) via den streckade linjen. 

 
Figur 2 – Radiella referensnätet på nätnivå 1 för ett testnät (utdata från Netben) 
 
Tabell 1 – Teoretiska värden för sammanlagringen (förluster och spänningsfall bortses ifrån) 
Sträcka # Abonnenter 

nedströms 
Osammanlagrad 
effekt  

Sammanlagrings-
faktor 

Sammanlagrad 
effekt 

AB 1 2,6316 kW 1 2,6316 kW
BC 2 5,2632 kW 0,9042 4,7590 kW
CD 3 7,8247 kW 0,8524 6,6823 kW
DE 4 10,5263 kW 0,8175 8,6053 kW
EF 5 13,2579 kW 0,7914 10,4923 kW
FG 6 15,7895 kW 0,7707 12,1690 kW
GH 7 18,4211 kW 0,7536 13,8821 kW
HI 1 2,6316 kW 1 2,6316 kW
HJ 11 28,9474 kW 0,7057 20,4282 kW
JK 10 26,3158 kW 0,7155 18,8290 kW
Transformator 20 52,6316 kW 0,6470 34,0526 kW
Netben 20 52,6316 kW 0,6478 34,0959 kW
 
Netben redovisar endast sammanlagringen vid transformatorn (utdatapost R80). Detta värde 
är snarlikt, men inte identiskt med det teoretiska. I nästa kapitel valideras ekvationen och där 
förklaras det avvikande värdet. 
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5 Jämförelse mellan framtagen ekvation och resultatet i Netben 
För att ta reda på hur ekvationen stämmer med resultatet i Netben, körs ett litet testnät: först 
med en abonnent, sedan med två osv. till och med sex stycken abonnenter. Detta görs, dels då 
alla abonnenter befinner sig på samma geografiska läge och dels då alla abonnenter har olika 
lägeskoordinater. Resultatet redovisas i tabellen nedan: 
 
Tabell 2 – Jämförelse mellan teoretisk ekvation och Netbens utdata för olika antal uttagspunkter 
Antal noder Netben (olika plats) Netben (samma plats) Ekvation 2 

1 1,000000000 1,000000000 1,000000000
2 0,904204630 0,904151907 0,904151907
3 0,852451320 0,852401616 0,852401616
4 0,817555731 0,817490671 0,817490671
5 0,791512132 0,791399340 0,791399340
6 0,770800551 0,770700547 0,770700547

Som resultatet visar, stämmer ekvationen helt med Netbens utdata när alla abonnenter 
befinner sig på samma lägeskoordinater. Annars finns det en viss avvikelse, om än inte stor. 
Hypotesen blir därför att avvikelsen har med ledningssträckan att göra (exempelvis 
spänningsfall eller nätförluster). Högsta tillåtna ledningslängd för referensnätet på nätnivå 1, 
mellan uttagspunkt och transformator, är 810 meter [2]. I Netben gjordes simuleringar med ett 
nät om blott två lågspänningsabonnenter, där båda hade en lika stor årsförbrukning (20 000 
kWh). Sedan gjordes körningar med olika avstånd mellan abonnenterna för att se om 
avvikelsen beror på ledningslängden.  
 
Tabell 3 – Jämförelse med Netbens utdata för olika ledningslängd (2 uttagspunkter) 
Längd R80 Skillnad R78 R81 
Teoretiskt värde 0,9041519 0,000000 10,5263 kW 19,03478 kW

0 meter 0,9041519 0,000000 10,5263 kW 19,03478 kW
200 meter 0,9057124 + 0,001560 10,5263 kW 19,06762 kW
400 meter 0,9072639 + 0,003112 10,5263 kW 19,10029 kW
600 meter 0,9088359 + 0,004684 10,5263 kW 19,13339 kW
800 meter 0,9104189 + 0,006267 10,5263 kW 19,16671 kW

Ett nästan linjärt samband mellan ledningslängden och avvikelsen från det teoretiska värdet 
uppmättes. Största fel som det teoretiska värdet gav är (se tabell): 19,03478 kW/19,16671 kW 
= 0,9931, dvs. en underskattning med 0,69 %. Utdataposten R80 i Netben ”Sammanlagring 
inom denna nätnivå”, redovisar den genomsnittliga sammanlagringen per nätnivå. 
Utdataposten R78 ”Beräknad Abonnerad effekt/kund” är helt enkelt den totala årsenergin 
dividerat med schablonvärdet 1900 timmar och med antalet abonnenter. R81 ”Inmatad effekt 
till denna nätnivå” är R80*R78*[antalet abonnenter ”nedströms” = 2]. För att förstå varför det 
teoretiska värdet inte alltid överensstämmer, sammanfattas spänningsfallsalgoritmen [1] med 
fokus på sammanlagringen (för mer detaljerad teori, läs [1]):    

1. Först beräknas de osammanlagrade strömmarna [1] (i Netben redovisas den 
genomsnittliga osammanlagrade effekten som utdata – ej strömmen)  

2. Sedan beräknas sammanlagringen, vilket ger nya strömmar [1], 
sammanlagringsfaktorn beräknas på samma sätt som enligt teorin. 

3. Spänningsfallet beräknas, varje uttagspunkt får en ny spänning [1]. 
4. Strömmarna beräknas på nytt, vilka ger nya, något högre strömmar på grund av 

spänningsfallet (samma önskade elektriska effekt skall fortfarande erhållas) [1]. Denna 
nyberäknade ström, dividerat med den osammanlagrade strömmen, ger den 
sammanlagringsfaktor som presenteras i R80 (därav avvikelsen från det teoretiska 
värdet).   



 
 

6 Resultat och slutsatser 

6.1 Resultat och konkret exempel på hur resultatet kan användas  
Huvudresultatet är en ekvation för att beräkna den högsta sannolika effekten var som helst i 
ett eldistributionsnät, enligt NNM:s metod för att beräkna sammanlagringen: 
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Ekvation 3 – Maximal sannolik effekt  
 
N = antalet uttagspunkter som ledningen distribuerar elektricitet till 
Ei = total distribuerad elektrisk energi [kWh] per år till uttagspunkt ”i” (årsförbrukning) 

0,5 Nätnivå 1: 0,0-1,0 kV ledning [1]  
0,9 Nätnivå 2: 1,1-25,0 kV ledning [1]

*
1,04 Nätnivå 3: 25,1-60,0 kV ledning [1]
1,06 Nätnivå 4: 60,1-189 kV ledning [1]

Sammanlagringen

⎧
⎪
⎪= ⎨
⎪
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* Aktuella värden för tariffåret 2004 [2] 
Eftersom N endast antar diskreta värden, gör också sammanlagringsfaktorn SN det. Därför kan 
en tabell användas för att snabbt uppskatta sammanlagringsfaktorn, se bilaga 1.  
 
Exempel på hur algoritmen kan användas: Två ledningar på 11 kV skall dimensioneras 
(nätnivå 2 i NNM [1]). Den första förser två industrier, som vardera abonnerar på effekten 
200 kW, den andra förser nätstationer, vars lågspänningsnät skall klara ca 200 anslutande 
abonnenter, med den genomsnittliga förbrukningen 10 000 kWh per år och abonnent. 
Sannolik maxeffekt för den första blir: (2*200 kW)*S2 = { S2 nätnivå 2, se bilaga 1} = 
0,974895*400 kW = ca 390 kW. Sannolik maxeffekt för den andra blir: ((200*10000 
kWh)/1900h)* S200 = { S200 nätnivå 2, se bilaga 1} = 0,823371*1053 kW = ca 867 kW. 

6.2 Slutsatser 
• Erhållna värden från Ekvation 3 är till 100 % överensstämmande med Netbens resultat 

om alla uttagspunkter har samma geografiska läge. 
• Liten skillnad mellan ekvationens värde och beräknat värde i Netben uppkommer vid 

olika geografiska lägen för uttagspunkterna. Utifrån teoristudier i [1] och egna 
simuleringar i Netben, har följande hypotes tagits fram: Spänningsfallet över 
ledningarna gör att Netben räknar med något högre strömmar för att ha bibehållen 
resulterande effekt i uttagspunkterna. Denna korrigerade ”extraström” adderas till den 
osammanlagrade strömmen, vilket ger en något högre sammanlagringsfaktor.  

• Avvikelsen är som mest en underskattning med ca 1 % för det teoretiska värdet, 
jämfört med Netbens redovisade resultat. Skillnaden är så liten, att den teoretiska 
formeln borde räcka att använda för uppskattningar av sannolik maximal effekt, 
speciellt då felet blir en underskattning för vad ledningen klarar av. 

• ”Nätnyttomodellen från insidan” [1] redovisar en formel för sammanlagringen som 
inte stämmer med Netbens resultat.  
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8 Bilaga 1 – Tabell över sammanlagringen 
I avsnitt 6.1 ges ett exempel på hut tabellen kan användas.  
 

Nätnivå 1 (0,5) Nätnivå 2 (0,9) Nätnivå 3 (1,04) Nätnivå 4 (1,06) 
N SN N SN N SN N SN N SN

1 1,000000 51 0,564654 1 1,000000 1 1,000000 1 1,000000
2 0,904152 52 0,563063 2 0,974895 2 0,993128 2 0,995556
3 0,852402 53 0,561506 3 0,960503 3 0,989130 3 0,992965
4 0,817491 54 0,559982 4 0,950420 4 0,986304 4 0,991131
5 0,791399 55 0,558491 5 0,942673 5 0,984117 5 0,989711
6 0,770701 56 0,557030 10 0,919007 10 0,977354 10 0,985312
7 0,753623 57 0,555598 20 0,895935 50 0,961830 200 0,966526
8 0,739136 58 0,554195 50 0,866323 200 0,948657 1000 0,956581
9 0,726589 59 0,552820 100 0,844574 500 0,940049 2000 0,952330

10 0,715545 60 0,551471 150 0,832106 1000 0,933589 5000 0,946739
11 0,705700 61 0,550148 200 0,823371 1500 0,929831 10000 0,942531
12 0,696830 62 0,548849 250 0,816659 2000 0,927174 15000 0,940078
13 0,688770 63 0,547574 300 0,811216 2500 0,925118 20000 0,938342
14 0,681390 64 0,546322 350 0,806642 3000 0,923441 25000 0,936998
15 0,674590 65 0,545092 400 0,802700 3500 0,922026 30000 0,935900
16 0,668291 66 0,543883 450 0,799240 4000 0,920802 35000 0,934974
17 0,662428 67 0,542696 500 0,796157 4500 0,919724 40000 0,934172
18 0,656946 68 0,541528 550 0,793378 5000 0,918760 45000 0,933465
19 0,651803 69 0,540380 600 0,790850 5500 0,917890 50000 0,932833
20 0,646962 70 0,539251 650 0,788532 6000 0,917096 55000 0,932262
21 0,642389 71 0,538141 700 0,786391 6500 0,916366 60000 0,931741
22 0,638060 72 0,537048 750 0,784403 7000 0,915690 65000 0,931262
23 0,633950 73 0,535972 800 0,782549 7500 0,915062 70000 0,930819
24 0,630041 74 0,534913 850 0,780810 8000 0,914475 75000 0,930406
25 0,626313 75 0,533870 900 0,779175 8500 0,913923 80000 0,930020
26 0,622752 76 0,532843 950 0,777631 9000 0,913404 85000 0,929658
27 0,619345 77  0,531832 1000 0,776169 9500 0,912913 90000 0,929316
28 0,616080 78 0,530835 1050 0,774782 10000 0,912447 95000 0,928994
29 0,612945 79 0,529853 1100 0,773461 10500 0,912004 100000 0,928688
30 0,609932 80 0,528885 1150 0,772200 11000 0,911582 105000 0,928396
31 0,607032 81 0,527931 1200 0,770996 11500 0,911179 110000 0,928119
32 0,604237 82 0,526990 1250 0,769842 12000 0,910794 115000 0,927854
33 0,601540 83 0,526062 1300 0,768736 12500 0,910424 120000 0,927600
34 0,598935 84 0,525147 1350 0,767672 13000 0,910069 125000 0,927357
35 0,596417 85 0,524245 1400 0,766649 13500 0,909727 130000 0,927123
36 0,593979 86 0,523354 1450 0,765662 14000 0,909398 135000 0,926898
37 0,591618 87 0,522475 1500 0,764711 14500 0,909080 140000 0,926682
38 0,589329 88 0,521608 1550 0,763792 15000 0,908774 145000 0,926473
39 0,587108 89 0,520752 1600 0,762903 15500 0,908478 150000 0,926271
40 0,584952 90 0,519907 1650 0,762042 16000 0,908191 155000 0,926076
41 0,582856 91 0,519073 1700 0,761208 16500 0,907913 160000 0,925887
42 0,580818 92 0,518249 1750 0,760399 17000 0,907643 165000 0,925704
43 0,578834 93 0,517435 1800 0,759614 17500 0,907381 170000 0,925526
44 0,576903 94 0,516631 1850 0,758851 18000 0,907127 175000 0,925354
45 0,575022 95 0,515837 1900 0,758109 18500 0,906880 180000 0,925186
46 0,573187 96 0,515052 1950 0,757387 19000 0,906639 185000 0,925023
47 0,571398 97 0,514277 2000 0,756684 19500 0,906405 190000 0,924865
48 0,569652 98 0,513511 2050 0,755999 20000 0,906177 195000 0,924711
49 0,567947 99 0,512754 2100 0,755331 20500 0,905954 200000 0,924560
50 0,566282 100 0,512005 2150 0,754679 21000 0,905737 205000 0,924413

 1000 0,366363 10000 0,713305 100000 0,891784 1000000 0,915947
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