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Sammanfattning 
Nätnyttomodellen är ett hjälpmedel för Statens Energimyndighet (STEM) att bedöma 
skälighet i eldistributionsföretagens tariffer och huruvida deras distributionsnät upprätthåller 
en fullgod leveranskvalitet. Nätägarna skall enligt ellagen årligen skicka in data om sina nät 
till STEM; indata som Nätnyttomodellen sedan använder till att bygga upp ett referensnät – 
ett nät med annorlunda struktur än det verkliga nätets, men med samma abonnenter. 
Resultatet jämförs sedan mot det verkliga nätets inrapporterade resultat. Fortum har i tidigare 
studier observerat en känslighet i modellen; små förändringar i indata kan ge stor påverkan på 
modellens utdata. Studien består i att dels se om dessa observationer kan bekräftas och dels i 
att ge en teoretisk förklaring till om och i sådana fall varför dessa fenomen kan inträffa. 
 
Teoridelen av studien har delats in i en generell del och en del där respektive resultat förklaras 
mer specifikt. Analysen består i att identifiera ett fenomen på ett mindre testnät, förklara detta 
teoretiskt, validera att det även kan inträffa på ett autentiskt nät och sedan dra slutsatser. 
Följande fem känslighetsanalyser har bedrivits:  

1. Ändring av en lågspänningsabonnents koordinater 
2. Ändring av en lågspänningsabonnents årliga elenergiförbrukning 
3. Införandet av en ny lågspänningsabonnent 
4. Högspänningsabonnent som byter spänningsnivå 
5. Övriga frågeställningar, bl.a. känslighetsanalys av gräns- och inmatningspunkt  

 
Resultatet av studien visar att relativt små förändringar av objektiva indata kan ge 
konsekvenser för Nätnyttomodellens resultat. En liten ändring av en lågspänningsabonnents 
indata kan ge en förändrad nätstruktur på alla nätnivåer och en påverkan på referensnätets 
nuanskaffningsvärde (NUAK), nätnyttan och debiteringsgraden med flera procentenheter. En 
vanlig orsak till detta är att anslutningen till en gränspunkt eller strukturen på den högsta 
ingående nätnivån förändras i referensnätet. En teoretisk förklaring till känsligheten är hur den 
elektriska tyngdpunkten (definieras i rapporten) beräknas och används i Nätnyttomodellens 
algoritmer samt algoritmen för att ansluta gränspunkter. Storleksordningen på känsligheten 
varierar, men kan vara upp emot en förändring med 10-20 % i NUAK och 5-10 % i Nätnytta 
vid en smärre justering av indatafilen. För det största av de studerade näten (ca 300 000 
abonnenter) rör det sig om storleksordningen en miljard svenska kronor i skillnad på NUAK. 
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Förord 
Detta arbete är utfört på uppdrag av Fortum Distribution, på initiativ av Olle Hansson. Arbetet 
har utförts vid KTH, Institutionen för Elektrotekniska system, avdelningen Elektroteknisk 
Konstruktion och inom forskningsgruppen RCAM. Studien är en naturlig fortsättning av 
examensarbetet: ”En jämförande studie av tillförlitlighetsmetoder för elnät – en utvärdering 
av Nätnyttomodellens tillförlitlighetsmetod”, av Carl Johan Wallnerström, med Lina Bertling 
som huvudhandledare; examensarbetet blev klart under maj 2005.  
 
Studier utförda vid Fortum Distribution har tidigare visat att Nätnyttomodellens resultat kan 
vara känsligt för små indataförändringar. En förändring, exempelvis en industri som byter 
spänningsnivå eller en abonnents minskade energiförbrukning, kan ge stor skillnad på utfall 
beroende på i vilket distributionsnät och var i nätet förändringen görs. Även små varianter på 
samma förändring kan ge stora resultatskillnader. Projektet syftar till att fördjupa analysen av 
detta med teoretiska analyser och fortsatta simuleringar på Fortums verkliga distributionsnät. 
Studien utgör även en grund till fortsatta studier och analyser av Nätnyttomodellen, vilket 
utförs av undertecknade på uppdrag för Svensk Energi.  
 
 
Stockholm, den 29 september 2005 
 
 
Doktor Lina Bertling  Carl Johan Wallnerström 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och målsättning 
Syftet är att genom en fördjupad analys av Nätnyttomodellen utreda känslighet i modellen för 
små indataförändringar och att visa på bakomliggande teori. 

1.2 Analys 
Beräkningar och analyser inom studien har bedrivits med den version av Nätnyttomodellen 
(NNM) som används för skarp granskning av 2004 års information om eldistributionsnäten, 
inrapporterade under 2005. Detta inkluderar såväl ingående datorprogram (Netben version 
2004.7) och vald parameteruppsättning [6]. Databaserna som analyserna har gjorts för är de 
databaser som Fortum skickade in till STEM under 2005 (d v s med 2004 års erfarenhetsdata).  
 
Analysen består av att använda NNM på ett litet "testnät" som genomgår olika scenarier om 
smärre, men realistiska förändringar. Scenarier som leder till stor påverkan på referensnätets 
prestationsvärde i förhållande till förändringens omfattning studeras mer ingående. Dels 
förklaras orsaken teoretiskt och dels valideras den mot ett eller flera av Fortums verkliga nät.  

1.3 Avgränsningar 
Följande frågeställningar ligger utanför denna studie: potentiell storlek på resultatskillnad, hur 
vanligt förekommande fenomenen är och om de är systematiska. Det går att komma på många 
sätt att göra förändringar i indata på och rapporten tar upp flera – men naturligtvis måste 
antalet begränsas.   
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2 Nätnyttomodellen 

2.1 Kort introduktion 
Statens Energimyndighet (STEM) granskar de svenska eldistributionsföretagen, vilka äger 
och sköter sina nät som naturliga lokala monopol. Ett nytt verktyg som skall hjälpa 
myndigheten med detta har tagits fram: Nätnyttomodellen (NNM) [1]. NNM har 
implementerats i beräkningsprogrammet Netben. Utifrån årsvis inrapportad information, så 
kallade objektiva data (se avsnitt 2.2.1), för det egna nätet, bygger Netben upp ett radiellt 
anslutningsnät. Reservkapacitet (redundans) motsvarande vad abonnenterna uppskattas vilja 
betala för, utgör tillsammans med anslutningsnätet det så kallade referensnätet. En skälig 
kostnad för att driva det framtagna referensnätet beräknas och ett eventuellt kvalitetsavdrag 
subtraheras från den framräknade kostnaden – den resulterande kostnaden motsvarar 
nätnyttan i Ekvation 1 [1]. Kvalitetsavdraget utgår om den beräknade avbrottskostnaden (se 
avsnitt 2.3) är högre för det verkliga nätet än för referensnätet. Nätnyttan jämförs sedan med 
företagets summerade intäkter under granskningsåret, där störst andel av intäkterna utgörs av 
abonnenternas tariffer; jämförelsen ger en debiteringsgrad enligt Ekvation 1 [4]. Om 
debiteringsgraden överstiger 1,00 eller om den verkliga avbrottskostnaden är högre än en övre 
gräns, kan STEM besluta om fortsatt granskning av företaget och därefter komma fram till en 
eventuell åtgärd, exempelvis återbetalning till abonnenter [4][5].  
 

[nätnytta]
intäkt] [summerad

=sgradDebitering  

Ekvation 1 – Beräkning av debiteringsgraden [1] 

Nätnyttan består av flera olika kostnader enligt [1][3][5] och samma ordval för och 
definitioner av nätnyttans olika kostnader, som Netbens utdatafiler använder, har valts i hela 
rapporten. Netben delar in nätnyttan i följande kostnader:  

• Nätprestation [kr] (*) 
o Kapitalkostnader (inklusive för att ha redundanta komponenter) [kr] (*) 
o Drift och underhåll [kr] (*) 

• Nätadministration [kr]  
• Överföring [kr] (**) (d v s kostnad för nätförluster) (**) 
• Köpta tjänster [kr] 
• Dessutom dras ett kvalitetsavdrag [kr] (**) ibland av från nätnyttans kostnader  
 

Vissa delar av nätnyttan bygger på faktiska kostnader nätägaren redovisar, emedan andra är 
beroende av hur det fiktiva referensnätet byggs upp av Netbens algoritmer. Det är dessa utdata 
i Netben som kan påverkas vid ändring av objektiva abonnentindata. De delar av nätnyttan 
som är direkt beroende av referensnätets nuanskaffningsvärde (NUAK) är markerade med (*), 
emedan de delar som är beroende av referensnätets kundtäthet är markerade med (**) enligt 
ovan [4][5]. Tillsammans utgör (*) och (**) i genomsnitt ca 60 % av den totala nätnyttan 
enligt tidigare studier1 [1].  
 
Generell teori om hur referensnätet konstrueras ges i avsnitt 2.2 och i avsnitt 2.3 beskrivs 
kvalitetsavdraget kortfattat. Teoretiska förklaringar till respektive resultat från analyserna 
återfinns i avsnitt 2.4. Centrala gränsvärdessatsen tas upp i avsnitt 2.5. 

                                                 
1 Genomsnittlig andel av den totala nätnyttan, baserad på genomförd pilotstudie med 119 företag [1] 
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2.2 Framtagande av referensnät 
För fullständig beskrivning av alla algoritmer och hur de hänger samman, hänvisas till 
Nätnyttomodellen från insidan [1] som finns att ladda ned kostnadsfritt från STEM: s 
hemsida: www.stem.se. I detta avsnitt tas de delar upp som är viktiga för grundläggande 
förståelse och för förklaring av studiens resultat. 

2.2.1 Referensnät och objektiva indata 
NNM (implementerad i Netben) skapar ett referensnät som beräkningen av nätnyttan till stor 
del bygger på. Referensnätet har en radiell del (anslutningsnätet), vars struktur illustreras i 
Netbens utdata, exempelvis Figur 11. Referensnätet kompletteras med extrakomponenter 
(reservnätet) för att ta hänsyn till redundans. Detta innebär inte någon fysisk 
redundansstruktur, den totala radiella ledningslängden utökas med x % och transformatorerna 
dubbleras på vissa spänningsnivåer. NNM redovisar icke hur denna redundans exakt fördelas 
i nätet. Extrakomponenterna ger företaget rätt att ta betalt för en viss mängd redundans genom 
att de höjer nätets totala NUAK, som i sin tur bidrar till att höja kostnaden för nätprestationen 
som är en del av nätnyttan. Referensnätet i NNM har totalt fyra spänningsnätnivåer [1]: 

o Nätnivå 1 (lågspänning) om 0,4 kV: vilket innefattar noder mellan 0 och 1 kV. 
o Nätnivå 2 om 10 kV: vilket innefattar noder mellan 1,1 och 25 kV. 
o Nätnivå 3 om 40 kV: vilket innefattar noder mellan 25,1 och 60,0 kV. 
o Nätnivå 4 om 135 kV: vilket innefattar alla noder högre än 60,0 kV. 

Delar av teorin bakom hur referensnätets tas fram beskrivs i avsnitt 2.2.2 – 2.2.5. 
Inrapporterade objektiva data för det verkliga nätet ger indata till beräkningen av 
referensnätet. Med objektiva data menas det som företagen, enligt STEM inte skulle kunna 
påverka om nätet skulle byggas från början idag. En lista med distributionssystemets noder 
skickas årligen in, med följande objektiva data för varje nod: [1] 

• Unikt identitetsnummer 
• Koordinat (X och Y enligt ”Rikets koordinatsystem” som lantmäteriverket tagit fram) 
• Abonnerad effekt [kW] (används inte av Netbens nuvarande version för att skapa 

referensnätet, men måste ändå redovisas) 
• Spänningsnivå vid anslutningspunkt hos kund [kV] (för att avgöra nätnivå, behöver 

inte anges för lågspänningsabonnenter) 
• Totalt energiuttag under året [kWh] 
• Nodens kategori: 

o lågspänningsabonnent  
o högspänningsabonnent 
o inmatningspunkt 
o gränspunkt 

2.2.2 Elektrisk tyngdpunkt 
För att ta fram ett referensnät utifrån abonnenters koordinater har begreppet elektrisk 
tyngdpunkt definierats. För att ta fram den elektriska tyngdpunkten, beräknas först något som 
kallas elektrisk jämviktspunkt (det är viktigt att inte blanda ihop dessa snarlika begrepp). En 
analogi för elektrisk jämviktspunkt ges av momentjämvikt i mekaniken. [1] Om ett elnät 
illustreras som en tvådimensionell platta, som inte väger något och uttagspunkterna som 
tyngder placerade på plattan, med samma inbördes läge som i verkligheten och med en vikt 
proportionell till dess energiuttag. Då är jämviktspunkten, den potentiella plats där nätet skulle 
kunna balansera på något utan att stjälpa. Den elektriska tyngdpunkten placeras då på exakt 
samma plats, som den abonnent som ligger närmast jämviktspunkten. Om två abonnenter 
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ligger lika nära jämviktpunkten blir det den abonnent som har lägst ID-nummer i modellen 
som väljs. Läget för den elektriska tyngdpunkten har en central roll i framtagandet av 
referensnätets struktur.  

 
Figur 1 – Exempel på en jämviktspunkts läge   

Antag exempelvis ett nätstationsområde om två abonnenter, vilka motsvarar nod 1 och nod 2 i  
Figur 1. Jämviktpunkten hamnar någonstans emellan nod 1 och nod 2, men den elektriska 
tyngdpunkten hamnar antingen i nod 1 eller i nod 2. Om de två abonnenterna har samma 
energiuttag hamnar den elektriska tyngdpunkten i nod 1 eftersom den har lägst ID-nummer. 
Om nod 2: s energiförbrukning sedan ökar med 1 kWh, alternativt att nod 1: s minskar med 
lika mycket, flyttas den elektriska tyngdpunkten till nod 2. Avståndet mellan noderna kan 
teoretiskt (se begränsningsvillkoren i avsnitt 2.2.4) vara 810 meter som mest på nätnivå 1 och 
45 km på nätnivå 2 [6]. I praktiken innebär det exempelvis att skillnaden på 1 kWh i 
årsförbrukning, potentiellt kan flytta transformatorn mellan nätnivå 2 och 3 med upp till 45 
km "fågelvägen" räknat (vilket i sin tur kan leda till kedjeeffekter i algoritmen för att ta fram 
referensnätet).  

2.2.3 Skapandet av transformatorområden 
För respektive nätnivå tas ett eller flera nät fram, med en tillhörande transformator/ställverk. 
Storleken på respektive nät begränsas av fyra olika begränsningsvillkor, se avsnitt 2.2.4. En så 
kallad klustringsalgoritm körs rekursivt för alla nätnivåer, den börjar således med den lägsta 
spänningsnivån – nätnivå 1. När klustringsalgoritmen är klar med att dela in noder i 
transformatorområden för en nätnivå anropas en nätalgoritm för respektive indelat område 
som skapar lokala anslutningsnät med tillhörande transformator till överliggande nät. När den 
rekursiva klustringsalgoritmen sedan fortsätter på nästa nätnivå, är även de nyligen skapade 
transformatorerna indata jämte den nätnivåns objektiva indata. På detta sätt samverkar de två 
algoritmerna för alla ingående nätnivåer. Gränspunkterna ansluts med en egen algoritm till 
någon av de skapade transformatorerna, transformatorn blir då ett så kallat ställverk.  
 
Beskrivning av klustringsalgoritmen [1] 

 
Figur 2 – Illustrativ bild över klustringsalgoritmen för nätnivå 1 på testnätet (definieras i kapitel 3) 

Till vänster visar Figur 2 hur startpunkten för klustringsalgoritmen bestäms och till höger hur 
den delar in abonnenter i transformatorområden. Varje kryss illustrerar läget för en 
lågspänningsabonnent (ett av de objektiva indata). 
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 Algoritmen kan beskrivas enligt följande (se Figur 2) [1]: 
1. Alla nätnivåns noder finns i en lista innan algoritmen startar. 
2. Den elektriska jämvikts- och tyngdpunkten beräknas (se avsnitt 2.2.2), se vänster sida i 

Figur 2 – jämviktspunkten är endast illustrerad med ungefärlig plats. 
3. Listan sorteras så att den elektriska tyngdpunkten ligger sist, följt av de andra noderna i 

avståndsordning från den elektriska tyngdpunkten (Netben anropar en avståndsalgoritm 
som inte beskrivs här) så att den mest avlägsna noden ligger först i listan. 

4. I anslutning till den uttagspunkt som finns kvar i listan och som ligger längst bort från 
den elektriska tyngdpunkten, skapas ett nytt transformatorområde, se Figur 2. 
Uttagspunkten plockas därefter bort från listan. 

5. Den närmaste noden (som finns kvar i listan) till transformatorområdets första nod 
lokaliseras – om inga noder finns kvar i listan, vidare till steg 8. 

6. På prov adderas den nya noden till transformatorområdet, om begränsningsvillkoren 
fortfarande uppfylles (se avsnitt 2.2.4) plockas noden bort från listan och adderas till 
transformatorområdet – åter till steg 5. 

7. Om något/några begränsningsvillkor ej uppfylles, lämnas noden kvar i listan och 
ytterligare några noder i fortsatt prioriteringsordning testas mot begränsningsvillkoren 
trots att närmare nod ej anslöts. Plocka bort eventuella noder ur listan och anslut dem till 
transformatorområdet om alla begränsningsvillkor uppfylls. Vidare till steg 4.  

8. Indelningen i olika transformatorområden är klart – se figur Figur 2 och Figur 3 (till 
vänster), för exempel vad resultatet blev för testnätet, dvs. två transformatorområden.  

 
Beskrivning av nätalgoritmen [1] 

 
Figur 3 – Illustration över resultatet från klustringsalgoritmen (t.v.) och nätalgoritmen (t.h.) 

 
1. Nätalgoritmen har klustringsalgoritmens indelade transformatorområden som indata. I 

Figur 3: s vänstra del illustreras att testnätet blev indelat i två området: A och B. 
2. Först beräknas en lokal elektrisk tyngdpunkt för de ingående uttagspunkterna i 

respektive transformatorområdet och i den elektriska tyngdpunkten skapas en 
transformator till överliggande nät, se västra delen av Figur 3. 

3. Sedan kopplas den punkt som ligger närmast den elektriska tyngdpunkten ihop med 
den elektriska tyngdpunkten med en radiell nedgrävd kabel (luftledning för nätnivå 3 
och nätnivå 4). 

4. Därefter kopplas den av de icke-anslutna noderna i transformatorområdet, som ligger 
närmast tyngdpunkten, ihop med den anslutna nod (kan, men behöver inte vara 
tyngdpunkten) som ligger närmast. Steg 4 upprepas tills alla noder i 
transformatorområdet är ihopkopplade till ett radiellt anslutningsnät, se högra delen av 
Figur 3. 
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2.2.4 Begränsningsvillkor och närområde 
När fiktiva transformatorområden skapas med klustringsalgoritmen (se föregående avsnitt) 
har olika villkor ställts upp, så att referensnätet har samma egenskaper och uppfyller samma 
krav som ställs på ett verkligt nät. [1] Det kan vara kvalitetsaspekter på leverans, lagstadgade 
säkerhetsföreskrifter eller egenskaper för vad ingående komponenter klarar av som ligger till 
grund för dessa villkor. Begränsningsvillkoren gör så att transformatorområdena får en 
begränsad storlek och de bygger på parametervärden som årligen bestäms av STEM, se [6]. 
 
Utlösningsvillkor: Det finns regler om att fel som uppkommer i elnätet måste kopplas bort 
inom en viss tid av säkerhetsskäl. Detta görs vanligen vid den närmaste transformatorn – tiden 
mellan att felet inträffar och att slingan kopplas bort beror i dessa fall på längden mellan 
felkälla och transformator. Därför är utlösningsvillkoret satt att vara den sträcka i meter, som 
en nod högst får befinna sig på från transformatorn. Den aktuella versionen har parametrarna: 
810 m (nätnivå 1), 45 000 m (nätnivå 2), 100 000 (nätnivå 3) och 1 000 000 m (nätnivå 4) [6]. 
Observeras måste att det maximala avståndet avser fågelvägen, NNM kan därför bygga nät 
där ledningslängden överstiger det maximala värdet, vilket även har observerats i analyserna.  
 
Effektvillkor: Nätnyttomodellen har bestämt en maximal storlek på de transformatorer som 
finns i referensnätet. Dessa transformatorer klarar inte av hur hög belastning som helst, så 
effektvillkoret anges som en maximal märkeffekt. Aktuell parameteruppsättning: 1000 kVA 
(NNV 2), 20 000 kVA (NNV3) och 100 000 kVA (NNV 4) [6]. Nätnyttomodellen räknar ut 
abonnenternas effekt genom att utgå från ett medelvärde, baserat på deras årsförbrukning.  
 
Spänningsvillkor och Strömvillkor: Den lägsta tillåtna spänningen anpassas så att 
slutabonnenten på lågspänningssidan får en avvikelse på högst 10 % från 230 V i vägguttaget 
[1]. Spänningsvillkoret har enheten volt och anger den lägsta spänning som får förekomma i 
uttagspunkt på respektive spänningsnivå. Precis som transformatorerna har begränsningar, har 
även ledningarna det och därför har även ett strömvillkor satts upp. Höga strömmar kan både 
ge högre förluster och på sikt skador på ledningarna [1]. Med hjälp av parametrar som anger 
impedans per meter, uppskattar spänningsfallsalgoritmen även om strömmarna kan bli för 
höga eller ej [1]. En spänningsfallsalgoritm kontrollerar både spännings- och strömvillkoret 
samtidigt [1]. För respektive nätnivå är den lägsta tillåtna gränsen satt till: 368 V, 9 936 V,   
37 281 V och 120 859 V i aktuell version av NNM. De maximala ledningsimpedanserna är: 
0,000206, 0,000127, 0,00014, 0,000069 ohm/m resistans och 0,000069, 0,0001, 0,00033, 
0,000382 ohm/m reaktans för respektive nätnivå [6]. För beskrivning av hur 
spänningsfallsalgoritmen, se "Nätnyttomodellen från insidan" [1]. 
 
Närområde: Under Nätnyttomodellens utvecklingsfas upptäcktes det att klustringsalgoritmen 
inte gav fullgoda resultat i områden med hög abonnenttäthet [1]. Anledningen är att 
Nätnyttomodellen ofta skapar högst 3-4 utgående ledningar från respektive nätstation [1] 
(transformator mellan nätnivå 1 och 2). I verkligheten är det vanligt med fler utgående 
ledningar i tätbebyggda området, vilket ger möjlighet att skapa stora transformatorområden 
[1]. För att även NNM: s referensnät skall kunna skapa transformatorområden om många 
lågspänningsabonnenter i tätbebyggda områden, har lösningen att Ström- och 
spänningsvillkor sättes ur spel för vissa tätheter valts, det vill säga att 
spänningsfallsalgoritmen inte anropas alls inom dessa områden [1]. Den aktuella gränsen är 
att villkoren sättes ur spel för en täthet under 35 meter ledning per abonnent på nätnivå 1 och 
aldrig på de högre nätnivåerna [6]. 
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2.2.5 Gräns- och inmatningspunkter 
Inmatningspunkter motsvarar exempelvis olika kraftverk i nätet. När NNMs referensnät 
skapas, ansluts de till den avståndsmässigt närmaste transformatorn på sekundärsidan [1]. 
Inmatningspunkterna ansluts efter att det övriga referensnätet är skapat, så dessa bidrar aldrig 
till att ändra den övergripande nätstrukturen och därmed ej heller utdata nämnvärt, denna teori 
testas i analys 5. Inmatningspunkter med negativ energi (mer förbrukning istället än leverans) 
genererar fel i körningen av "Netben", vilket kan inträffa om lokallasten går över samma 
mätare som utmatningen. 
 
Gränspunkter är platser där nätet på något sätt är ihopkopplat med ett annat nät, exempelvis 
med stamnätet. Ett problem med att göra en fullgod algoritm för anslutningen av 
gränspunkterna, är att de ansluter till ett verkligt nät, som inte är anpassat till hur 
Nätnyttomodellens nät är uppbyggt. I "Nätnyttomodellen från insidan"[1] skriver modellens 
upphovsman att det är "i princip omöjligt" att ta fram en anslutningsalgoritm som fungerar väl 
för alla nät.  
 
En tillgänglig energi från gränspunkten uppskattas genom att multiplicera 1,2 med den energi 
som levererades från gränspunkten till det egna nätet under det aktuella året, minus den energi 
det egna nätet levererade till gränspunkten (finns med bland de objektiva indata och kan 
antingen ha ett positivt eller negativt värde) [1]. Algoritmen försöker ansluta en gränspunkt i 
taget, med början av den gränspunkt som har lägst tillgänglig energi. Gränspunkter med 
negativ energi behandlas dock som en vanlig abonnent av Nätnyttomodellen, huruvida det 
kan ge betydande påverkan studeras i analys 5. Sökandet startar med den transformatorpunkt 
som finns på det närmaste avståndet på rätt spänningsnivå. Om den ansluter minskar den 
återstående tillgängliga energin och när en gränspunkt är färdig fortsätter NNM med nästa – 
ibland anser algoritmen att gränspunkten är onödig att ansluta (ofta om de har mycket låg 
tillgänglig energi). En del av nätet kan i vissa fall vara helt oansluten till någon gränspunkt, 
vilket kan bero på att längdvillkoret inte uppfylles, i dessa fall tvångsanslutes området till en 
gränspunkt; omvänt behöver inte alla gränspunkter anslutas till nätet. [1]    
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2.3 Beräkning av kvalitetsavdrag  

2.3.1 Kvalitetsavdraget och avbrottsindata 
I föregående avsnitt beskrevs hur Netben tar fram ett referensnät utifrån inrapporterade 
objektiva data från nätägaren. Referensnätet är inte perfekt, utan anses generera avbrott. Dessa 
avbrott värderas som en kostnad för abonnent, en förväntad avbrottskostnad som Netben 
beräknar. Jämte de objektiva data, rapporterar nätägaren in avbrottsstatistik för sitt verkliga 
nät till STEM årligen. Denna avbrottsstatistik räknas om till en verklig avbrottskostnad av 
Netben. Dessa två avbrottskostnader är sedan underlag för ett eventuellt kvalitetsavdrag.  
Kvalitetsavdraget beräknas enligt ekvation Ekvation 2 [1][4]:  

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

≥
−

≤
=

* gräns övre   om vdrag,kvalitetsamaximalt 
uppfylls nedaneller  ovan ej om ,  

   om kr, 0

nadbrottskostverklig av
stnadavbrottskoförväntad nadbrottskostverklig av

stnadavbrottskoförväntad nadbrottskostverklig av
vdragKvalitetsa

Ekvation 2 – Beräkning av kvalitetsavdraget [1][4] 
 
* Den övre gränsen bestäms av en schablonfunktion som beror på referensnätets 
abonnenttäthet. 
 
Avbrottsstatistiken redovisas genom att ange ”SAIFI” och ”SAIDI” för fyra olika sorters fel: 

• aviserade avbrott orsakade av eget nät  
• oaviserade avbrott orsakade eget nät 
• aviserade avbrott orsakade av överliggande nät 
• oaviserade avbrott orsakade av överliggande nät 

STEM: s definitioner av inrapporterade uppgifter om avbrott enligt [7]:  
Aviserade avbrott: ”händelser som har meddelats innehavare av abonnemang i uttagspunkt”. 
Medelavbrottstid (benämns som ”SAIDI” i denna rapport): ”summa avbrottstid i minuter för 
samtliga abonnemang i uttagspunkt dividerat med totalt antal abonnemang i uttagspunkt”. I 
denna rapport antas att ”SAIDI” presenteras i enheten [h/abonnent och år] istället för i 
minuter.  
Avbrottsfrekvens (benämns som ”SAIFI” i denna rapport): ”summa antal abonnemang i 
uttagspunkt som har haft avbrott dividerat med totalt antal abonnemang i uttagspunkt inom 
redovisningsenheten”.  
 
I följande två avsnitt beskrivs först hur den rapporterade avbrottskostnaden tas fram och sedan 
hur den förväntade gör det: 

2.3.2 Beräkning av rapporterad avbrottskostnad 

år]per  [kWh energi levererad*
år]per  [h 8760

år] ochbonnent [avbrott/a""*kW]/[kr y 

 år]per  [h 8760
år]per  [kWh energi levererad*år] ocht [h/abonnen"*"kWh]/[krx 

SAIFI

SAIDIstnadenAvbrottsko +=

 
Ekvation 3 – Beräkning av avbrottskostnaden [1][4] 

Avbrottskostnaden beräknas, dels för oaviserade och dels för aviserade avbrott och adderas 
sedan ihop till en total avbrottskostnad. Hur avbrott från överliggande nät skall behandlas 
beslutas av STEM, men det finns inga egna avbrottskostnader för dem, antingen räknas dessa 
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avbrott till de övriga i Ekvation 3, med konstanter enligt Tabell 1 eller inte alls. Storleken på 
konstanterna x och y erhålls från en schablonfunktion som bygger på en konsumentanalys 
nuvarande Svensk Energi gjorde år 1993 [1]. En ny undersökning, som eventuellt skall ersätta 
den gamla, bedrivs vid Göteborgs universitet.  

Tabell 1 - Exempel på schablonvärden för rapporterade avbrottskostnader [1][4] 

Fast kostnad x, [kr/kW och avbrott] Rörlig kostnad y, [kr/kWh och avbrott] [m per 
abonnent] Aviserade avbrott Oaviserade avbrott Aviserade avbrott Oaviserade avbrott 
10 5 kr/kW 22 kr/kW 81 kr/kW 117 kr/kW
50 4 kr/kW 20 kr/kW 62 kr/kW 91 kr/kW
100 2 kr/kW 18 kr/kW 50 kr/kW 72 kr/kW
300 2 kr/kW 18 kr/kW 48 kr/kW 71 kr/kW
 
Det spelar således ingen roll vilken förbrukning abonnenterna som drabbas av ett avbrott har, 
utan modellen räknar på genomsnittsvärdet för årsförbrukningen, oavsett abonnentstorlek, 
vilket är den totala energin dividerat med antalet abonnenter [1][4]. 

2.3.3 Beräkning av förväntad avbrottskostnad 
Precis som för den verkliga avbrottskostnaden bygger beräkningarna av den förväntade på 
samma konsumentanalys från Svensk Energi. Dock görs beräkningarna här i ett steg från en 
schablonfunktion. Beräkningen har förenklats till en funktion som givet kundtätheten ger en 
förväntad avbrottskostnad per levererad kWh och nätnivå (inklusive både den för aviserade 
och oaviserade avbrott). Det kan tyckas märkligt med en kostnad per levererad kWh, men 
omvänt kan detta förklaras som att ett system som levererar mycket energi kan tillåtas mer 
icke-levererad energi än ett nät som levererar mindre energi. Hur stor andel av den förväntade 
avbrottskostnaden som kommer från SAIDI, SAIFI, aviserade avbrott eller oaviserade avbrott 
går således icke att utläsa, men är samtidigt ointressant ur NNMs synvinkel – NNMs 
kvalitetsavdrag baseras endast på avbrottskostnader, inte på vad som ligger bakom dem. 
[1][4] 

Tabell 2 - Exempel på schablonvärden för förväntad avbrottskostnad [1][4] 

Kundtäthet  Nätnivå 1 Nätnivå 2 Nätnivå 3 och 4 
1 0,30 öre/kWh 0,11 öre/kWh 0,00 öre/kWh
100 0,32 öre/kWh 0,17 öre/kWh 0,00 öre/kWh
200  0,40 öre/kWh 0,22 öre/kWh 0,00 öre/kWh
350 0,45 öre/kWh 0,28 öre/kWh 0,00 öre/kWh
   
De flesta abonnenter befinner sig på nätnivå 1 (lågspänning). Att abonnenter på nätnivå 3 och 
4 genererar 0 öre/kWh i avbrottskostnad beror på att det finns så litet underlag för den nivån, 
eftersom abonnentantalet är lågt. Å ena sidan får nätföretagen ingen förväntad 
avbrottskostnad för nätnivå 3 och nätnivå 4, å andra får nätägarna relativt högt tillägg i 
nätnyttan för att ha stor mängd redundans på dessa två nivåer. [1][4] 

2.3.4 Tak och golv i kvalitetsfunktionen 
Den förväntade avbrottskostnaden är satt till den tänkta brytpunkt, där en kvalitetshöjande 
åtgärd har samma kostnad att införa som den ger kundnytta [1]. En lösning vore att fortsätta 
ge ersättning för ytterliggare reservkapacitet efter vilken kundnytta den ger, en teoretisk 
förlust, ehuru en viss ersättning för nätägarna. Det som däremot valdes var att ge 0 kr i 
ersättning för bättre kvalitet än förväntat [1], vilket resulterar i en nackdel för företag med hög 
tillförlitlighet.  
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Företag med en högre avbrottskostnad än förväntad, får en linjär ökning av kvalitetsavdraget 
vid ytterligare försämringar, samtidigt som företagets minskade kostnader pga. lägre 
redundans avtar expotentiellt [1]. Om modellen vore utan övre gräns för kvalitetsavdraget, 
skulle företag i praktiken kunna erhålla negativ nätnytta, vilket vore orimligt. Därför beräknas 
ett individuellt tak för varje nät. Företag vars kvalitetsavdrag når taket riskerar granskning och 
åtgärd från STEM – oavsett hur låg debiteringsgraden är.  
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2.4 Teoretisk förklaring till resultat  
Detta avsnitt ger en kompletterande förklaring till resultaten från analyserna i kapitel 3 och 
läses därför med fördel parallellt med detta kapitel. Detta avsnitt förutsätter att läsaren har 
inhämtat den generella teorin som beskrivs i avsnitt 2.2 – 2.3.  

2.4.1 Analys 1 - ändring en av lågspänningsabonnents koordinater 
Detta avsnitt förklarar resultaten som presenteras i avsnitt 3.3. De små indataförändringar som 
här görs påverkar inte den elektriska tyngdpunktens läge för hela nätnivå 1.  Den väsentliga 
skillnaden, som leder till en kedjeeffekt, uppkommer när klustringsalgoritmen körs för 
nätnivå 1. Efter förändringen är det fortfarande samma nod som är belägen längst bort från 
den elektriska tyngdpunkten – alltså samma startpunkt för klustringsalgoritmen, före som 
efter förändringen av indata.  
 

 
Figur 4 – Lågspänningsabonnenter (kvadrater) och nätstruktur efter förändring av indata (analys 1) 

I Figur 4 är lågspänningsabonnenterna markerade som kvadrater. Startpunkten definieras som 
den som ligger längst bort från den elektriska tyngdpunkten, vilken är början till det första 
transformatorområdet. En efter en ansluts, den till startpunkten närmaste noden, till 
transformatorområdet. Nod 1 är närmast, därefter nod 2 – fram tills nu är förfarandet exakt 
detsamma före som efter ändringen i indata.  
 
Före förändringen av indata: Nod 4 är den närmaste noden som ännu ej är ansluten 
(närmare än nod 3 innan förändringen av indata) och testas därför mot begränsningsvillkoren, 
men resultatet att den ansluts. Sedan testas nod 3 som är näst i ordning, men den uppfyller 
inte alla begränsningsvillkor – nod 3 ansluts ej. Därefter testas nod 5, som visar sig uppfylla 
alla villkor, sedan nod 6 som inte gör det. Inga andra noder uppfyller heller villkoren. Således 
ingår, utöver startpunkten: nod 1, 2, 4 och 5. Övriga noder ansluts med samma metod till 
nästa transformatorområde. 
 
Efter förändringen av indata: Nu ligger nod 3 närmare än nod 4 och testas före, vilket leder 
till att den klarar begränsningsvillkoren. Dock gör detta att inga ytterliggare noder kan 
anslutas på grund av begränsningsvillkoren. Nod 4 och nod 5 tillhör nu istället det andra 
transformatorområdet, medan nod 3 tillför det första. Denna skillnad ger en kedjeeffekt när 
näten skapas: transformatorområdena innehåller nu andra uttagspunkter, vilket får effekten att 
transformatorområdenas elektriska tyngdpunkter får ett annat läge. För det första området 
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flyttar den lokala elektriska tyngdpunkten från startpunkten till nod 2; på denna plats skapas 
transformatorn till överliggande högspänningsnät. Även platsen för den andra transformatorn 
byter plats, om än inte lika mycket. Nätet skapas sedan i enlighet med den beskrivna generella 
teorin. 
 
Att transformatorerna byter plats, ger stor påverkan på nätnivå 2: vare sig före eller efter 
ändringen av indata skapas mer än ett nät på den här nivån – alla begränsningsvillkor är hela 
tiden uppfyllda. Dock har en av noderna i högspänningsnätet (en av transformatorerna) 
förflyttat sig en stor strecka, vilket gör att mycket mindre ledningslängd krävs för att 
sammanbinda alla noder på nätnivå 2. Figur 5 illustrerar detta. Mindre längd ledning innebär 
både lägre NUAK och högre kundtäthet på nätnivå 2. Det är dessa två faktorer som leder till 
att nätprestationen ändras mycket när en abonnent flyttas med blott en meter. Ändringen av 
kundtäthet bidrar till ett lägre kvalitetsavdrag. 

 
Figur 5 – Markering av hur transformatorernas läge ändras och av ledningsdel som försvinner (analys 1) 

2.4.2 Analys 2 - ändring av en lågspänningsabonnents årliga förbrukning 
Detta avsnitt förklarar resultaten som presenteras i avsnitt 3.4. Klustringsalgoritmen gav 
samma resultat, före som efter förändringen för den årliga förbrukningen – samma abonnenter 
i respektive nätstationsområde. I ena nätstationsområdet (längst ned till vänster) ger även 
nätalgoritmen samma resultat. Skillnaden som leder till en kedjeeffekt sker i det andra 
nätstationsområdet: När den lokala jämviktspunkten beräknas, hamnar den närmast den övre 
lågspänningsabonnenten om dennes elförbrukning ligger på minst 13 059 kWh/år (se avsnitt 
3.4) – därmed hamnar den lokala elektriska tyngdpunkten på samma plats som denna 
abonnent. Nätalgoritmen skapar transformatorn till överliggande nät i denna punkt, vilket ger 
samma nätstruktur som i grundfallet. Om elförbrukningen däremot sjunker under detta värde 
hamnar jämviktspunkten närmare en annan lågspänningsabonnent, som i detta fall ligger en 
god bit bort – transformator och lokal elektrisk tyngdpunkt flyttas en relativt lång sträcka på 
grund av denna smärre förändring. Detta gör att nätalgoritmen på lågspänningssidan ger en 
annan nätstruktur. Även nätalgoritmen på högspänningssidan ger ett helt annat nät eftersom 
nätets mest avlägsna nod har flyttats betydligt mer centralt - kortare ledning och lägre nätnytta 
som följd, den högra delen av Figur 5, ger även en god bild över vad som händer i analys 2: s 
fall på testnätet. Kvalitetsavdraget ändras eftersom ledningslängden på nätnivå 2 ändras, 
vilket ger en annan kundtäthet, som i sin tur påverkar schablonfunktionen över förväntad 
avbrottskostnad.  
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2.4.3 Analys 3 - införandet av en ny lågspänningsabonnent 
Detta avsnitt förklarar resultaten som presenteras i avsnitt 3.5. En lågspänningsabonnent med 
samma årlig förbrukning och samma debitering placeras på tre olika ställen, med helt olika 
resultat: 
Plats 1:  
 

 
Figur 6 – Testnätet efter att en ny abonnent har placerats på "plats 1" (analys 2) 

Den nya abonnenten placeras geografiskt någonstans i mitten av nätet, där det inte tidigare har 
funnits några abonnenter. Detta gör att denna abonnent även blir platsen som ligger närmast 
den elektriska jämviktspunkten och därmed väljs den till elektrisk tyngdpunkt. En ny elektrisk 
tyngdpunkt, leder till att en annan abonnent blir startpunkt i klustringsalgoritmen. När 
klustringsalgoritmen utgår från en ny startpunkt, ändras förutsättningarna för 
begränsningsvillkoren, i detta fall uppfyller alla abonnenter begränsningsvillkoren och endast 
ett lågspänningsnät skapas. Den elektriska tyngdpunkten och därmed transformatorns läge för 
det första och enda området blir den nya abonnenten. Endast ett lågspänningsnät och kortare 
total ledningslängd på nätnivå 2, dels gör att NUAK blir lägre och dels att längden ledning per 
abonnent minskar betydligt. Lägre NUAK, ger lägre nätprestation. Högre kundtäthet ger 
högre avbrottskostnad. Båda dessa faktorer bidrar tillsammans till att höja debiteringsgraden. 
 
Den totala ledningslängden mellan transformatorn och lågspänningsabonnenten längst upp till 
höger är 1314 meter, medan begränsningsvillkoret är på 810 meter; anledningen är att 
algoritmen räknar på fågelvägen. Det kan tyckas "dumt" att transformatorn inte skapas i 
mitten även i grundfallet, men detta är resultatet av att transformatorerna alltid skapas i en 
redan befintlig nod. 
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Plats 2: 
 

 
Figur 7 – Testnätet efter att en ny abonnent har placerats på "plats 2" (analys 2) 

Abonnenten är belägen längst ned till vänster; där finns det redan många abonnenter, så den 
påverkar inte nätstrukturen. En ny abonnent tillför dock lite fasta kostnader på nätnivå ett, 
vilket bidrar till en liten höjning av nätnyttan. Å andra sidan ökar abonnenten tätheten något, 
vilket ger en liten höjning av kvalitetsavdraget, så i det stora hela ändras knappt 
debiteringsgraden någonting. 
 
Plats 3: 

 
Figur 8 – Testnätet efter att en ny abonnent har placerats på "plats 3" (analys 2) 
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Den nya abonnenten är belägen längst ned till höger. Den tillför ingen ändring i den elektriska 
tyngdpunkten, utan det första transformatorområdet utgår från abonnenten längst upp till 
höger; samma transformatorområden skapas inledningsvis, oberoende av den nya abonnenten. 
Dock är den nya abonnenten längre bort än 810 meter från startpunkten för de andra två 
transformatorområdena, så den nya abonnenten uppfyller inte begränsningsvillkoren i något 
av fallen och blir således tvungen att skapa ett eget lågspänningsnät. Detta ger en extra 
transformator och extra ledningslängd, vilket höjer NUAK och nätprestationen, samtidigt som 
debiteringsgraden sjunker.  

2.4.4 Analys 4 - högspänningsabonnent som byter spänningsnivå 
Detta avsnitt förklarar resultaten som presenteras i avsnitt 3.6. 

 
Figur 9 – Högspänningsabonnent blir lågspänningsabonnent (analys 4) 

När högspänningsabonnenten blir lågspänningsabonnent påverkas klustringsalgoritmen på 
nätnivå 1. Eftersom en ny, i förhållandevis mycket stor lågspänningsabonnent tillkommer, kan 
inte lika många abonnenter ansluta till det första transformatorområdet på grund av 
begränsningsvillkoren, vilket gör att tre abonnenter byter transformatorområde. Totalt sett blir 
NUAK lägre för nätnivå 1 efter denna förändring. Den elektriska tyngdpunkten flyttar i det 
högra transformatorområdet, eftersom en ny, högförbrukande abonnent ansluter i den nedre 
delen. Transformatorns läge på nätnivå 2 flyttas därför, av samma anledning som i analys 1 
och 2. Detta gör nätet betydligt mindre på nätnivå 2 utöver att en av abonnenterna försvunnit 
från den nivån, så även för nätnivå 2 sjunker NUAK betydligt. En ändring av tätheten, till 
följd av minskad ledningslängd gör att kvalitetsavdraget sjunker till 0 kr - men totalt sett ökar 
debiteringsgraden relativt mycket. 
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Figur 10 – Högspänningsabonnent flyttar upp en nätnivå (analys 4) 

Eftersom klustringsalgoritmen rekursivt börjar med nätnivå 1, förblir nätnivå 1 identisk - även 
nätnyttan och NUAK blir identiska på den nivån. På nätnivå 2 sker inga större förändringar av 
strukturen eftersom det fortfarande finns en nod nära den plats där den andra noden försvann 
och tyngdpunkten förblir i det övre högra hörnet. Dock har gränspunkten flyttats upp en 
nätnivå, så NUAK för kostnaderna för gränspunkten försvinner, vilket minskar NUAK på 
nivå 2 totalt sett. Nätnivå 3, som tidigare inte behövdes, har fått komponenter, vilket höjer 
NUAK avsevärt i jämförelse med tidigare värde. Dels ledningen mellan gränspunktens 
anslutning och den nya abonnenten, dels transformatorn ned till nätnivå 2 bidrar till detta. Att 
skapa ytterliggare en nätnivå, om än med få komponenter, höjer således NUAK avsevärt, med 
en totalt sett stor sänkning av debiteringsgraden. 
 
Slutkommentar: NNM har strikt fasta gränser för vilken spänningsnivå en abonnent tillhör: 
Nätnivå 2 är 1,1 till 25,0 kV och nätnivå 3 är 25,1 till 60,0 kV. Således får en förändring av 
spänningen för en abonnent från 25 till 26 kV samma stora utslag i NNM, som om 
spänningen exempelvis skulle tiodubblas från 6 till 60 kV. Detta kan också ge följden att 
NNM har färre nätnivåer än det verkliga nätet; om det verkliga nätet exempelvis har 
spänningsnivåerna 0,4, 10 och 22 kV, får referensnätet endast nätnivå 1 och 2. 

2.4.5 Analys 5 - övriga frågeställningar 
Detta avsnitt förklarar teorin bakom ett antal övriga frågeställningar, varav några har 
analyserats på testnätet, vars resultat presenteras i avsnitt 3.7. De övriga frågeställningarna är: 
 

a) Noder på orimliga geografiska platser: Nätnyttomodellen utgår ifrån verkliga in- och 
utmatningspunkter samt verkliga gränspunkter. Jämte detta skapar modellen fiktiva 
ledningar/kablar och fiktiva transformatorpunkter/ställverk. Algoritmen medför att 
transformatorer/ställverk, som exempelvis nätstationer, placeras på samma plats som 
en verklig uttagspunkt [1]. Därför placeras dessa fiktiva noder exempelvis i vatten 
eller andra lite mer udda platser endast om nätföretaget har rapporterat in koordinater 
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för en uttagspunkt i exempelvis vatten. Å andra sidan kanske det inte är realistiskt att 
placera en större fördelningsstation mitt i ett villaområde, vilket kan inträffa med 
nuvarande algoritm. NNMs algoritm tar inte hänsyn till verklig terräng i dragningen 
av ledning (utöver geometrijustering baserat på schablonfunktion) [1]. Därför kan en 
ledning mycket väl dras, exempelvis över ett högfjäll.  

 
b) Hela indatamängden flyttas: Det har inte funnit något i studerad teori som tyder på att 

utdata från NNM påverkas vid flytt av hela indatamängden. Vid en vridning av hela 
indatamängden gäller dock samma resonemang som i c).    

 
c) Hela indatamängden spegelvändes: Det kan eventuellt finnas en teoretisk förklaring 

till att utdata kan ändras vid en spegelvändning. När den elektriska tyngdpunkten 
identifieras prioriteras noder efter ID-nummer om de ligger på exakt samma avstånd 
(se avsnittet om elektrisk tyngdpunkt). Eventuellt sker prioriteringen inte riktigt så i 
nät- och klustringsalgoritmen. I dessa två algoritmer kontaktas en närhetsalgoritm, 
som använder polära koordinater. Där genomsöks noderna i början vid vinkel 0 
grader, söker sedan moturs, sedan medurs i vinkelordning - om en nod är närmare än 
den dittills funna, förkastas den gamla, så den närmaste noden hittas alltid med 
algoritmen. Om en nod som är lika nära hittas kanske algoritmen inte går på ID-
nummer, utan på den först funna. I sådana fall innebär det att en nod med en positiv 
vinkel sett från en annan nod, får en lika stor negativ vinkel vid vissa sorters 
spegelvändningar. Detta skulle eventuellt kunna leda till att en annan nod som är lika 
nära väljs istället och i sin tur kedjeeffekter i något enstaka fall. I denna studie har 
fokus varit mer på annat, så spegelvändning har inte gjorts på något verkligt nät, 
endast på testnätet och där påverkades inte resultatet. 

 
d) Gränspunkt som blir abonnent: Om den nya gränspunkten med en mycket låg 

energitillförsel införs, anses den (av algoritmen som skapar referensnätet) inte behövas 
och ansluts således inte till nätet. Det innebär att utdata förblir opåverkad i jämförelse 
med grundfallet. När den nya gränspunkten istället förbrukar energi, även så lågt som 
1 kWh per år, ser algoritmen gränspunkten som en abonnent på nätnivå 2, vilken är 
tvungen att ansluta till nätet. Nätet på nätnivå 2 utökas för att kunna göra det, 
samtidigt som nätstrukturen i övrigt förblir oförändrad. Detta ger högre NUAK och 
högre nätprestation. Ökad ledningslängd ger förändrad kundtäthet, med lägre 
avbrottskostnad som följd.  Båda dessa faktorer bidrar till högre nätnytta och lägre 
debiteringsgrad jämfört med grundfallet. Slutsatsen är att gränspunkter med låg eller 
ingen energitillförsel endast blir en kostnad för nätägarna, som NNM icke ger någon 
kompensation för, medan alla uttagspunkter ges kompensation för hur låg 
årsförbrukningen än må vara.   

 
e) Känslighetsanalys av inmatningspunkt: Inmatningspunkter som förbrukar energi ses 

inte som en abonnent, utan medför att indatamängden blir ogiltig, den går ej att köra 
"Netben". Inmatningspunkter ger aldrig någon "kedjeeffekt" på resultatet, hur stora de 
än må vara; de ansluts sist i algoritmen för framtagandet av referensnät, d v s då övrig 
nätstruktur redan är bestämd.  
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2.5 Centrala gränsvärdessatsen 
Ett argument för att Nätnyttomodellen är robust för förändringar i indata är den Centrala 
gränsvärdessatsen [1][3]. 
 
Definition av Centrala gränsvärdessatsen enligt [8] är: ”Om X1, X2 … är en oändlig följd av 
oberoende likafördelade stokastiska variabler med väntevärde m och standardavvikelse σ > 0 
och om Yn = X1 + X2 + … + Xn så gäller att 
P(a < ( Yn – nm)/(σ n ) < b)  Φ(b) - Φ(a), då n  ∞.”  
Φ(x) är fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelning. 
Väntevärdet, E(Yn) = nm och standardavvikelse, D(Yn) = (σ n )  ( Yn – nm)/(σ n ) är en 
standardiserad stokastisk variabel [8]. 
Den strikta definitionen kan vara svår att förstå för den som inte har goda kunskaper i 
sannolikhetsteori, [8] förklarar betydelsen av satsen på följande sätt: ”en summa av oberoende 
likafördelade stokastiska variabler med godtycklig fördelning är i regel ungefär 
normalfördelad, bara antalet komponenter är tillräckligt stort”.   
 
För att osäkerhet i indata skall ta ut resultatet är argumentet exempelvis inte giltigt om 
ändringarna på något sätt är systematiska eller om de är få. Kravet på att ett stort antal noder 
finns, uppfylles för uttagspunkter på lågspänningssidan, men knappast för de högre 
spänningsnivåerna. Därför krävs större noggrannhet på dessa nivåer (5 meter istället för 30 
meter) [1]. Att ha en större noggrannhet behöver dock inte lösa problemet. Antag att en 
högspänningsnod ger en stor skillnad på nätnyttan om den ligger i punkt A jämfört med punkt 
B, belägen 30 meter från punkt A. Oavsett om företaget får rapportera 30 meter fel eller inte, 
kan denna skillnad leda till orättvisa, eftersom en stor resultatskillnad i NNM inte motsvarar 
en motsvarande kostnadsskillnad för företaget mellan om noden finns i punkt A eller punkt B. 
I de kommande analyserna kommer svaret ges på om det räcker med en liten förändring i 
indata för att ge märkbar förändring i nätnytta. Om en liten skillnad i indata kan ge mycket 
stor påverkan på utdata kan inte den Centrala gränsvärdessatsen tillämpas eftersom denna 
förändring inte per automatik tas ut av en annan förändring som påverkar motsatsvis, då 
denna påverkan ensam är stor i sig. 
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3 Beräkningar och analys för ett mindre nät 
Ett litet testnät har skapats för följande studie. Först har ett grundfall definierats för testnätet 
och sedan har nätet modifieras, en detalj i indata i taget, för att sedan jämföra resultatet med 
grundfallet. Fördelen med att välja ett litet nät är att det blir tydligt att både teoretiskt och 
grafiskt illustrera vad som händer. Mindre nät ger snabbare beräkningar och därmed möjlighet 
för att snabbare upptäcka intressanta resultat. Nackdelen är att fenomen som uppkommer på 
mycket små nät, icke per automatik ger en rättvisande bild av hur NNM normalt kan uppträda 
på de verkliga nät som modellen är ämnad för. Därför har alla intressanta fenomen som har 
observerats under analyserna implementerats på minst ett autentiskt nät, se kapitel 4. 

3.1 Definition av använt testnät 

3.1.1 Aspekter 
• Indata för grundfallet har korrigerats för att få ett kvalitetsavdrag högre än 0, men 

under sitt maximala värde. Vore det inte så kunde skillnader i prestationsvärdet 
beroende på kvalitetsförändringar missas i analyserna. 

• Två högspänningskunder har tagits med på nätnivå 2, inga abonnenter på högre 
spänningsnivå än så finns i grundfallet. Även för stora verkliga nät är det fullt 
realistiskt med få kunder på högsta använda spänningsnivå i nätet. 

• Trots mycket få abonnenter totalt, bildar några av dem ett område med hög kundtäthet, 
medan de övriga är mer glest utspridda.  

• Nätet är utsträckt över en yta på knappt 1 km2, vilket ger en kundtäthet på 21 
abonnenter/km2. Detta kan exempelvis jämföras med Ekerö som totalt är ca 216 km2 
stort och har en kundtäthet på ca 109 abonnenter/km2. 

3.1.2 Objektiva indata till testnätet 

Tabell 3 - Indata för testnätets grundfall 

Abonnemang Antal Årlig energi Inkomst  
Högspänning 2 1 500 000 kWh 150 000 kr
Lågspänning 19 221 000 kWh 56 000 kr
Totalt 21 1 721 000 kWh 206 000 kr

 
Fullständig indata återfinnes i bilaga 1.  
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3.1.3 Resultatet i Nätnyttomodellen 

Tabell 4 – Resultat i Netben för testnätets grundfall 

Del i beräkningen av debiteringsgrad Antal kr (avrundat till hela kronor) 
NUAK 860 870 kr 
Fakturerat från kunder 206 000 kr 
Avgifter, exempelvis till myndighet -30 000 kr 
Total årlig intäkt 176 000 kr 
Kapitalkostnader 40 901 kr  
Drift och underhåll 6 381 kr 
Reservkapacitet 4 079 kr 
Överföring (förluster) 34 959 kr 
Administration 15 046 kr 
Köpta tjänster 60 000 kr 
Total nätnytta 160 685 kr 
Förväntad avbrottskostnad 4 271 kr 
Inrapporterad avbrottskostnad 4 951 kr 
Kvalitetsavdrag 680 kr (maximalt ca 4 000 kr för detta nät) 
Resulterande debiteringsgrad 1,10 (enligt ekvation 1) 
 

 
Figur 11 – Det radiella referensnätet (alla nätnivåer) för testnätets grundfall 

Förklaringar till Figur 11: 
• NNM skapar ett högspänningsnät och två lågspänningsnät  
• Lågspänningsabonnenter representeras som kryss; vid varje transformator finns även 

en lågspänningsabonnent belägen på samma punkt. 
• De två högspänningsabonnenterna finns, dels representerat som ett fetare kryss, dels 

där nätet förgrenar sig i tre (där gränspunkten ansluter med en streckad linje) 
• De flesta lågspänningsabonnenter är belägna längst ned till vänster, vilket 

representerar en nätdel med hög kundtäthet. 
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3.1.4 Extra intressanta delar att analysera i erhållet referensnät 
• Transformatorernas placeringar är helt beroende av nätnivå 1: s elektriska tyngdpunkt (se 

teoriavsnitt). Att ändra indata, så att tyngdpunkternas läge förändras, skulle kunna ge en 
helt annan nätstruktur - således en möjlig orsak till känslighet för små ändringar 
indata. 

• Längst upp till vänster finns tre abonnenter relativt nära varandra, men tillhörandes olika 
lågspänningsnät, vilket inte är ett intuitivt val. Små ändringar i indata som förändrar 
deras inbördes läge är relevant att göra noggrannare känslighetsanalys för. 

• Längst upp till höger finns endast en abonnent, så förändringar i indata dit torde kunna 
ge relativt stora förändringar i resultatet.  

• Ett stort område, i princip hela "mittendelen" av nätet, saknar helt abonnenter. Att införa 
en abonnent här, om än med låg förbrukning, skulle potentiellt kunna ge relativt stora 
förändringar i resultatet. Detta då extra ledningar måste konstrueras, men även för att 
tyngdpunkten, d v s abonnent närmast jämviktspunkten etc. påverkas.    
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3.2 Beskrivning av utförda analyser 

 
Figur 12 – Det radiella referensnätet, markerat och numrerat där analyser skall ske 

Analys 1 – flytta en lågspänningsabonnent en kort sträcka (område 1,  Figur 12): 
Markerad abonnent befinner sig nära ett annat lågspänningsnät än vad den är anslutet till. Små 
lägesändringar för abonnenten kan göra att den ansluts till det andra nätet, vilket i sin tur kan 
leda till kedjeeffekter som i slutändan påverkar den totala nätprestationen. 
Verklighetsanknytning/motivation: STEM har ett krav på att inrapporterade data för 
lågspänningsabonnenter maximalt får vara 30 meter fel. Om 1 m skillnad i inrapporterat läge 
ger skillnad i resultat, vore det intressant. Även vid nyinvesteringar, om resultatet skulle skilja 
mycket beroende på en lägesskillnad om 1 meter, kan valet av det exakta läget för en ny 
abonnent göras klokt. En kort flytt av ett befintligt abonnemang kanske kan ge betydligt mer 
nätnytta än vad det kostar att utföra. 
 
Analys 2 – ändra energiförbrukningen för en lågspänningskund (område 2,  Figur 12): 
Energiförbrukningen i en nod ändrar den elektriska jämvikten (se teoriavsnittet). Vid ett 
specifikt läge, hamnar jämviktspunkten närmare en annan nod, vilket kan bidra till 
kedjeeffekter. Störst påverkan vid ändring av energiförbrukning, sker i noder långt från de 
andra (hävstångsprincip), därav valet av nod. 
Verklighetsanknytning/motivation: En sänkning kan exempelvis motsvara införandet av annan 
uppvärmning än el (värmepump, fjärrvärme) och en höjning kan exempelvis vara ett 
sommarställe som blir permanentbostad. 
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Analys 3 – införandet av en ny abonnent  (område 3  Figur 12): 
En ny abonnent kan bidra till flera faktorer: ändring av elektriska tyngdpunkter, 
begränsningsvillkor som ger andra transformatorområden osv. Att införa en abonnent i ett 
område där det inte finns några abonnenter sedan tidigare ger troligtvis störst påverkan. Även 
andra platser än angiven studeras för att jämföra emot. 
Verklighetsanknytning/motivation: Nätägaren är enligt lagen skyldig att ansluta nya 
abonnenter. 
 
Analys 4 – att ändra spänningsnivå för högspänningsabonnenter (område 4, Figur 12): 
Abonnenterna på den högsta spänningsnivån, där det finns abonnenter, kan ofta i jämförelse 
vara få till antalet. Därför kan en skillnad för en abonnent ge stor påverkan på hela systemet. 
Verklighetsanknytning/motivation: En högspänningsabonnent kan överlåta tidigare egenskött 
transformering till nätägaren och tvärtom. 
 
Analys 5 – flera små analyser: 
Olika frågeställningar försöker besvaras genom teori som kompletteras med observationer i 
Nätnyttomodellens program Netben.  Följande har studeras i denna del, endast 3 och 4 nedan 
har givit resultat och validerats mot ett verkligt nät: 

1. Tidigare observationer har visat att spegelvändning/flytt av hela indatamängden kan 
ha påverkan på resultatet, stämmer det? 

2. Kan noder placeras på orimliga platser, exempelvis i vatten? 
3. Kan inmatningspunkter ge ett negativt resultat på nätnyttan? 
4. Gränspunkter med negativ energi behandlar NNM som uttagspunkt (abonnent), kan 

detta ge stor känslighet för indata till gränspunkt? 
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3.3 Analys 1 - ändring av en lågspänningsabonnents koordinater 
Lågspänningsabonnenten (abonnent 114, bilaga 1) som finns i område 1, Figur 12 flyttas till 
höger i figuren. En trolig anledning till att den är kopplad till en annan nätstation än de två 
närliggande abonnenterna ovan, är att den har en relativt stor energiförbrukning i jämförelse 
till de andra lågspänningsabonnenterna. Transformatorområdet längst upp till höger (vilket 
enligt teorin skapas först) uppfyller inte begränsningsvillkoren för att ansluta alla tre 
abonnenterna längst upp till vänster. Genom att flytta abonnenten om små steg, nåddes en 
punkt då den abonnenten hamnade närmare transformatorn än de andra två.  
 
Om abonnenten flyttas 19 meter till höger, höjs nätnyttan endast obetydligt, från 160 686 kr 
till 161 013 kr (327 kr i skillnad, ca 17 kr/m) - nätstrukturen ändras ej. Om abonnenten istället 
flyttas 20 meter till höger, sänks istället nätnyttan, från 160 686 kr till 153 361 - nätstrukturen 
ändras, se Figur 13.  

Tabell 5 - Testnätets resultat i Netben från analys 1 

Del i beräkningen av debiteringsgrad Antal kr (avrundat till hela kronor) 
NUAK 765 700 kr (-95 170 kr, -11,1 %)       
Fakturerat från kunder 206 000 kr (± 0 kr) 
Avgifter, exempelvis till myndighet -30 000 kr (± 0 kr) 
Total årlig intäkt 176 000 kr (± 0 kr) 
Kapitalkostnader 36 445 kr (-4 456 kr)       
Drift och underhåll 5 445 kr (-936 kr) 
Reservkapacitet 3 152 kr (- 927 kr) 
Överföring (förluster) 34 032 kr (- 927 kr) 
Administration 15 046 kr (± 0 kr) 
Köpta tjänster 60 000 kr (± 0 kr) 
Total nätnytta 153 361 kr (-7 324) 
Förväntad avbrottskostnad 4173 kr (-98 kr) 
Inrapporterad avbrottskostnad 4 931 kr (-20 kr) 
Kvalitetsavdrag 758 kr (+78 kr) 
Resulterande debiteringsgrad 1,15 (+0,05) 
 

 
Figur 13 – Modifierat referensnät under analys 1 
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Strukturella skillnader vid överskridanden av gränspunkt: 
• Båda transformatorerna mellan- hög och lågspänning byter plats 
• En hel gren av högspänningsnätet försvinner (beror på att transformatorn flyttas) 
• Totalt tre abonnenter bytte plats mellan de två lågspänningsnäten 
• Högspänningsnätet minskade, från 2300 m till 1758 m, medan långspänningsnätet 

ökade från 2 673 m till 2 786 m (längderna inkluderar geometrijustering) 
• Samma antal kunder, samtidigt som ledningslängden totalt sett minskar, ger en 

genomsnittligt högre abonnenttäthet i nätet 
 
Den förändrade ledningslängden kan dels påverka nätnyttan och dels den förändrade 
kundtätheten det (många av schablonfunktionerna beror på kundtäthet). Ur Tabell 5 kan 
utläsas att de punkter som är beroende av nätets storlek, som kapital-, förlust- och 
underhållskostnader, påverkar resultatet mest. Då det nya nätet innehåller samma 
komponenter torde skillnaderna bero på förändringen i ledningslängd. Även 
avbrottskostnaden ändras, dock marginellt; orsaken är att den beräknas från täthetsberoende 
schablonfunktioner, som bl.a. värderar avbrott i täta områden som dyrare. En teoretisk 
förklaring till resultatskillnaden ges i teorikapitlet och i nästa kapitel visas att en flytt av en 
abonnent med en meter även kan få relativt stor påverkan i ett verkligt nät. 
 
Värt att notera är att STEM accepterar en noggrannhet om ± 30 m i indata för uttagspunkter 
på nätnivå 1 [1].  
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3.4 Analys 2 - ändring av en lågspänningsabonnents årliga förbrukning 
I denna analys studeras inverkan av en sänkning av årsförbrukningen för en av 
lågspänningsabonnenterna. Genom att använda bakomliggande teoretiska kunskaperna från 
analys 1, kan en intressant situation relativt enkelt skapas – nämligen att ändra förbrukningen 
så att den lokala tyngdpunkten förändras för det transformatorområde som skapas först.  
 
Lågspänningsabonnenten (abonnent 117, bilaga 1) som finns i område 2, Figur 12 har i 
originalfallet en årlig förbrukning på 15 000 kWh. Om denna förbrukning minskar till 13 059 
kWh, händer inget med nätstrukturen och knappt något med nätnyttan, men om den istället 
minskar till 13 058 kWh, ändras hela nätstrukturen och den tillhörande nätnyttan. Observera 
att nättariffen hålls konstant. Det är inte rimligt att den ändras mycket när årsförbrukningen 
endast ändras litet. 

Tabell 6 - Testnätets resultat i Netben från analys 2 

Del i beräkningen av 
debiteringsgrad 

Utdata med  
13 059 kWh 

Utdata med  
13 058 kWh 

Skillnad 

NUAK 860 837 kr 758 275 kr - 102 562 kr (-11,9 %) 
Total årlig intäkt 176 000 kr 176 000 kr ± 0 kr 
Total nätnytta 160 627 kr 152 116 kr - 8 511 kr 
Kvalitetsavdrag - 687 kr - 869 kr 182 kr mer 
Debiteringsgrad 1,10 1,16 0,06 

 
Figur 14  - Skillnad av nätstruktur om lågspänningsabonnenten har en förbrukning på 13 059 kWh/år 
jämfört med 13 058 kWh/år 

Som figuren visar byter inga lågspänningsabonnenter nätstationsområde som effekt av 
förändringen i indata och det ena nätstationsområdet förblir konstant. Däremot ändras nätnivå 
2: s struktur helt eftersom en av transformatorerna byter plats och ett av lågspänningsnäten får 
en annan struktur. En intressant skillnad från analys 1, är att här påverkar såväl ändringen av 
nätnyttan som ändringen av avbrottskostnaden debiteringsgraden åt samma håll. I analys 1 tog 
dessa delvis ut varandra istället. 
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3.5 Analys 3 - införandet av en ny lågspänningsabonnent 
Införandet av en lågspänningsabonnent både kan höja och sänka nätnyttan avsevärt samt 
knappt påverka den alls, beroende på plats den är belägen på. Vald abonnent finns på nätnivå 
1, har en årlig energiförbrukning på 1000 kWh och betalar årligen 2000 kronor till nätägaren. 
 
Plats 1: Ungefär i mitten av området där det inte finns några abonnenter sedan tidigare, ett 
område där NUAK sänkes avsevärt ( i detta fall med 32 %): x = 7000250, y = 1400250.  
Plats 2: Plats där abonnenten knappt påverkar nätnyttan alls Valt ställe är i det redan 
abonnenttäta området: x = 7000003, y = 1400002. 
Plats 3: Plats där NUAK ökar vid införandet av abonnent: x = 6999780, y = 1400900. 

Tabell 7 - Testnätets resultat i Netben från analys 3 

Del  Plats 1 Plats 2 Plats 3 
NUAK 585 603 kr (- 32,0 %) 882 998 kr (+ 2,6 %) 961 751 (+ 11,7 %) 
Täthet 193 m/abon. (- 24,6 %) 246 m/abon. (-4,3 %) 288 m/abon. (+ 0,8 %) 
Nätprestation 32 674 kr (- 36,4 %) 52 732 kr (+ 2,7 %) 58 425 (+ 13,8 %) 
Varav nätnivå 1 10 041 kr (-36,3 %) 17 028 kr (+ 8,1 %) 15 753 (0,0 %) 
Varav nätnivå 2 22 633 kr (- 36,4 %) 35 704 kr (+ 0,3 %) 42 671 (+ 19,8 %) 
Nätnytta 139 358 kr (-13,3 %) 161 864 kr (+ 0,7 %) 167 789 (+ 4,4 %) 
Kvalitetsavdrag -959 kr (41,0 % mer) -751 kr (10,4 % mer) - 713 kr (4,9 % mer) 
Debiteringsgrad 1,277 (+ 16,6 %)  1,100 (+ 0,1 %) 1,061 (- 3,1 %) 
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3.6 Analys 4 - högspänningsabonnent som byter spänningsnivå 
I denna analys studeras effekten av att flytta om den högspänningsabonnenten med lägre 
förbrukning (abonnent 202, bilaga 1) till nätnivå 1, med i övrigt oförändrade data, dels flyttar 
den högspänningsabonnent med högre förbrukning (abonnent 201, bilaga 1) till nätnivå 3. I 
det senare fallet måste även gränspunkten flytta från nätnivå 2 till nätnivå 3 för att få giltiga 
indata, men i övrigt oförändrat. Tabellen nedan visar resultatet - figurer återfinnes i 
teoriavsnittet: 

Tabell 8 – Testnätets resultat i Netben från analys 4 

Del  Nedflyttning nätnivå Uppflyttning nätnivå 
NUAK 647 716 (- 24,8 %) 12 164 741 kr (+ 1413 %)  
Täthet 167 m/abonnent (- 34,8 %) 278 m/abonnent (+ 8,6 %) 
Nätprestation 40 173 kr (- 21,8 %) 899 367 kr (+ 1751 %) 
Varav nätnivå 1 10 164 (-35,5 %) 15 753 kr (0,0 %) 
Varav nätnivå 2 30 009 (- 15,7 %) 26 662 kr (- 25,1 kr) 
Varav nätnivå 3 0 kr (0,0 %) 856 951 kr (tidigare 0 kr) 
Nätnytta 144 543 kr (- 10,0 %) 1 028 978 kr (+ 640 %) 
Kvalitetsavdrag 0 kr (tidigare -680 kr) - 2690 kr (maximalt) 
Debiteringsgrad 1,218 (+ 10,9 %) 0,171 (- 84,4 %) 
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3.7 Analys 5 - övriga frågeställningar 
Noder på orimliga geografiska platser: Ingen idé att simulera detta, avsnitt 2.4.5 förklarar 
varför. 
 
Hela indatamängden flyttas: Inga simuleringar har bekräftat att dessa förändringar kan ge 
någon nämnvärd påverkan på testnätet.  
 
Hela indatamängden spegelvänds: Inga simuleringar har bekräftat att dessa förändringar kan 
ge någon nämnvärd påverkan på testnätet. 
 
Gränspunkt som blir abonnent: En gränspunkt har i normalfallet ett negativt energiuttag, dvs. 
tillförande av energi till nätet. Om en gränspunkt tar ut positiv energi, behandlas den som en 
abonnent, på den nätnivå den är belägen. För att undersöka den potentiella konsekvensen av 
detta, införes en ny, relativt obetydlig gränspunkt i testsystemet. Gränspunkten har följande 
indata:  
Läge: 7000600, 1400110 
Abonnerad effekt och spänningsnivå: 100 kWh, 22 kV 
Intäkt/utgift: 0 kr 
Överförd energi: Dels -1 kWh/år (gränspunkt), dels 0 kWh/år (icke-aktiv nod) och dels 1 
kWh/år (uttagspunkt) 
 

Tabell 9 - Testnätets resultat i Netben med liten ny gränspunkt (analys 5) 

Del  -1kWh 0 kWh 1 kWh 
NUAK 860 870 kr (0 %) 860 870 kr (0 %) 998 417 kr (+16,0 %) 
Täthet 256 m/abonnent 256 m/abonnent 274 m/abonnent 
Nätprestation 51 361 kr 51 361 kr 57 805 kr 
Varav nätnivå 1 15 753 kr 15 753 kr 15 753 kr 
Varav nätnivå 2 35 607 kr 35 607 kr 42 051 kr 
Nätnytta 160 685 kr 160 685 kr 172 603 kr 
Kvalitetsavdrag - 680 kr  - 680 kr  - 556 kr 
Debiteringsgrad 1,0953 (0 %) 1,0953 (0 %) 1,0197 (- 6,9 %) 
 
Om den nya gränspunkten överför ingen eller mycket lite energi, påverkar den inte resultatet 
alls jämfört med grundfallet, eftersom algoritmen inte ens ansluter den nya gränspunkten till 
nätet. Om däremot gränspunkten förbrukar 1 kW/år, räknas den som en 
högspänningsabonnent, vilket medför extra ledningslängd och extra komponenter på nätnivå 
2, vilket ändrar nätstruktur och resultat relativt mycket, se Tabell 9 och Figur 15. 
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Figur 15 –Nätet med en ny gränspunkt med -1 kWh till vänster och samma gränspunkt med + 1 kWh till 
höger 

Lägg märke till "felet" i Figur 15, höger figur. I den vänstra delen har högspänningsabonnent 
och transformatorpunkt bytt plats, i jämförelse hur referensnätet är uppbyggt. Det är dock 
inga fel i utdata, endast i Netbens grafiska illustration (vilket förekommer ibland). Det enda 
som har ändrats är en ny nod och en ny ledningssträcka för nätnivå 2. 
 
Känslighetsanalys av inmatningspunkt: Eftersom inmatningspunkter aldrig har påverkan på 
nätnivå 2 och 3:s nätstruktur2 och testnätet endast har dessa två nätnivåer, skulle en 
gränspunkt endast tillföra nätnyttan, exakt ekvivalent med den uppskattade nyttan att ha de 
extra komponenter som behövs för att ansluta inmatningspunkten. Simuleringar har gjorts i 
testnätet vilket bekräftar detta. Oavsett om inmatningen är 0 eller flera miljoner kWh, blir 
resultatet detsamma (har validerats mot både nätnivå 1 och 2). Eventuell påverkan på nätnivå 
3 och 4 testas i nästa kapitel. 
 
 

                                                 
2 Se avsnittet gräns- och inmatningspunkter i teorikapitlet 
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4 Validering av resultat på verkliga nät 
Analyserna har utförts på fem verkliga nät: Ekerö, Västkusten, Värmland SAM 
(samredovisade nät), Karlskoga och Täby. Värmland SAM är samredovisning av Fortumägda 
nät, som trots namnet inkluderar fler nät än dem i Värmland (nät från södra och västra 
Sverige) – namnet är valt för att vara konsekvent och alltid använda samma namn som 
Fortum har på databasen som erhållits till studien.  All indata är från år 2004 och är identiska 
med dem som rapporteras in till STEM år 2005. Det är dessa indata som kommer att användas 
i analyserna. 

4.1 Analys 1 - ändring av en lågspänningsabonnents koordinater  

4.1.1 Analys 1 - Ekerös nät 
I Ekerös nät flyttades abonnent: "732201695" (som ligger nära abonnent: "732201696") i  
y-led. Abonnenten är en lågspänningskund som för gällande år förbrukade 40 402 kWh och 
betalade en nättariff på 8 171 kr. Om abonnenten flyttades 9 meter, ändrades inte 
nätstrukturen alls och nätnyttan påverkades knappt något. Om däremot abonnenten flyttades 
10 meter istället, blev det betydande påverkan på nätstruktur, nätprestation och 
kvalitetsavdrag: 

Tabell 10 - Skillnaden i resultat om en abonnent flyttas en kort sträcka i Ekerös nät 

Förändring 9 meter i y-led 10 meter i y-led skillnad 
Total intäkt 67 532 769 67 532 769 0 kr 
Total NUAK 372 98 2 654 kr 381 427 735 kr 8 445 081 kr (2,3 %) 
Nätnyttan 41 951 616 kr 42 244 520 kr 292 904 kr 
Nätnyttan (*) 47 272 947 kr 47 947 484 kr 674 537 kr 
Nätprestation total 25 122 010 kr 25 792 571 kr 670 561 kr 
Varav nätnivå 1 9 427 768 kr 9 428 204 kr 436 kr 
Varav nätnivå 2 6 747 864 kr 6 586 912 kr - 160 952 kr 
Varav nätnivå 3 6 605 315 kr 7 433 367 kr 828 052 kr 
Varav nätnivå 4 2 341 063 kr 2 344 088 kr 3 025 kr 
Transformatorer nätnivå 33 12 stycken 14 stycken  2 stycken 
Köpta tjänster 14 657 936 kr 14 657 936 kr 0 kr 
Administration 4 034 068 kr 4 034 068 kr 0 kr 
Överföring 3 458 934 kr 3 462 909 kr 3 975 kr 
Kvalitetsavdrag (*) 0 kr 0 kr  0 kr 
Kvalitetsavdrag - 5 321 331 kr -5 702 964 kr 381 633 kr mer 
Debiteringsgrad 1,610 1,599 -0,011 
Debiteringsgrad (*) 1,429 1,408 -0,021 
(*) Vid potentiella år med få verkliga avbrott i nätet 
Den största skillnaden beror på att två extra transformatorer byggs i referensnätet på nätnivå  
3, tillsammans med att strukturen är annorlunda på nätnivå 3. Eftersom skillnaden på nätnivå 
2 och skillnaden för kvalitetsavdraget tar ut detta något, blir den totala skillnaden i nätnytta 
inte lika stor. Det är viktigt att komma ihåg att skillnaden i kvalitetsavdrag till viss del kan ses 
som en parantes i den här analysen eftersom många verkliga nät ligger en god bit under 
förväntad avbrottskostnad (eller över maximal), vilket gör att kvalitetsavdraget blir 0 kr trots 

                                                 
3 Inkluderar reservtransformatorer 
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förändrad nätstruktur. Därför är resultaten markerade (*) ett potentiellt resultat som Ekerö 
erhålla för år de rapporterar in låga värden på SAIDI och SAIFI. 
 

 
Figur 16 – Skillnaden i Ekerös referensnät, med en meters skillnad i objektiva indata 

Figuren illustrerar nedre delen av Ekerös nät som påverkades mest strukturellt av 
förändringen. Det är den del där de flesta abonnenter befinner sig och där strukturen ändrades 
även på nätnivå 3. Abonnenten som flyttades ligger längre upp i nätet, en del som inte är med 
i figuren. 
 
Omsättningen av förändringar i beräkningsprocessen, dvs. beloppet av alla förändringar blir: 
1 378 073 kr. Det är vad skillnaden skulle ha varit om alla förändringar påverkade resultatet åt 
samma håll. Det här resultatet validerar att en ändring av en lågspänningsabonnent kan 
påverka nätstruktur och nätprestation på alla nätnivåer samt kvalitetsavdraget mer än 
obetydligt. Hur stor denna påverkan kan vara som störst i förhållande till nätet säger analysen 
inget om utöver att den kan ha betydelse, då resultatet är baserat på det första upptäckta 
väsenliga fenomenet på ett verkligt nät. Troligtvis kan effekten bli mycket stor om det endast 
finns två transformatorer på den högsta ingående nätnivån och förändringen gör att endast en 
transformator behövs; detta skulle både halvera transformatorer och ta bort all ledning på 
högsta nätnivån, vilket ger väsenlig minskad nätnytta. 

4.1.2 Analys 1 - Karlskogas nät 
Antag att en lågspänningsabonnent flyttar en sträcka om 2, 3 respektive 18 meter med tre helt 
olika referensnät som följd: 
Lågspänningsabonnent "11517201" flyttar till vänster (negativt i y-led) 
Ursprungliga koordinater: (6579559, 1424925) 
Årsförbrukning 188 900 kWh/år 

Tabell 11 - Skillnaden i utdata om en abonnent flyttar 2, 3 respektive 18 meter 

Y-koordinat 1424923 (2 meter) 1424922 (3 meter) 1424907 (18 meter) 
Del  
NUAK 516 458 963 kr 528 595 622 kr 528 108 260 kr
Förändring i NUAK - 691 kr + 12 135 968 kr + 11 648 606 kr
Nätprestation (total) 34 839 483 kr 35 755 164 kr 35 668 997 kr
Varav nätnivå 4  2 568 894 kr 2 664 531 kr 2 419406 kr
Varav nätnivå 3 9 542 311 kr 10 351 272 kr 10 531 279 kr
Varav nätnivå 2 9 311 412 kr 9 370 329 kr 9 300 456 kr
Varav nätnivå 1 13 416 866 kr 13 369 031 kr 13 417 856 kr
Kvalitetsavdrag -7 582 402 kr -8 033 532 kr -7 964 799 kr
Nätnytta 56 034 031 kr 56 489 956 kr 56 616 291 kr
Debiteringsgrad 1,2970 1,2865 1,2836
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På grund av att ändringen av kvalitetsavdraget och ändringen av nätprestationen till stora 
delar tar ut varandra, blir inte skillnaden i debiteringsgrad så stor. Men för år med maximalt 
kvalitetsavdrag eller inget kvalitetsavdrag skulle debiteringsgraden ändras betydligt mer. 
Kvalitetsavdraget ökar ca 0,5 miljoner samtidigt som nätprestationen ökar knappt 1 miljon - 
således skulle debiteringsgraden påverkas drygt dubbelt så mycket om det inte vore för 
kvalitetsavdraget. 

 
Figur 17 – Nätets struktur på nätnivå 3 då: abonnenten flyttar 2 meter (t.v.), 3 meter och 18 meter (t.h.) 
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4.2 Analys 2 - ändring av en lågspänningsabonnents årliga förbrukning 
Hur skall en sådan känslighet hittas i ett verkligt nät: Teorin och exempelnätet har visat att en 
lågspänningsabonnent som är belägen på samma plats som en transformator, men trots detta 
är belägen relativt långt från de övriga abonnenterna i samma nätstationsområde, kan bidra till 
en känslighet i indata av dess årliga förbrukning. Anledningen är att en sänkning av 
förbrukningen flyttar transformatorn till en av de andra abonnenterna vid något gränsvärde på 
förbrukningen (vilket ger påverkan på nätnivå 2 osv.). Motsatsvis kan en höjning i 
förbrukningen av den mest avlägsna abonnenten i ett nätstationsområde som inte finns på 
samma plats som transformatorn, leda till att transformatorn flyttas dit istället över en viss 
förbrukning.   

4.2.1 Exempel med liknande påverkan på Ekerö som i analys 1 
Antag att lågspänningsabonnent "41000410" genomgår en förändring som innebär att de 
minskar sin årliga förbrukning av energi drastiskt, från 82 800 kWh till ca 10 620,5 kWh. 
Indata till STEM sker i jämna kWh, så frågan är om det är bäst att avrunda uppåt eller nedåt. 
Nedan presenteras en tabell med skillnaden i resultat mellan 10 620 kWh och 10 621 kWh för 
lågspänningsabonnenten. Lägg märke till att den resulterande nätstrukturen för nätnivå 3 
liknar den som modifieringen av läge för en abonnent på Ekerö gav i analys 1, men 
abonnenten analys 2 görs på är belägen i en annan ände av nätet än abonnenten i analys 1. 

Tabell 12 - Skillnaden i utdata om en abonnent ändrar förbrukningen lite i Ekerös nät 

Förändring 10 621 kWh 10 620 kWh skillnad 
Total NUAK 372 972 784 kr 381 847 915 kr 8 875 131kr (2,4 %) 
Nätnyttan 41 953 863 kr 42 268 980 kr 315 117kr 
Nätprestation total 25 128 049 kr 25 820 087 kr 692 038 kr 
Varav nätnivå 1 9 432 949 kr 9 432 778 kr -171 kr 
Varav nätnivå 2 6 749 241 kr 6 658 560 kr -90 681 kr 
Varav nätnivå 3 6 605 089 kr 7 386 566 kr 781 477 kr 
Varav nätnivå 4 2 340 769 kr 2 342 182 kr 1 413 kr 
Överföring 3 455 450 kr 3 455 532 kr 82 kr 
Kvalitetsavdrag -5 321 639 kr - 5 698 644 kr 377 005 kr mer 
Debiteringsgrad 1,610 1,598 -0,012 
 
Som synes liknar resultatet från analys 1 och 2 varandra för Ekerös nät, men är långt ifrån 
identiska. Speciellt för nätnivå 2 skiljer det sig betydligt, vilket tyder på en helt annan struktur 
på den nivån. Även här gäller att det är meningsfullt att titta på resultatet exklusive 
kvalitetsavdrag. Genom att jämföra nätens struktur mellan analys 1 och 2 syns det att 10-kV 
näten har helt olika strukturer. 
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Figur 18 – Skillnaden i Ekerös referensnät, med en kWh skillnad i objektiva indata 

4.2.2 Ytterligare ett exempel på ett nät 
Antag att lågspänningsabonnent "38117445"  höjer sin årliga elenergiförbrukning i 
Västkustens eldistributionsnät. Höjningen är på storleksordningen av en knapp fördubbling av 
den tidigare förbrukningen. Om höjningen överstiger ett visst gränsvärde, att NUAK minskar 
med ca 60 miljoner kronor. Dessutom ändras nätstrukturen helt och hållet på alla fyra 
nätnivåer.  
 
Lågspänningsabonnent "38117445" har innan förändring: en årlig förbrukning av 19 375 kWh 
och en årlig debitering på 4 851 kr. Skillnaden i resultat mellan en höjning på +14 990 kWh 
och +15 000 kWh jämföres. 

Tabell 13 - Skillnaden i utdata om en abonnent ökar sin energiförbrukning västkustens nät 

Förändring 34 365 kWh 34 375 kWh skillnad 
Total NUAK 3 980 530 908 kr 3 920 686 126 kr -59 844 782 kr (-1,5 %)
Nätnyttan 418 059 123 kr 414 388 907 kr -3 670 216 kr
Nätprestation total 264 207 219 kr 260 420 103 kr -3 787 116 kr
Varav nätnivå 1 88 193 228 kr 88 238 471 kr 45 243 kr
Varav nätnivå 2 60 638 106 kr 60 608 238 kr -29 868 kr
Varav nätnivå 3 44 520 000 kr 43 769 867 kr -750 133 kr
Varav nätnivå 4 70 855 885 kr 67 803 527 kr -3 052 358 kr
Överföring 23 470 024 kr 23 517 698 kr 47 674 kr
Kvalitetsavdrag -42 734 349 kr -42 665 122 kr 69 277 kr lägre
Debiteringsgrad 1,239 1,250 +0,011
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Figur 19 – Förändring av nätnivå 3 och 4:s struktur i västkustens nät efter ändring i en abonnents 
förbrukning 

Första och tredje från vänster motsvarar nätnivå 4, respektive nätnivå 3 med den lägre 
höjningen, andra och fjärde från vänster är motsvarande med ytterliggare 10 kWh. 
 
Trots att antalet transformatorer ökar på den högsta nätnivån, sjunker nätprestationen där. 
Dels beror det på att ledningslängden minskar och dels på att gränspunkten ansluter till en 
annan plats, vilket även det innebär kortare ledningslängd (gränspunkternas anslutningar 
illustreras av streckade linjer i figuren). Såväl transformatorer som ledningar dubbleras på 
nätnivå 4 pga. redundansantagandet [1], vilket totalt ger större storleksordning av påverkan på 
resultatet för denna nivå. På nätnivå 3 är gränspunkternas anslutning den dominerande faktorn 
till ändringen av resultatet. 

- 46 - 



4.3 Analys 3 - införandet av en ny lågspänningsabonnent 

 
Figur 20 – Värmland SAM (nätnivå 3) ungefärliga platser utmärkta, för en ny liten lågspänningsabonnent  

Koordinater för den nya abonnenten: 
Plats 1: (6352383, 1279817) 
Plats 2: (6508656, 1254492) 
Plats 3: (6506948, 1311837)  
En lågspänningsabonnent placeras ut på tre olika platser i nätet och resultatet jämföres 
därefter. Det valda nätet är Värmland SAM, vilket är en ihopslagning av alla Fortumägda nät i 
västra Sverige. Först en plats (plats 1) som ger negativ påverkan på NUAK, sedan en som 
blott ger en liten skillnad (plats 2) och till sist en plats (plats 3) som gör att NUAK höjs. Den 
nya kunden är en lågspänningskund med en årlig förbrukning på 1000 kW och en tariff på 
800 kr. 

Tabell 14 - Skillnaden i utdata beroende på var i Värmland SAMs nät en ny abonnent placeras 

Del  Plats 1 Plats 2 Plats 3 
NUAK 14 029 178 733 kr 14 077 215 188 kr 14 992 380 727 kr 
Ändring NUAK - 48 031 055 kr, 0,34 % + 5 400 kr, 0,0 % + 915 170 939 kr,  6,5 % 
Täthet 156 m/abon. (- 0,1 %) 156 m/abon. (- 0,0 %) 160 m/abon. (+ 2,6 %) 
Nätprestation 942 061 994 kr 

(- 0,33 %) 
945 170 761 kr  
(+ 0,0 %) 

1 006 501 076 kr 
 (+ 6,5 %) 

Varav nätnivå 1 244 617 306 kr 
(+ 0,0 %) 

244 595 642 kr  
(+ 0,0 %) 

244 595 261 kr  
(0,0 %) 

Varav nätnivå 2 286 319 855 kr 
(+ 0,0 %) 

286 306 864 kr  
(+ 0,0 %) 

286 302 931 kr  
(+ 0,0 %) 

Varav nätnivå 3 215 908 352 kr 
(- 0,0 %) 

215 909 554 kr  
(+ 0,0 %) 

219 908 835 kr  
(+ 1,9 %) 

Varav nätnivå 4 195 216 479 kr 
(- 1,6 %) 

198 358 702 kr 
(+ 0,0 %) 

255 693 949 kr  
(+ 28,9 %) 

Nätnytta 1 306 063 523 kr 
(- 0,23 %) 

1 309 011 656 kr 
(+ 0,0 %) 

1 370 334 000 kr  
(+ 4,7 %) 

Kvalitetsavdrag - 214 187 680 kr (*) - 214 301 391 kr (*) - 214 301 427 kr (*) 
Debiteringsgrad 1,198 (+ 0,23 %) 1,196 (+ 0,0 %) 1,142 (-4,5 %) 
(*) Blott en obetydlig förändring, nätet erhåller maximalt kvalitetsavdrag i alla tre fallen, 
skillnaden beror på att "taket" ändras något vid förändringarna. 
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Figur 21 – Nätnivå 4 (Värmland SAM) beroende på plats för den nya abonnenten.  

Från vänster i Figur 21: Plats 1, plats 2 (identisk med ursprunglig struktur) och plats 3 
 
En av den stora anledningen till att NUAK blev så hög om den nya noden placerades på plats 
3, är den långa streckade linjen i figuren ovan, som innebär att en av gränspunkterna förbinds 
via en ledning med nätet över ett mycket längre avstånd än i de andra två fallen, vilket på 
nätnivå 4 ger en hög kostnad. 
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4.4 Analys 4 - högspänningsabonnent som byter spänningsnivå 

4.4.1 Ett större nät innehållandes alla spänningsnivåer 
Västkusten har totalt 77 högspänningsabonnenter, alla på nätnivå 2. Antag att en av de större 
vill gå upp en spänningsnivå, abonnent "40816180". Detta får den något märkliga effekten att 
NUAK för hela nätet sänks med en halv miljard kronor, vilket ses i Tabell 15: 

Tabell 15 - Skillnaden i utdata om en abonnent flyttas upp en nätnivå (Västkustens nät) 

Del  "40816180" på nätnivå 2 "40816180" på nätnivå 3 
NUAK 3 980 534 813 kr 3 470 880 767 kr (- 12,8 %) 
Ändring NUAK 0 kr - 509 654 046 kr  
Täthet 109 m/abonnent 107 m/abonnent (- 1,8 %) 
Nätprestation 264 207 525 kr 230 117 229 kr (- 12,9 %) 
Varav nätnivå 3 44 519 212 kr 46 170 601 kr (+ 3,7 %) 
Varav nätnivå 4 70 855 280 kr 36 169 776 kr (-49,0 %) 
Nätnytta 418 061 107 kr 383 989 953 kr (- 8,1 %) 
Kvalitetsavdrag -42 732 732 kr -42 741 873 kr  
Debiteringsgrad 1,239 1,349 (+ 8,9 %) 
 
Således beror den stora skillnaden till stor del på att nätprestationen på den högsta 
spänningsnivån i princip halveras. Figuren nedan illustrerar skillnaden på just denna nivå i 
nätstruktur: 
 

 
Figur 22 – Konsekvensen av att en högspänningsabonnent flyttar upp en nätnivå i Västkustens nät 

Vid första anblick skiljer sig inte nätstrukturen nämnvärt. Samma struktur, samma antal 
transformatorer, där en visserligen har bytt plats. Svaret ligger i var gränspunkten ansluter 
(streckade linjer). Som figuren visar är skillnaden i längd drygt 10 mil. Att 10 mil ledning 
försvinner från nätnivå 4 är således den största bidragande orsaken. 100 % redundans på 
nätnivå 4 innebär en skillnad om 20 mil ledning som nätägaren får betalt för.  
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4.4.2 Mindre nät där fler spänningsnivåer skapas 
Täbys eldistributionsnät har i verkligheten spänningsnivåerna 22-10-0,4 kV (22 kV-nivån 
utgörs endast av gränspunkter). NNM skapar dock endast två nätnivåer eftersom både 22 och 
10 kV räknas som nätnivå 2. Täby får således endast ersättning för två nätnivåer av NNM, 
trots att det verkliga nätet har tre. Antag att den största högspänningsabonnenten väljer en 
högre spänningsnivå (från 10 till 26 kV), samtidigt som en av gränspunkterna blir 26 kV (är 
ett måste för att få rimliga värden i NNM då ingen uttagspunkt får vara på högre 
spänningsnivå än vad någon gränspunkt har). Även förändringen att alla noder på 22 kV 
flyttas upp till 26 kV analyseras. Resultatet av dessa två skilda förändringar blir följande: 

 
Figur 23 – Konsekvensen av att en högspänningsabonnent flyttar upp en nätnivå i Täbys nät 

Tabell 16 - Skillnaden i utdata om en abonnent flyttas upp en nätnivå i Täby 

Del  " 50904800090" & 
TBY000#Ensta på 
nätnivå 2 

" 50904800090" & 
TBY000#Ensta på 
nätnivå 3 

Alla noder på "rätt" 
nätnivå (*) 

NUAK 563 120 784 kr 641 133 207 kr 650 418 302 kr 
Ändring NUAK - + 78 012 423 kr (13,9 %) + 87 297 522 kr (15,5 %) 
Täthet 39,6 40,0 (+ 1,0 %) 39,8 (+ 0,5 %) 
Nätprestation 35 820 501 kr 41 624 922 kr (+ 16,2 %) 42 374 318 kr (+ 18,3 %) 
Varav nätnivå 2 15 585 896 kr 15 600 244 kr (+ 0,1 %) 15 310 538 kr (- 1,8 %) 
Varav nätnivå 3 0 5 790 073 kr 6 829 176 kr 
Nätnytta 83 053 631 kr 88 870 698 kr (+ 7,0 %) 89 607 448 kr (+ 7,7 %) 
Kvalitetsavdrag 0 0 0 
Debiteringsgrad 1,107 1,034 (- 6,6 %) 1,026 (- 7,3 %) 
(*) Alla noder (i detta fall ekvivalent med gränspunkter) på 22 kV ändras till 26 kV, så att de 
hamnar på nätnivå 3 i NNM, i övrigt identiska indata som för det verkliga nätet. 
 
Vilken nätnivå 20 kV skulle tillhöra var inte självklart när Nätnyttomodellen togs fram. I 
vissa befintliga spänningskedjor (400-130-40 kV) motsvarar 20 kV den lägsta 
högspänningsnivån (nätnivå 2), medan det i andra (220-70-20 kV) förekommer både ca 10 kV 
och ca 20 kV i samma nät, vilket borde leda till att 20 kV motsvarar nätnivå 3. Valet föll på 
att sätta gränsen mellan nätnivå 2 och 3 vid 25 kV[1].  
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4.4.3 Ett nät där fler spänningsnivåer skapas 
Ekerös elnät har åtta högspänningsabonnenter på 22 kV jämte några på 11 kV. 
Nätnyttomodellens algoritm medför att dessa hamnar på samma spänningsnivå i referensnätet. 
Antag att spänningen på dessa höjes till 26 kV istället för 22 kV. Detta medför stor förändring 
av nätstrukturen, ett nät på nätnivå 4 skapas och nätnivå 3 ombildas och NUAK samt 
nätnyttan och debiteringsgraden höjes betydligt.  

Tabell 17 - Spänningshöjning på Ekerös nät 

Förändring: originalindata endast 
spänningshöjning 

Del  
NUAK 372 982 654 kr 410 713 007 kr
Förändring i NUAK - + 37 730 353 kr, + 10,1 %
Nätprestation (total) 25 128 806 kr 27 752 083 kr
Varav nätnivå 4  2 341 045 kr 4 940 423 kr
Varav nätnivå 3 6 605 462 kr 6 565 177 kr
Varav nätnivå 2 6 749 348 kr 6 813 533 kr
Varav nätnivå 1 9 432 949 kr 9 432 949 kr
Kvalitetsavdrag - 5 321 964 kr - 6 602 834 kr
Nätnytta 41 955 989 kr 43 499 002 kr
Förändring nätnytta - + 1 543 013 kr, + 3,7 %
Debiteringsgrad 1,6096 1,5525 (3,55 %)
    

 
Figur 24 – Ekerö nät efter spänningshöjning från 22 till 26 kV 

På grund av att kvalitetsavdraget delvis tar ut resultatförändringen, blir påverkan inte lika stor 
som den hade kunnat vara. Om inte det hade varit fallet hade debiteringsgraden minskat till 
nästan 1,50. Ledningen på nätnivå 4 bidrar mest till förändringen. Ofta sänks 
debiteringsgraden om spänningen höjs, vilket hade givit ännu större påverkan på 
debiteringsgraden, vilket har försummats. 

- 51 - 



4.5 Analys 5 - övriga frågeställningar 

4.5.1 Gränspunkt som blir abonnent 
En ny gränspunkt tillföres Värmland SAM på koordinaterna: {6436824, 1339542}, 
intäkt/utgift 0 kr, abonnerad effekt 400 kW, nätnivå 3. Dels hade gränspunkten - 1kWh i årlig 
förbrukning och dels 1 kWh. Resultatet presenteras nedan, procent inom parentes avser i 
jämförelse med grundfallet, utan denna gränspunkt: 
Tabell 18 - Värmland SAM med en ny, liten gränspunkt på nätnivå 3 

Del  -1kWh 1 kWh 
NUAK 14 077 209 788 14 514 539 512
Ändring i NUAK 0 kr (0 %) + 437 329 724 kr (+ 3,1 %)
Täthet 156,0 (0 %) 157,5 (+ 1,0 %)
Nätprestation 945 170 469 kr (0 %) 974 533 071 kr (+ 3,1 %)
Varav nätnivå 3 215 909 554 kr (0 %) 220 512 931 kr (+ 2,1 %)
Varav nätnivå 4 198 358 695 kr (0 %) 223 119 318 kr (+ 12,5 %)
Nätnytta 1 309 011 089 kr (0 %) 1 338 127 613 kr (+ 2,2 %)
Kvalitetsavdrag - 214 301 352 kr (0 %) - 214 329 330 kr (*)
Debiteringsgrad 1,20 (0 %) 1,17 (- 2,5 %)
(*) Den relativt lilla skillnaden beror på att det maximala kvalitetsavdraget ändrats litet. 
 
Resultatet på det verkliga nätet är mycket likt det för testnätet, så slutsatserna därifrån 
valideras. En gränspunkt med låg energi som tillförs nätet ansluts ej och bidrar därför å intet 
sätt till resultatet i NNM. Så fort årsförbrukningen blir positiv, om än blott 1 kWh, påverkar 
gränspunkten systemet som vore den en abonnent (uttagspunkt), vilka alltid ansluts, oavsett 
storlek.  

4.5.2 Effekt av inmatningspunkt 
Effekten av att införa en inmatningspunkt på nätnivå 1 i Västkustens nät har studerats. Även 
om den överförda energin från inmatningspunkten sättes till 1 miljard kWh per år, påverkar 
den inte utdata nämnvärt. På de högre nätnivåerna påverkas inte nätprestationen någonting, på 
nätnivå 1 endast kostnaden införandet av en ny nod innebär. Även om inmatningspunkten 
flyttas geografiskt och placeras på nätnivå 2, blir påverkan på resultatet obetydligt, även om 
den införda energin går upp emot orimliga värden (1000-tals miljarder). Inmatningspunkter 
verkar utifrån observationerna inte ge någon som helst påverkan på resultatet och 
nätstrukturen, bortsett från extra NUAK att ansluta och den redovisade kostnaden/intäkten 
inmatningspunkten genererar.   
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5 Slutsatser 

5.1 Generella 
• Smärre realistiska och fullt möjliga förändringar i indata till Nätnyttomodellen, kan 

påverka NUAK, nätnytta och debiteringsgrad flera procent. 
• En förändring av indata för nätnivå 1 kan medföra en helt annan nätstruktur på alla 

fyra nätnivåer. 
• Förändringar i utdata, som är stora i förhållande till indataförändringen, beror ofta på: 

förändring av ledningslängd och/eller antalet komponenter på den högst ingående 
nätnivån eller på att en eller flera gränspunkter väljer en helt annan plats att ansluta till 
nätet på.  

• Sättet att ta fram och använda elektriska tyngdpunkter under skapandet av 
referensnätet förklarar till stor del teoretiskt varför denna känslighet ibland kan 
uppkomma. Även algoritmen för att ansluta gränspunkter kan ibland vara en starkt 
bidragande orsak. 

• Exempel på indataförändringar som kan ge stor inverkan på utdata är: flytt av 
abonnent, förändring i abonnents årsförbrukning, ny abonnent, ändring av abonnents 
spänningsnivå och ändring i gränspunkts indata. 

• Exempel på indataförändringar som inte kan ge stor inverkan på utdata är: ändring i 
indata för inmatningspunkt och spegelvändning eller flytt av hela indatamängden. 

5.2 Analys 1  
Ändring av en lågspänningsabonnents läge 

• En förändring av en lågspänningsabonnents geografiska läge med 1 meter kan 
förändra nätstrukturen på alla fyra nätnivåer och ge, i jämförelse till förändringens art, 
stora förändringar i Nätnyttomodellens resultat 

• I ett exempel på ett verkligt nät, gav en sådan förändring en ökning av NUAK med 
drygt 10 miljoner kronor (2,2 %) och av nätnyttan med ca 0,6 miljoner kronor.  

5.3 Analys 2  
Ändring av en lågspänningsabonnents årliga elenergiförbrukning 

• En förändring av en lågspänningsabonnents årliga förbrukning med 1 kWh kan 
förändra nätstrukturen på alla fyra nätnivåer och ge, i jämförelse till förändringens art, 
stora förändringar i Nätnyttomodellens resultat. 

• I ett av exemplen ändrades NUAK med storleksordningen 60 miljoner kronor och 
nätnyttan ändras med 3,7 miljoner kronor. 

5.4 Analys 3 
Införandet av en ny lågspänningsabonnent 

• En ny lågspänningsabonnent, med låg förbrukning, som ansluter sig till nätet, kan 
både höja eller sänka NUAK avsevärt eller knappt påverka NUAK alls, beroende på 
var i nätet abonnenten ansluter. 

• I exemplet på ett verkligt nät kunde samma sorts abonnent höja NUAK med i 
storleksordningen en miljard kronor (6,5 %), påverka NUAK med endast några tusen 
kr eller sänka NUAK med storleksordningen 50 miljoner kr beroende på var i nätet 
abonnenten placerades. Nätnyttan förändrades som mest med 64,3 miljoner kr (4,7 %). 
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5.5 Analys 4 
Högspänningsabonnent som byter spänningsnivå 

• Att ändra spänningsnivå på högspänningsabonnenter, utan att ändra de andra objektiva 
indata, kan både öka eller minska NUAK relativt mycket. 

• I ett exempel på västkustens nät, när en abonnent bytte från nätnivå 2 till nätnivå 3 
sjönk NUAK med drygt en halv miljard kronor (12,8 %); nätnyttan sjönk med drygt 
34 miljoner kr eller motsvarande 8,1 %.  

• Referensnätet har inte alltid samma antal spänningsnivåer som det verkliga nätet. I ett 
av de studerade näten finns både 10 och 22 kV, vilka båda tillhör nätnivå 2 i 
referensnätet. Att ändra till exempel alla noder på 22 kV till 26 kV i ett sådant nät, kan 
höja NUAK med drygt 15 % (87,3 miljoner kr) och nätnyttan höjdes med drygt 6,5 
miljoner kr (7,7 %).  

5.6 Analys 5 
• Algoritmen för att ta fram referensnätet har ett inbyggt hinder emot att 

transformatorpunkter placeras på märkliga platser (exempelvis i vatten). 
• Gränspunkter med låg energitillförsel ansluts inte alltid till referensnätet och bidrar 

därmed ej till någon nätnytta; om gränspunkten istället "tar" energi från nätet, anslutes 
den alltid som om den vore en uttagspunkt, oavsett hur låg förbrukningen är. Detta 
kan leda till känslighet för förändringar i indata. I exemplet på ett verkligt nät 
(Värmland SAM) skilde det knappt en halv miljard (3,1 %) i NUAK beroende på om 
gränspunkten hade + 1 kWh eller - 1 kWh. Nätnyttan ändrades med ca 30 miljoner kr. 

• Inmatningspunkter ger aldrig upphov till känslighet i modellen eller förändringar på 
nätstrukturen, oavsett nätnivå och storlek. Införandet av en ny inmatningspunkt 
påverkar endast genom en något ökad nätnytta, motsvarande de extrakomponenter 
som behövs för anslutningen och en eventuell inrapporterad verklig kostnad/intäkt. 
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6 Fortsatt arbete 
En känslighetsanalys av objektiva indata till Nätnyttomodellen har gjorts i denna rapport. Att 
små förändringar i indata kan ge stora förändringar i utdata har påvisats och förklarats 
teoretiskt. Några förslag på studier för fortsatt arbete: 

• Huruvida förändringar i indata kan ge systematisk påverkan på resultatet. 
• Uppskattning av sannolikheten för att en enskild indatapost kan ge stor påverkan för 

hela referensnätet. 
• En fördjupad analys av resultatets konsekvenser ur ett mer samhällsvetenskapligt 

perspektiv.  
• Ta fram konkreta förslag på hur Nätnyttomodellen skulle kunna modifieras för att 

minska dess känslighet för små förändringar i indata. 
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Bilaga 1 - Indata till testnätet 
SUBSCRIBER 

Anläggnin
gs-ID 

Abonne
mangsty

p 

Anläggning
ens X-

koordinat 

Anläggning
ens Y-

koordinat 

Överförd 
energi 

Abonn
erad 

effekt

Spänn
ing Intäkt Utgift 

301 G 7000000 1400130 -2000000 800 22 0 60000
202 H 7000015 1400950 500000 300 11 50000 0
201 H 7000015 1400850 1000000 150 11 100000 0
119 L 7000010 1400900 20000  5000 0
118 L 7000010 1400600 2000  2000 0
117 L 7000600 1400900 15000  3000 0
116 L 7000650 1400120 10000  3000 0
115 L 7000650 1400115 1000  2000 0
114 L 7000550 1400100 30000  5000 0
113 L 7000080 1400100 25000  5000 0
112 L 7000015 1400120 1000  2000 0
111 L 7000040 1400020 1000  2000 0
110 L 7000030 1400030 15000  3000 0
109 L 7000015 1400010 15000  3000 0
108 L 7000010 1400030 10000  3000 0
107 L 7000005 1400015 1000  2000 0
106 L 7000025 1400010 15000  3000 0
105 L 7000020 1400020 10000  3000 0
104 L 7000020 1400000 5000  2000 0
103 L 7000000 1400020 20000  2000 0
102 L 7000010 1400005 15000  3000 0
101 L 7000000 1400000 10000  3000 0
 

GENERALS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
0 0 30000 0 0 3000 1000 2000 1000 3 2000 100000 0 0,2 10 0,2 4 0 0 0,2 5 
Endast ett urval av "GENERALS"-filen finns med, övriga poster påverkar inte resultatet i NNM på något 
sätt (inte alla medtagna heller). 
1 = intäkter från flyttavgifter 
2 = intäkter från anslutningsavgifter 
3 = myndighetsavgifter 
4 = Övriga intäkter 
5 = Utgift för leverensavbrott 
6 = Ledningslängd lågspänning luftledning 
7 = Ledningslängd lågspänning jordkabel 
8 = Ledningslängd högspänning luftledning 
9 = Ledningslängd högspänning jordkabel 
10 = Antal nätstationer 
11 = Total installerad transformatoreffekt i ovan angivna nätstationer 
12 = Under året inköpt energi för att täcka nätförluster 
13 = Under året producerad energi för att täcka nätförluster 
14 = Avbrottsfrekvens i uttagspunkt för aviserade avbrott (antal) exklusive avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkter 
15 = Medelavbrottstid i uttagspunkt för aviserade avbrott (min) exklusive avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkter 
16 = Avbrottsfrekvens i uttagspunkt för oaviserade avbrott (antal) exklusive avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkter 
17 = Medelavbrottstid i uttagspunkt för oaviserade avbrott (min) exklusive avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningsp 
18 = Avbrottsfrekvens i uttagspunkt för aviserade avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt (antal) 
19 = Medelavbrottstid i uttagspunkt för aviserade avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt (min) 
20 = Avbrottsfrekvens i uttagspunkt för oaviserade avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt (antal) 
21 = Medelavbrottstid i uttagspunkt för oaviserade avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt (min) 
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