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Sammanfattning
Världen står inför ett flertal problem som bland annat omfattar begränsade naturresurser samt miljö-
och energiproblem. Klimatförändringen är ett faktum och har en inverkan på många områden. 
Utvecklingen av samhället har skapat behov av säkra och pålitliga energisystem. Därför behöver 
energiförsörjningen följa utvecklingen samtidigt som negativ miljöpåverkan begränsas. Även den 
markanta anslutningsökningen av förnybara energikällor i elnäten skapar påfrestningar på 
energisystemet. För att bibehålla den rådande levnadsstandarden i samhället och uppnå en 
ekologiskt hållbar energiproduktion krävs en betydande ökning av effektiviteten i 
energianvändningen. På grund av det att idag inte finns alltför många effektiva metoder för att lagra
el så innebär detta ett behov av, och ställer även krav på, balanserad produktion och konsumtion vid
varje tidpunkt. En av de grundläggande driftkrafterna gällande smarta elnät är just att kunna 
balansera energiproduktion med konsumtionen på bästa möjliga sätt. 

Intelligenta nät-metoden är även fördelaktig för miljön, elkonsumenter och producenter. Även vid 
bemärkelse av smarta nät är hela kraftsystemet inkluderat, allt från kraftgenerering, transmission 
och distributionsinfrastruktur till alla kategorier av konsumenter (hushåll, handel och industri).  
Smarta nät är också tekniker som möjliggör förbättrad kontinuitet och ökade anslutningsmöjligheter
samt bidrar till att förbättra effektiviteten i företagets nätverk, vilket indirekt minskar 
konsumentkostnaderna. Ytterligare åtgärder inom detta område inkluderar strömförsörjning, 
underhåll av systemet samt informations- och kommunikationsteknik.

Syftet med denna studie är medföra ökad kunskap och förståelse för ämnet samt bidra med idéer 
beträffande hur vindkraftsanläggningar och elnät kan förbättras genom användning av Smart Grids. 
Analysen bidrar även till ett helhetsintryck angående hur intelligenta elnät fungerar och inkluderar 
även en sammanfattande redogörelse för de allmänna kraven för att kunna uppnå bästa möjliga 
prestanda.

Nyckelord: Smart Grids, hållbar utveckling, elproduktion, energilagring, energieffektivisering. 
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Abstract
The world is facing many problems, including limited natural resources as well as environmental 
and energy problems. Climate change is a fact and has a negative impact on several areas. The 
development of society has created the need for secure and reliable energy systems. Therefore, 
energy production must keep up with recent developments while limiting negative environmental 
impact. Although the sharp increase of renewable energy sources connecting to electrical networks 
creates stress on energy systems. Maintaining the standard of living and achieving sustainable 
energy production requires a significant increase in the efficiency of energy use. In addition, the 
fact that there are presently an abundance of effective ways to store electricity means, and requires, 
that the production, as well as consumption, of power are kept in balance at all times. One of the 
basic operating forces regarding the Smart Grid is to balance energy consumption in the best way 
possible.

The intelligent networks method is also advantageous for the environment as well as the consumers 
and producers of electricity. Although the broad sense of the Smart Grid includes the whole power 
system, ranging from power generation, transmission and distribution infrastructure to all categories
of consumers (domestic, commercial and industrial). Smart Grids are also techniques that enable 
improved business continuity, increased connectivity and also helps to improve the efficiency of the
corporate network, and indirectly reduce costs for consumers. Further measures in this area include 
power supply and system maintenance as well as information and communication technology.

This study will provide knowledge and understanding in addition to contributing ideas on how to 
improve the wind power plants and the electricity grid through the use of Smart Grids. The analysis 
is also a way to convey an overall impression of how the Smart Grid works as well as summarizing 
the general requirements in order to achieve the best possible performance.

Keywords: Smart Grid, sustainable development, power generation, energy storage, energy 
efficiency. 
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Nomenklatur  
SvK                                           Svenska Kraftnät

EU                                             Europeiska Unionen 

DR                                             Demond Response 

AMI                                          Avancerad Metering Infrastructure 

AMR                                         Automatic Meter Reading 

VPP                                           Virtual Power Plant 

M/490                                       Standardisation Mandate

CEN                                          The European Committee for Standardisation 

CENELEC                                European Committee for Electrotechnical Standardization 

ETSI                                          European Telecommunications Standards Institute 

TSO                                          Transmission System Operator

DSO                                          Distribution System Operator 

ACER                                       Agency for the Cooperation of Energy Regulators

ENTSO                                     European Network of Iransmission System Operators of Electricity

Definitioner 
I vägledningen anses med [1]:

➢ Anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktioner bakom samma 
mätpunkt.

➢ Anslutningsledning: en ledning som förbinder elproduktionsanläggningens uppsamlingsnät 
med elnätet och en kundspecifik.

➢ Förnybar el: elektricitet som produceras av biobränsle, geotermisk energi, solenergi, 
vattenkraft, vindkraft eller vågenergi.

➢ Nätföretag: den som bedriver nätverksamhet enligt ellagen (1997:857).

➢ Uppsamlingsnät: produktionsanläggningens interna nät för att samla upp produktion från 
flera generatorer. Ett exempel på uppsamlingsnät av vindkraftparkers interna nät som 
omfattas av Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 
(1997:857).

➢ Ansluten till stamnätet: anläggningen som ingår i nät med spänningsnivå närmast under 
stamnätet och som i en eller flera punkter är fysiskt ansluten till stamnätet.

➢ Direkt ansluten till stamnätet: Med direkt ansluten till stamnätet anses transformatorer, 
ledningar och anläggnings delar för 400 eller 220 kV som är fysiskt anslutna till 
stamnätsanläggning.

10

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
http://www.etsi.org/
http://www.cenelec.eu/


Figurlista
Figur 1 Den ideala balansen på produktionen och förbrukningen. Källa [4].....................................17

Figur 2 Översikt över elproducentens kalkyl. Källa [19]...................................................................20

Figur 3 Översikt över elhandelsföretags kalkyl. Källa [19]...............................................................20

Figur 4 Översikt över elkonsumentens kalkyl. Källa [19].................................................................21

Figur 5 Elområden i Sverige. Källa [33]............................................................................................22

Figur 6 Energiöverföringsförlopp i Svenska Kraftsystemet. Källa [31]............................................24

Figur 7 Översikt över elnätets uppbyggnad. Källa [39].....................................................................25

Figur 8 Det nordiska elkraftsystemet. Källa [4].................................................................................26

Figur 9 Bild på två vindkraftverk installerade i Jämtkrafts vindparken. Källa [37]...........................29

Figur 10 Bild på vikbara rotorbladen på en vindkraftverk. Källa [43]...............................................30

Figur 11 Multirotor-konceptet. Källa [44]..........................................................................................31

Figur 12 Översikt över Sveriges elproduktionen i 2015, TWh. Källa [13]........................................33

Figur 13 Översikt över olika energilagringsmetoder och deras fördelning. Källa [7].......................35

Figur 14 Översikt över energilager, lokalisering och tjänster. Källa [68]..........................................38

Figur 15 Översikt över egenskaper hos diverse lagringsalternativen. Källa [61]..............................40

Figur 16 Översikt över standarder för WLAN framtagna av IEEE. Källa [50]..................................43

Figur 17 Översikt över kommunikationsinfrastrukturen. Källa [47]..................................................44

Figur 18 Översikt över diverse elproduktionskällor anslutna till elkraftsystemet. Källa [54]...........46

Figur 19 Schematisk bild på acceptansgränsens princip. Källa [75]..................................................51

Figur 20 Översikt över elkvalitet på distributionsnätet i förhållande till inkopplat lokal produktion 
och konsumtion. Källa [27]................................................................................................................55

Figur 21 Energiproduktion som en funktion av installerad kapacitet. Källa [74]..............................57

Figur 22 Stegvis införande av Smart Grid-teknik. Källa [27]............................................................59

Figur 23 Bild på en mobil applikation för att stödja energibesparingsstrategier. Källa [18].............61

Tabellista 
Tabell 1 Översikt över avbrottsersättningsnivåer. Källa [16].............................................................19

Tabell 2 Nätutvecklingsplan framtagen av SvK. Källa [4].................................................................23

Tabell 3 Elproduktion, elkonsumtion och elhandel i Sverige. Källa [13]..........................................34

Tabell 4 Översikt över olika lagringstekniker och dess tekniska egenskaper. Källa [62]..................39

Tabell 5 Jämförelse mellan nuvarande elnät och intelligenta elnät. Källa [67]..................................47

11

https://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE


Tabell 6 Översikt över driften och driftsäkerheten. Källa [14]...........................................................50

Tabell 7 Prognos på antalet prosumers i Sverige fram till år 2023. Källa [73]..................................52

Tabell 8 Översikt över marknadsincitament riktade för prosumers. Källa [41].................................53

Tabell 9 Översikt över myndigheters roll och funktion inom smarta elnät. Källa [19]......................63

12



1 Inledning
Jämtkraft Elnät AB har intresse för intelligenta nät och önskar få mer fakta om detta ämne i 
sammanhang med vindkraftanläggning som de är delägare till. Förutom vindkraftsanläggningen 
Jämtkraft producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme. Detta sker främst inom Jämtland, 
men även i andra delar av norra Sverige. Företaget har cirka 340 medarbetare i Sverige och över   
60 000 kunder anslutna till sina cirka 8000 km långa ledningsnät. 

Mullbergs vindkraftspark, som ägs av Jämtkraft och Skanska ID 50 % vardera, har 26 vindkraftverk
med 3 MW installerad effekt vilket ger en sammanlagd effekt på 78 MW. Anläggningen är belägen 
i Jämtlands län och producerar cirka 247 GWh per år och försörjer cirka 50 000 hushåll. 

För att man ska kunna ansluta fler vindkraftverk till anläggningen behövs en förstärkning av det 
befintliga nätet. Detta eftersom flödet genom elnätet ökar konstant. Därför har förnyelse av elnätet, 
stamstationer och elanläggningar inplanerats. Planen är även att tre stycken vindkraftsparker ska ha 
sin anslutningspunkt i en närliggande 400 kV-station. Den planerade insatsen kommer att medföra 
en ökning av vindkraftsproduktionen upp till 330 MW. Därför är det viktigt att ökningen av 
elproduktionen sker i takt med anläggningens och nätets ombyggnad och utveckling så att ingående 
komponenter, utrustning, anläggning och elnät garanterat tål elproduktionen och överförandet av 
strömmar. Inplanerad anslutning av ytterligare elproduktion till stamstationen medför 
förstärkningsbehov. Vissa förstärkningsåtgärder genomföras av Svenska Kraftnät och övriga 
ombesörjs av anslutande parter. 

I syfte att kunna ansluta utökad elproduktion och samtidigt bedriva en säker elöverföring krävs 
reinvesteringar som medför stora kostnader. Jämtkraft, som är producent och nätägare, är 
intresserade av möjligheter att använda smarta nät som metod i energisektorn för att skapa ett 
hållbart och kostnadseffektivt system vilket bidrar till större framtida lönsamhet. 

1.1 Syfte
Syfte med studien är att besvara vilka konsekvenser och fördelar som införandet av intelligenta 
elnät skulle innebära för Jämtkrafts vindkraftsanläggning. Studien ska även visualisera och ge 
kunskap samt förståelse för intelligenta elnät. Detta syftar till att göra elnätet smartare genom ny 
teknik, exempelvis lagringsenheter, kommunikation och fjärrstyrning eller distribuerade förnybara 
generatorer.

1.2 Avgränsningar
Studien är avgränsad till upplysningar gällande vindkraftsparken som är belägen i Jämtlands län, det
vill säga det geografiska området där anläggningen är belägen. Rapporten inkluderar även allmän 
teori om vindkraftsbranschen.

Studien om intelligenta elnät är grundad på litteratur och faktakällor samt håller sig till en teoretisk 
granskning och resonemang om konceptet Smart Grid och dess grundtanke.

1.3 Frågeställning 
Frågeställningen som kommer betraktas som huvudfråga i denna rapport är:

➢ Vilka konsekvenser och fördelar skulle införande av smarta elnät innebära för en 
vindkraftpark?.
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Fokus ligger även på att ge redogörelse om hur smarta elnät fungerar, allmän teori om förnybara 
energikällor, generering och energilagring.

1.4 Metod 
Studien inleddes genom att författaren ville fördjupa sin kunskap om konceptet intelligenta elnät. 
Inledningsvis lästes översiktlig litteratur och rapporter inom området. Redan då tydliggjordes 
ämnesomfattningen. Bakgrunden till studien var att dels författarens önskan att erhålla utökad 
kunskap om intelligenta elnät och att dessutom besvara frågan gällande vilka konsekvenser och 
fördelar införandet av smarta elnät skulle innebära för en vindkraftpark. Vindkraftparken som 
nämns i studien är belägen i Jämtlands län.

Nästa steg i studien bestod av ytterligare fakta- och litteraturinsamling. Detta stärktes med 
intervjuer av personal på Jämtkraft som är delägare i den studerade vindkraftparken.

Litteraturläsning om Smart Grids, smarta mätsystem, energieffektivitet, Demand Response, 
generering av elenergi och framtidens elnät genomfördes. Därutöver studerades även vindkraft, 
vindkraftsuppbyggnad, elproduktion, elnätets tillämpningar och elområden i Sverige.

Som underlag till fördjupning om intelligenta elnät och dess karakteristik utgick författaren i första 
hand från böcker skrivna av professor Math Bollen, som är inkluderad i 
Elkraftsingenjörsprogrammet. Urvalet anges nedan:

”Integration of Distributed Generation in the Power System” by Math H.J Bollen, Fainan Hassan,

”The Smart Grid - Adapting the power system to new challenges” by Math H.J Bollen.

För utökad omfattning om ämnet kompletterades litteraturstudien med datasökning på internet om 
smarta elnät.  

Studien sammanfattas med analys och slutsatser med fokus på klargörandet av de konsekvenser och
eventuella fördelar som införandet av intelligenta elnät skulle innebära för en faktisk 
vindkraftsanläggning. Rapporten avslutas med förslag på fortsatta studier samt referenser och 
bilagor.
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2 Bakgrund 
Klimatförändring är ett faktum och har en negativ inverkan på många områden. Det råder ingen 

tvekan om att klimatförändringen, genom krav på minskade utsläpp av CO2 , leder till en 

ekonomisk och politisk omvandling i värden. Denna process kräver ett ständigt sökande efter nya 
sätt att tänka och kommunicera samt ett behov av att engagera allmänheten. Det nya tänkandet 
skapar utmaningar för energibranschen angående effektiviserad produktion, överföring och 
användning av el. Även efterfrågan på förnybara källor, som vatten- vind och solkraft ökar.  

2.1 EU:s utsläppshandelssystem
Utveckling av Smart Grids i Europa har en stark koppling till klimatmålen och det globala behovet 
av ett moderniserat elnät. Europeiska Unionens (EU:s) nuvarande ambition är att öka 
energieffektiviteten ytterligare och minska utsläppen av växthusgaser. Till följd av detta sattes nya 
energi- och klimatmål upp. Dessa är kända som 20-20-20 mål och handlar om fyra mål som EU:s 
medlemsländer ska nå senast år 2020.

Målen som ska uppnås fram till 2020 är [3]:

➢ Minskade växthusgasutsläpp med minst 20 %, jämfört med 1990 års nivåer.

➢ Sänkt energiförbrukning med 20 %.

➢ Förhöjd andel förnybar energi till 20 % av all energikonsumtion.

➢ Höjd andel biobränsle för transport till 10 %.  

EU-kommissionen lägger stor vikt vid energiforskning och energisystemsinnovation. Allt för att 
öka användningen av förnybar energi. För att nå de nämnda målen krävs att samarbetande länders 
infrastruktur byggs samman så att elmarknaden successivt kan förbättras [3].

2.2 EU:s elmarknadsdesign
På den nationella utsträckningen den 15 juli 2015 presenterade EU:s kommission en rapport om en 
ny elmarknadsdesign och en rapport om slutkundsmarknad med förslag om systemoperatörernas 
ansvar och målsättning för en gränslös europeisk elmarknad. I meddelandet nämndes även följande 
[4]:

➢ Harmoniserade stödsystem för förnybar elproduktion.

➢ Ökade möjligheter för konsumenten att agera aktivt på marknaden.

➢ Självständiga regionala kontrollcentra med europeiskt fokus.

➢  Kapacitetsmekanismer och ökat riskmedvetande.

➢ Gemensamma metoder för effektprognoser.

➢ Närmare samarbete mellan TSO:er (Transmission System Operator) och DSO:er 
(Distribution System Operator).

➢ Utökade och förstärkta mandat för ACER (Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators) och ENTSO (European Network of Transmission System Operators of  
Electricity).
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Tanken med den nya elmarknadsdesignen är att komplettera det ordinarie lagstiftningsarbetet och 
utsträcka detta på nationell, regional och EU-nivå [4].

2.3 Elmarknadsmodeller i Sverige
Den nya el-lagen infördes i Sverige den 1 januari 1996. Samtidigt öppnades en gemensam nordisk 
elbörs, där den norska elbörsen övergick till en svensk-norsk elbörs och fick namnet NordPool. 
Svenska kraftnät (SvK) och Statnett i Norge var de första ägarna till NordPool. Numera ägs 
NordPool även av andra nordiska systemansvariga såsom Fingrid Oy, Energinet.dk, TSO Elering, 
Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST) [5].

Elmarknadens avreglering innebar ökade valmöjligheter på elmarknaden för konsumenterna och 
effektivare prisbildning. För producenter innebar detta konkurrens om både handel och produktion 
av el, samt fri prisbildning för elhandel beroende på efterfrågan på produktionen [36]. Det finns 
vissa skillnader mellan elmarknaden och andra råvarumarknader. Elmarknaden måste vara noggrant
balanserad mellan efterfrågan och produktion. Det går inte lagra produktionen och därför måste 
drifts- och kraftsystemen vara problemfria.

2.3.1 Spotmarknad
Varje förmiddag skickar aktörerna in sina bud till spotmarknaden för inköpa eller försäljning av en 
viss mängd el per timme under nästkommande dygn. Klockan 13 avgörs kraftutbytena och 
elpriserna bestäms. Priset bestäms utifrån utbuds- och efterfrågejämvikt, väderförhållanden 
(exempelvis regn och temperatur), veckodagar (helger, semesterperioder) eller ovanliga händelser 
(till exempel instabilitet på finansmarknaden) [6].

2.3.2 Prisflexibilitet
Elpriset är kostnad för förbrukad energi, exklusive kostnaderna för dess överföring och andra 
relaterade tjänster. Elpriset bestäms av en öppen marknad med en grossistmarknad (timpriser på 
Nordpool för framförallt stora producenter) samt en detaljhandelsmarknad med flera olika avtal för 
elkonsumenter från flertal elhandlare. Prissättningsprocessen för överföring av el samt för andra 
avgifter, exempelvis elsäkerhetsavgift, är reglerade. Elnätstarifferna bestäms av elnätsföretagen men
inom ramen för ellagen och den intäktsram som bestäms av Energimarknadsinspektionen [67].

Energikostnader påverkas av många parametrar både i uppåt- och nedåtgående riktning. Vädret är 
en av dessa (beträffande Sverige så läggs fokus på det nordiska vädret). Elpriset är varierande och 
influeras av åtskilliga olika faktorer. Först och främst beror priset på mängden el som förbrukas [7].

Följande parametrar som påverkar elpriset:

➢ Efterfrågan på energi

➢ Överföringskapacitet

➢ Temperatur och andra väderparametrar 

➢ Priser på utsläppsrätter

➢ Priset på bränsle

➢ Valutakurser
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➢ Vattennivåer i magasinen

➢ Nederbördsprognosen

➢ Regeringsbeslut

➢ Med mera 

Anslutning till elnätet är en obligatorisk avgift oberoende av energiförbrukning. Elnätsavgiften 
ligger på mellan 30 % till 50 % av elpriset och omfattar såväl överföringsavgift som 
abonnemangsavgift [67]. Elnätsavgiften betalas till det elnätsföretag som kunden är ansluten till. 
Abonnemangskostnad är en fast kostnad som fastställs utifrån säkringstariff, effekttariff eller 
tidstariff. Säkringstariffen avgör storleken på säkringen, som avgör hur mycket ström kunden kan 
förbruka vid samma tillfälle utan att säkringen utlöses. Effekttariffen avgörs utifrån kundens högsta 
effektuttag under en viss tidsperiod. Med tidstariff menas olika priser beroende på när 
förbrukningen sker under dygnet [8]. Överföringsavgiften är proportionell mot elförbrukningen i 
öre/kWh.

2.3.3 Balansmarknad
Balansmarknad är den del av elmarknaden där balansen på den slutliga elproduktionen och 
efterfrågan på el bestäms. Hänsyn tas till tidigare avtal och transaktioner samt rådande produktion 
och förbrukning. Bibehållen balans blir därmed alltmer komplicerat på grund av varierande 
elproduktion från förnybara energikällor. Den ökande produktionen kan ha stora konsekvenser för 
elkraftsystemet och försvårar åtföljande av den nödvändiga systemomfattande balansen, vilket 
säkerställer ett stabilt nätverk. På lång sikt kan dessa effekter minska stabiliteten i hela systemet och
slutligen även leveranskvaliteten [4].

Figur 1: Bild på den ideala balansen på produktionen och förbrukningen [4]

Det svenska elkraftsystemet är av teknisk anledning designad för 50 Hz frekvens. Frekvensen är i 
balans när elproduktion och förbrukning befinner sig i jämvikt [4].
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2.3.4 Prognostisering 
Energiproduktion från vind och sol är beroende av väderförhållandena. Produktion från klassiska 
förnybara källor i Sverige, framförallt vattenkraft, är till stor del beroende av vädret, främst på en 
längre tidsskala. Förändringar i storleken på produktion från vind och solkraft måste aktivt 
kompenseras genom användning av konventionella källor. Kortsiktiga förändringar i 
produktionsvolymen, som orsakas av plötsliga förändringar i vädret, är särskilt farliga för 
elkraftsystemet. Med en ökning av andelen förnybar energi i det totala energisystemet blir det 
därför allt viktigare att förutse produktion på kort sikt. Detta i syfte att kunna att optimera 
produktionen i realtid [2].

Det går inte att identifiera en enkel formel som kan användas i jämförelse med prognosen. Detta 
beror på det faktum att kvaliteten på prognoser beräknade med hjälp av olika formler inte helt 
återspeglar inverkan på affärsprocesser. På grund av detta är analys av kvalitetsmått som hänför sig 
till prognoser för samma källa under samma period av betydelse. Även olika historiska data 
(exempelvis uppgifter av energiproduktion, information om den övergripande produktionsprocessen
samt reparationer som kan lätt presenteras och analyseras) är avgörande för prognostiseringen. 
Dessutom bör jämförelseperioden vara relativt lång och innehålla minst ett års mätdata. Det 
viktigaste förefaller att vara de mätvärden som visar de absoluta avvikelsen i energiproduktionen 
jämfört med prognoserna, eftersom de har en direkt inverkan på obalans i systemet. Trots alla 
sådana mätningar går det inte att tillhandahålla en felfri prognos [2].
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3 Elmarknadsaktörer
Svensk elmarknad består av åtskilliga aktörer som skapar och påverkar balansen mellan produktion 
och förbrukning i driftsögonblicket. Elmarknaden kan förklaras som ”cirkulationsfält” av elektrisk 
energi på grossistmarknaden med deltagande elkonsumenter.

3.1 Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el. Detta nät 
omfattar ca 15000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV samt stationer och 
utlandsförbindelser. SvK har systemansvaret för eldistributionen, utvecklandet av stamnätet och 
elmarknaden i syfte att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning
[14]. SvK ansvarar också för balansen mellan elproduktion och konsumtion [15].

3.2 Nätoperatör
Förutom Svenska kraftnät, som äger stamnätet, förekommer även ett flertal andra företag som äger 
och driver det övriga elnätet i Sverige och som ansvarar för att elen överförs från 
produktionsanläggningen till elkonsumenten. Enligt den Svenska ellagen ska överföringen av el 
vara av god kvalitet. Det finns ytterligare regelverk för att förtydliga vad som menas med god 
kvalitet. Ett sätt att tvinga elnätsföretagen att säkerställa god kvalitet på överföringen är  
avbrottsersättningen. Denna innebär att kunden får ekonomisk ersättning från företagen vid avbrott 
längre än 12 timmar [7].

Nedan presenteras de ersättningsnivåer för elavbrott som nätoperatörer är skyldiga att betala till 
kunden [16]. 

Tabell 1: Översikt över avbrottsersättningsnivåer [16]

Ersättningssiffror är framtagna utifrån avbrottets längd och den årliga nätkostnaden. Ersättning kan 
betalas ut vid sammanhängande avbrott i minst tolv timmar. När strömförsörjningen återställts 
under en sammanhängande tidsperiod på minst två timmar anses elavbrottet ha upphört [16].  
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3.3 Elproducent
Elproducenter, som benämningen antyder, producerar (men även säljer) el på spotmarknaden. De 
största elproducenterna i Sverige är Vattenfall, E.ON Sverige, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige 
och Fortum Sverige. Svenska Staten äger cirka 39 % av den svenska elproduktionen genom 
Vattenfall. Utländska ägare svarar också för cirka 39 % medan kommunala ägare står för 12 %. 
Resterande 10 % fördelas mellan småskaliga ägare [19]. De elproduktionskostnader som 
producenten måste stå för omfattar kostnader för produktionsprocessen och förbrukad material. I de 
totala kostnaderna ingår driftkostnader, inte enbart för produktionen, utan även för försäljningen av 
den producerade energin. Vinst kan uttryckas som produktionens lönsamhet, dvs. allt utöver 
samtliga kostnader (exempelvis använt material och arbetskostnader) [19].

Figur 2: Översikt över elproducentens kalkyl [19]

Figuren ovan visar elproducentens ekonomiska kostnader och intäkter i samband med elproduktion.

3.4 Elhandelsföretag
Elhandelsföretag har olika roller på elmarknaden, bland annat bedriver handel av el, kan vara 
balansansvarig eller elåterförsäljare. Elhandelsföretag har balansansvar för sin elhandel i hela landet
men även för varje uttagspunkt och inmatningspunkt [19].

Figur 3: Översikt över elhandelsföretags kalkyl [19]
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Figuren ovan visar elleverantörens ekonomiska kostnader och intäkter, som denne  måste bekosta  i 
samband med elleveransen.

3.5 Balansansvarig
Balansansvarig reglerar förekommande avvikelser på elmarknaden. Balanskraft och 
spänningsstabilitet är avgörande och är inte bara viktiga för konsumenterna i distributionsnäten utan
även för överföringen. Varje givet ögonblick måste produktion och konsumtion av el balanseras för 
att hålla frekvensen på 50 Hz, viket är den balansansvariges skyldighet. Elhandlaren själv kan 
ansvara för balanskontrollen men kan även överlåta ansvaret på någon annan part. Förutom obalans 
mellan produktion och förbrukning kan elkvalitetsproblem även uppstå på elnätet inom andra 
störningsspektrum. Dessa störningar inkluderar korta avbrott, spänningsklicker, spännings- och 
strömtransienter, spännings- och strömharmonisk distorsion, obalans i fasvinkel eller spänningssvall
[19].

3.6 Elkonsument
Elkonsumenter inkluderar både privata kunder och företag. Exempelvis kan en elkonsument vara en
person boende i en lägenhet eller en stor industrianläggning och det förekommer en stor spridning i 
effektutnyttjande bland konsumenterna. Figuren nedan visar en rad kostnader som ingår i det 
elprispaket som elkonsumenten betalar för [19].

Figur 4: Översikt över elkonsumentens kalkyl [19]

Figuren ovan visar elkonsumentens ekonomiska kostnader och intäkter, som denne måste bekosta i 
samband med elkonsumtion.
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4 Elområden 
Den 1 november 2011 delades Sverige i fyra elområden. Syftet med indelningen var en strävan mot 
att skapa en gemensam europeisk elmarknad där konsumenterna fritt kunde välja elleverantör. 
Indelningen skulle även ge inspiration till byggande av nya kraftverk där det är underskott på el. 
Gränserna mellan de fyra områdena har dragits där nätet kräver ombyggnad och förstärkning, för att
kunna utöka elöverföring inom Sverige [33].

Figur 5: Elområden i Sverige [33]

I Figur 5 kan man översiktligt se de fyra elområden som Sverige är uppdelat i. SE1 benämns 
Elområde Luleå medan SE2 är Elområde Sundsvall, SE3 är Elområde Stockholm och SE4 är 
Elområde Malmö [33]. 

Mullbergs vindkraftpark, som ligger i Rätan är belägen i Elområde 2 som består av Västerbottens, 
Jämtlands, Gävleborgs och en del av Dalarnas län. Snitt 2 omfattas av tre 220 kV-ledningar och åtta

22



seriekompenserade 400 kV-ledningar. SE2 är ett område där produktionen är högre än 
elanvändningen och därför  överförs stora mängder producerad el från norra Sverige till södra 
Sverige. Nätet är redan belastat och har svårigheter med höga spänningar samt saknar ledig 
kapacitet till nya anslutningar. De konstanta ansökningar och förfrågningar om anslutning till 
vindkraft i SE2 kommer i framtiden belasta både 400 kV och 220 kV nätet ytterligare. Den 
maximala överföringskapaciteten i SE 2 är 7300 MW och i dagsläget ligger förfrågan om anslutning
till ny vindkraft i SE2 på 12000 MW [33].

Utmaningar som Elområde 2 kommer att behöva hantera är ökande nordligt-sydligt flöde, 
påfrestande belastning på 220 kV-nät, anslutning av ytterligare vindkraft och reinvesteringsbehov 
samt svårigheter att ta nödvändiga avbrott [33].

Tabell 2: Nätutvecklingsplan framtagen av SvK [4]

I Tabell 2 visas en översikt över strategiska investeringsprojekt för Elområde 2 med ett tidsintervall 
från 2014 till 2025, inom vilket projektet beräknas tas i drift [4].
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5 Överföring av elektrisk energi 
Producerad el i kraftstationerna överförs via stamnätet till fördelningsstationerna. Mestadels till 
transformatorer från 400 kV, 220 kV eller 130 kV. Vidare överförs elen via regionnäten (130 kV-
ledningar) till mindre fördelningsstationer för att därefter överföras till finmaskiga 40 kV-lokalnät. 
Nästa transformeringssteg är till distributionsnät med ledningar på 20, 10 och 0,4 kV. 
Elleverantören har ansvaret för överföringen mellan distributionsnät och konsument. Figur 6 (som 
visas nedan) illustrerar elens väg från produktionsanläggning till konsument [31].

Figur: 6 Energiöverföringsförlopp i Svenska Kraftsystemet [31]

5.1 Elnät i fysiskt form
Det svenska elnätet är utformat som ett växelströmsnät med trefassystem. Det vill säga att elen 
transporteras i tre separata faser och ledare. Denna utformning är skapad för att kunna koppla 
samman olika länders elnät. Likströmstekniken kan användas för att knyta samman t.ex. Sverige 
med Baltikum eller till att knyta ihop två angränsande växelströmssystem med olika frekvenser 
[32]. Överföring av stora energimängder över långa sträckor kallas överföring av elektrisk energi. 
Mindre energimängders transport över korta avstånd kallas distribution av elektrisk energi [33].

Stamnätet på 220 kV används för att transportera el från kraftstationer till regionala 
transformeringspunkter mot det överliggande 400 kV-nätet. Stamnätet ägs av Svenska kraftnät och 
den statliga förvaltningsmyndigheten Affärsverket. Stamnätets egenskap är ett växelströmssystem. 
Användandet av markkablar för överföring av växelström på långa avstånd är inte optimalt. I 
enstaka fall, där växelströmsförbindelser saknas, används markkablar på korta sträckor. Därför sker 
utbyggnad främst genom anläggande av luftledningar [33].

Regionnät utgörs av ledningar och stationer för 40 - 130 kV. Dessa ägs och drivs av statliga, 
kommunala eller privata kraftföretag [34]. Distributionsnät på normalt högst 20 kV ägs av 
distributionsföretagen. Majoriteten av elkonsumenterna (exempelvis hushåll, mindre industrier, 
skolor, vårdcentraler etc.) är anslutna till det lokala nätet [32].
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5.1.1 Kablar och ledningar
Kablar och ledningar är en viktig del av den primära infrastrukturen för överföring av el över större 
avstånd. Kraftledningar och kablar fördelas efter spänningsnivå. Livslängd för ledningarna 
uppskattas variera från 80 till 100 år [35]. Elöverföring över medellånga och långa sträckor sker 
oftast med kraftledningar som ligger i det fria. Deras konstruktion måste uppfylla 
tillförlitlighetskrav gällande överföringen av högspänning samt vara säker för människor, djur och 
utrustning. Den maximalt tillåtna kontinuerliga ledartemperaturen skiftar beroende på material, 
ålder, area etc. Vid dimensionering av nätet är det betydelsefullt att använda mätningar och data på 
lastflöde för varje timme av elproduktion och elkonsumtion [35]. 

Kablage i marken används för att ansluta el till byggnader, gatubelysning och åtskilliga andra 
elanvändare. Denna metod för att tillhandahålla elektricitet är mycket pålitlig och läggs i jorden där 
den är skyddad från ogynnsamma faktorer såsom vind, regn, snö och frost. Eftersom kabeln är dold 
under marken är den mer estetisk och passar bättre in i landskapet. När det gäller säkerhet har 
markkabel en hög driftsäkerhet, men om fel uppstår är det svårt och tidskrävande att lokalisera och 
avhjälpa dessa. Det kan ta månader att åtgärda felen och långa kabelsträckor kan behöva bytas ut. 
En luftledning är betydligt enklare att komma åt vid inspektion, felsökning och reparation, vilket 
minskar avbrottstiden vid eventuella fel [36].

Markförlagda kablar används främst inom lokala nät med lägre spänningar. Inom de regionala näten
med högre spänningsnivåer uppväger luftledningarnas tekniska och ekonomiska fördelar deras 
estetiska nackdelar [37]. 

Anslutning till en vindkraftpark sker antingen med luftledningar eller markkabel. Det som avgör 
vilket typ av anslutning som görs är antalet vindkraftverk och markens karaktär. Även möjligheter  
att få tillstånd att bygga en ny luftledning är av betydelse. Vid anslutning av större grupper av 
vindkraftverk krävs både högre spänning och transformatorstation inom vindkraftgruppen. 
Spänningen som överförs från vindkraftverken till transformatorstationen kan transformeras till 40, 
70 eller 130 kV [38].

Figur 7: Översikt över elnätets uppbyggnad [36]

Det svenska elnätet är trefasigt, vilket innebär att elens transmission sker i tre separata skilda faser, 
som tillsammans utgör ett elnät. I Figur 7 visas överföringsprincipen mellan olika spänningsnivåer 
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sammanbundna med hjälp av transformatorer. Hela det svenska elnätet omfattar 555 000 km, varav 
360 000 km är jordkabel [36]. 

Figur 8: Det nordiska elkraftsystemet [4]

Stam- och regionnät, som till största del består av luftledningar, transporterar stora mängder el över 
långa avstånd. Därför är det viktigt att eliminera störningar i dessa nät genom korrekt 
dimensionering. Med ledarnas dimensioneringsuppgifter kan man automatiskt kontrollera deras 
belastningsnivå. Allt för långa ledningar kan kräva ombyggnad, modifiering, utformning och en 
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viss kompensationsanordning för att klara av sin avsedda funktion. Magnetfältet kring ledningar 
reduceras om man ersätter luftledningar med kablar dragna under marken. Eftersom kablar är 
betydligt dyrare är luftledningar användas kablage i marken enbart när så verkligen krävs. Vid 
dimensionering av ett elnät måste kortslutningseffekten tas med i beräkningarna. Denna har 
påverkan bland annat på spänningar, spänningsändringar och systemets stabilitet [35], [32].
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6 Placering av vindkraftpark
Vid projektering av en vindkraftspark måste en rad punkter genomföras. Ett av de första och 
viktigaste stegen är att identifiera den lämpligaste platsen för vindkraftverken. Underlag till 
kapaciteten är vindmätningar vilka är hjärtat i verksamheten. Generellt sett ökar vindhastigheten 
med höjden. Det kan finnas temperaturvariationer i luften som medför att vindhastigheten inte ökar 
i vissa luftlager [40].

Med avancerad undersökning, breda mätdata rörande väder och vind, planering, tillstånd, 
konstruktion, ljud- och turbulensmätningar kan utvärdering av potentiella platser genomföras. 
Elnätet måste även utformas till effektbehovet, det vill säga vilken effekt som ska överföras i 
respektive park och därefter skapa möjligheter att ta mot detta.

Vid planering av vindparker är det fördelaktigt att inkludera långa mätserier av historiska vinddata 
som kan utgöra beslutsunderlag gällande ekonomiska insatser i området. Undersökning av faktorer 
som växt- och djurliv ingår också i utredningen. Vid planering av vindparker måste hänsyn tas till 
befolkningen i området och hur nära eventuella bullerkällor denna kommer att befinna sig. 
Uträkningar av vilken effekt som ska överföras i respektive park måste utföras och även 
möjligheten att i samma område ta emot denna behöver övervägas. Högre spänningsnivåer medför 
mindre förluster men anläggningen blir däremot kostsammare. Efter att markägaren givit tillstånd 
angående byggnad av nätet krävs även ett flertal andra ansökningar och utredningar innan man 
uppnått till målet [40]. 

6.1 Vindkraftverk
Varje vindkraftverk är individuellt anpassat utifrån terräng, invånare och nuvarande fauna. Vissa 
modeller kan variera med avseende på antalet rotorblad, varvtalsreglering eller typ av 
generatordrivning. Majoriteten av moderna konstruktioner på vindkraftverk består dock av likartade
komponenter. Vindkraftverkets konstruktion måste vara extremt stabil, och rotorbladen styva, för 
att eliminera faran för att torns fälls av starka vindbyar [40].
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Figur 9: Bild på två vindkraftverk i Jämtkrafts vindpark [37]

När vinden aktiverar rotation i vindkraftsverkets rotorblad, som i sin tur aktiverar en generator, 
alstras elström som förs ut i elnätet.

Rotorbladen bromsar upp vinden och en del av dess energi förflyttas till huvudaxeln och vidare till 
en generator. Trebladiga horisontella axlade konstruktioner är materialsnåla vilket gör dessa mer 
ekonomiskt lönsamma. De trebladiga verken motstår tryck på konstruktionen vid kraftiga vindar. 
Vid stormar och hastiga vindar stoppas rotorbladen. Detta medför att rotorn vrids ur vindriktningen 
och därigenom exponeras inte fronten för vinden, och konstruktionsbelastning blir därför relativt 
liten [42]. 

Vindkraftverk i Sverige följer en viss konstruktionsstandard. De största vindkraftverken har en 
totalhöjd på 150 till 220 meter med en rotordiameter på 120 meter och generar en effekt på 5 MW. 
Varje vindkraftverk i Mullbergs vindpark genererar effekt på 3 MW och den totala höjden är 179 
meter med en rotordiameter på 113 meter. De i nuläget minsta vindkraftsverken i Sverige har en 
tornhöjd på 60 meter, en rotordiameter på 66 meter och en effekt på 1,5 MW. Att höja tornen högre 
än 220 meter ökar enbart lönsamheten i försumbar utsträckning [37].

6.2 Vikbara rotorbladen
Sandia National Laboratories som drivs av Sandia Corporation skapade intelligenta rotorblad till 
vindkraftverk. Den 28 januari 2016 presenterade Sandia Labs vindkraftsverk med vikbara 
rotorbladen. Denna uppfinning är inriktad mot havsbaserade vindkraftverk, men avsikten är att även
använda denna typ av teknik i mindre, landbaserade, vindkraftverk för att minska påfrestningar på 
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såväl rotorbladen som på konstruktionen i helhet. Detta skulle leda till lägre reparationskostnader 
[43].

Figur 10: Bild på vikbara rotorbladen på en vindkraftverk [43]

Segmented Ultralight Morphing Rotor (SUMR) som vid höga vindhastigheter anpassar sig till 
vindensriktning, vilket minskar risker för skador på rotorbladen [43].

6.3 Multi-rotorturbiner  
I samarbete med Danmarks Tekniska Universitet bygger vindkrafttillverkaren Vestas en 
testanläggning där vindkraftverken har fyra rotorer. Målen är utökat energiutbyte utan krav på högre
vindkraftstorn samt lägre kostnader för konstruktion, underhåll och drift [44]. 
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Figur 11: Multirotor-konceptet, skapat och tillverkat i samarbete mellan Vestas och Danmarks 
Tekniska Universitet [44]

Ett multirotor-vindkraftverk utgörs av enbart ett torn och innefattar 12 vindblad som är monterade 
på fyra separata rotorer. Vindbladen har diametern på 29 meter. Dubbla konsoler (två dubbla armar)
kan rotera individuellt runt tornet [44]. 
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7 Elproduktion 

7.1 Förnybar elproduktion
Användning av förnybara källor som ett komplement till energiproduktion garanterar inte 
fullständig energitillgång. Detta beror främst på det faktum att det inte finns en effektiv metod för 
energilagring. Nedan presenteras sju energiproduktionskällor.

7.1.1 Vattenkraft
Vattenkraften utnyttjar den potentiella energin i floder och står idag för merparten av den 
förnyelsebara elproduktionen i Sverige [33]. Vattenkraft är tillgänglig i olika former: den potentiella
energin i vattenmassan bakom dammen, den kinetiska energin i vattenflödet, den kinetiska energin 
hos vågor eller i rörelse i förhållande till den fasta massan av vatten (tidvatten). Många sinnrika 
system har utvecklats för att omvandla denna energi och den mest använda metoden är i vilken 
vattnet strömmar genom turbiner. Den kinetiska energin från ett snabbt strömmande flöde passerar 
genom en turbin och resulterar i elektrisk energi. Den tillgängliga mängden energi beror på 
mängden av strömmande vatten och dess genomströmningshastighet. Framställning av el ur 
vattenkraft kan övervakas, styras och lägeskontrolleras. Ansamling av våg- och tidvattensenergi kan
produceras med hjälp av dubbelriktade turbiner eller tidvattenströmmar [9].

7.1.2 Solkraft
Energin som alstras från solen kommer i form av strålning. Den direkta omvandlingen av 
strålningen till elektrisk energi kan åstadkommas genom solceller av kisel och moduler. 
Solenergiteknik brukar användas på två grundläggande sätt: omvandla solstrålning direkt till 
elektrisk energi samt för uppvärmningsändamål [10]. Solenergi är på stark tillväxt och medför inga 
negativa biverkningar och skadliga utsläpp eller förbrukning av naturresurser. Marknaden för 
solenergi ser väldigt lovande ut i Europa.

7.1.3 Vindkraft
Vindkraft är en energisektor relaterad till utveckling av metoder och verktyg för att omvandla 
vindenergi till mekanisk, termisk eller elektrisk energi. Vindkraft är på samma sätt som solkraft på 
stark tillväxt som energikälla eftersom den är enkelt att omvandla till olika energislag. Denna 
energikälla varierar dock mycket över tid och påverkas det geografiska området, årstider, tid på 
dygnet, höjd över marken, etc.

Effekten i ett vindkraftverk är avpassad till den svepta ytan, vilket medför att energin i vinden är 

proportionell med vindhastigheten upphöjt till tre. Exempelvis vid 3 m/s passerar 5m3 /s luft. Ett 

vindkraftverk på 130 meter i rotordiameter har en svepyta som omfattar över 13000m2 . Vid 12 

m/s vind är massflödet på ca 200 ton luft/ sekund [11]. 

7.1.4 Biomassa
Biomassa  är  mestadels  metan  som  produceras  under  nedbrytning  av  organiska  ämnen.  Denna
energikälla används för att producera värme och generera elektricitet samt har en dominerande roll
inom transport.  Förbränning av biomassa betraktas i allmänhet som gynnsammare för miljön än
förbränning av fossila bränslen [9].  
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7.1.5 Geotermisk energi
Tillgängligheten på geotermisk energi är mycket hög. Energin kommer från marken och utgörs av 
den naturliga värmen i planetens inre. Till skillnad från vind och sol är det geotermiska 
energiintaget oberoende av väderlek, årstid och tid på dygnet. Jordens kärna, som är grunden till 
geotermisk energi, håller en hög temperatur. Temperaturen alstras från det radioaktiva sönderfallet 
av de ämnen som ingår i jordens kärna och den totala mängden värme genereras som energiflöden  
[9].

7.2 Icke förnyelsebara energikällor
Fossila energikällor innefattar kol, olja och gas. Dessa icke-förnyelsebara energikällor bränns för att
producera elektricitet och generera värme samt som drivmedel. Värmen som bildas vid 
förbränningen används exempelvis i ångturbiner för att alstra vattenånga i syfte att därigenom skapa
elektricitet. Användning av fossila bränslen för elproduktion är inte vanligt i Sverige. 

7.3 Kärnenergi
Kärnenergi är den energi som erhålls vid klyvning av mycket tunga atomkärnor (uran, plutonium, 
torium), eller syntes av lätta element (helium, litium). I båda fallen är energin som frigörs en del av 
den energi i kraftfältet som håller ihop atomkärnorna. Denna energi har det lägsta värdet för kärnor 
av medelmassa. Exempelvis vid uppdelningen av 1 g uran  erhålls samma mängd energi som vid 
förbränning av mer än 2 ton kol [12].

Figur 12: Översikt över Sveriges elproduktionen i TWh under 2015 [13]

Elproduktionen i Sverige under 2015 var hög jämfört med tidigare år. Den slutliga produktionen var
158 TWh. Vattenkraften utgjorde 47 % av Sveriges elproduktion under 2015 (74 TWh) och 
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kärnkraften 34 % (54 TWh) medan vindkraften uppgick till 10 % (16,6 TWh). Resterande 
produktion var bränslebaserad och uppgick till 13 TWh. 

Sveriges elproduktion utgörs till största del av kärnkraft och vattenkraft. Resterande el produceras 
av bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme [13]. Sedan 2002 Sverige har ökat den 
förnybara elproduktionen med 19,2 TWh fram till utgången av 2014. 

Ambitionen är att öka den förnybara produktionen med 25 TWh från 2002 fram till 2020 [4]. Tabell
3 visar en översiktlig bild av tillförsel och användning av elektricitet i Sverige.

Tabell 3: Elproduktion, elkonsumtion och elhandel i Sverige 2014 och 2015, TWh [13]

Elproduktionen inom landet under 2015 var högre än året innan. Produktionen ökade med 4,7 %. 
Vattenkraftens andel av produktionen (inklusive pumpkraft) var högre under 2015 och stod för 73.9
TWh jämfört 64,2 TWh under 2014. Mängden energi producerad av vindkraft ökade dessutom med 
44,8 %  jämfört med 2014 års produktion. Kärnkraftsproduktionen minskade under 2015 med 12,6 
% jämfört med 2014. Resterande produktion varierade inte nämnvärt mellan dessa årtal.
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8 Lagring av energi 
Det finns ett flertal olika sätt att utvinna energi från omgivningen. Dessa inkluderar exempelvis sol-,
vind-, vatten- och värmeenergi. Problemet är emellertid hur energin bäst bör samlas förvaras. 
Frågan om energilagring inom elkraftsindustrin är av betydelse för samhället och dessutom, vilket 
har nämnts tidigare, varierar energiförbrukningen kraftigt under dygnet. Detta är en viktig utmaning
för kraftindustrin.

Figur 13: Översikt över olika energilagringsmetoder och deras fördelning [7]

Figuren ovan visar en schematisk bild av olika energilagringsmöjligheter. Lagringsmetoder skiljer 
sig i struktur beroende på vilken typ av energi som lagras. Tekniskt skiljer sig energilagring mellan 
de olika varianterna (termisk, elektrisk, elektrokemisk och mekanisk energi).

8.1 Termisk energi
I termisk energi är värme en huvudvariabel. Värme genereras i många fysiska och kemiska 
processer, exempelvis vid förbränning av bränsle och drivmedel samt som en del av olika 
omvandlingsprocesser. Värme kan även genereras genom friktion, mekanisk energi eller i 
absorption av ljus och andra typer av strålning i materia. Värme är ett sätt att lagra energi, men med 
otillräcklig verkningsgrad för de flesta tillämpningar [62].

8.1.1 Smältsalt
Lagringsalternativet smältsalt fångar termisk energi från solpaneler och frigör energin över natten i 
form av ånga som sedan driver en konventionell ånggenerator. Därigenom upprätthålls 
energiförsörjningen till konsumenterna [64].
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8.1.2 Fasomvandling
Fasomvandling inträffar när ett material undergår en fasändring, exempelvis från fast form till 
flytande. Under fasändringen alstras stora mängder energi i materialet samtidigt som temperaturen 
förblir oförändrad. Vid motsatt omvandlingsprocess, det vill säga från flytande till fast form, avges 
den alstrade energin från materialet. Denna lagringsmetod har förmågan att tillhandahålla både 
värme och kyla efter behov. Material som används i fasomvandling kallas phase-change material 
(PCM) [66].

8.2 Elektromagnetisk energilagring

8.2.1 Supraledare
SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) lagrar energi i magnetfält runtom en ström 
genom en supraledare. Denna metod har en mycket hög effektivitet (över 90 %) och kan erhållas på 
väldigt kort tid. SMES är en lämplig metod för att upprätthålla elkvalitet i elnätet men är lämpligast 
för kortvarig energilagring [62].

8.2.2 Kondensatorer 
Superkondensatorer klarar mycket höga momentana strömmar och i vissa fall extremt många 
användningscykler. Med användningscykler menas förmågan att både laddas och urladdas ett flertal
gånger under en livstid. Superkondensatorer kan tåla upp till 1 miljon användningscykler. 
Kondensatorer och superkondensatorer lagrar energi i ett elektrostatiskt fält. Denna metod är 
lämplig för bland annat styrning av vindkraftverksbladen så att dessa blad lättare aktiveras och 
inaktiveras i syfte att förebygga skador på vindkraftverken [62]. Här förekommer ett flertal 
tillämpningar men alla förutsätter urladdning inom en kort tidsperiod. Superkondensatorer används 
till exempel i kombination med bränsleceller så att cellerna inte utsatts för snabba variationer vid 
belastning [7].

8.3 Elektrokemisk energilagring
Elektrokemisk energilagring omvandlas direkt till elektrisk energi genom en kemisk reaktion. 
Kemisk energilagring innefattar storskaliga batterier. Batterier ger den kraft som behövs när så 
erfordras, men förlorar sin energi även när de inte används. Vissa batterier kan återanvändas genom 
laddning. Vanligtvis används dessa i anordningar såsom bärbara datorer, bärbara 
kommunikationsverktyg, radioapparater eller bilar.

Batteriers energitäthet (mängd energi som lagras per viktenhet) brukar variera beroende på 
batteriets design. Batterier är behållare fyllda med kemikalier som förbrukar el och lagrar denna i 
form av kemisk energi för att slutligen omvandla den igen och ge överföra energin i form av 
elektricitet. Således är grunden för lagring i litium-jon-batterier rörelsen av litiumjoner mellan 
anoden och katoden samt ledande elektrolyt. Sammanfattningsvis fungerar dessa batterier genom en
serie av kemiska omvandlingar [62].

8.3.1 Bly-syrebatterier
Energilagringssystem som bly-syrebatterier består av elektroder av bly och syrabaserade 
elektrolyter. Blybaserade batterier är återvinningsbara och relativt billiga jämfört med andra 
batterier. Batteriets livslängd varierar beroende på urladdningshastigheten och mängden 
urladdningscykler (maximalt 500 cykler) [62].  
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8.3.2 Flödesbatterier 
Flödesbatterier är återuppladdningsbara och energin lagras i elektrolyten, vilket gör att dessa 
batterier liknar bränsleceller. Flödesbatterier kan omedelbart laddas genom att byta ut 
elektrolytvätskan och förbrukat material kan även återvinnas [64]; [65].

8.3.3 Litiumjonbatterier
Litiumjonbatterier kännetecknas av sin höga energiinnehåll och höga energitäthet. Sådana batterier 
kan exempelvis användas i elektroniska fordon. I framtiden kan sådana batterier användas i 
”smarta” och decentraliserade energilagringssystem.

Batterier är fortfarande ett mycket dyrt energilagringsalternativ och används när andra alternativ är 
otillräckliga. Forskningen inom energilagringsteknik strävar efter att förbättra aspekter som 
exempelvis batteriets inre motstånd, livslängd, uppladdningstid och snabba urladdning [65].

8.4 Mekanisk energilagring  
Denna typ av energi kräver mekaniskt arbete, exempelvis att pumpa upp vatten i ett vattenkraftverk 
för att därefter använda rörelseenergin till att generera elektricitet.

8.4.1 Svänghjul
Det väsentliga i denna metod ligger i ansamlingen av kinetisk energi som lagras i en massiv rotor. 
Ju större massan är, och ju hastigare rotorn rör sig, desto snabbare lagras energin. Genom att 
bromsa motorn kan energin utvinnas. Denna metod klarar av att lagra energi från växlande 
energikällor, exempelvis vindkraft, och kan leverera kontinuerlig effekt till elnätet. 
Svänghjulsmetoden, tillsammans med moderna styrsystem, har även responstid på mindre än en 
sekund. Detta innebär att svänghjulet kan sättas in under korta stunder, upp till en timme [62]; [63].

8.4.2 Pumpkraft
Pumpkraft tillhör de vanligaste mekaniska lagringsmetoderna. I vattenkraftverk fungerar 
pumpkraftsmetoden genom att energi lagras som potentiell rörelseenergi. Vatten från en behållare 
på låg höjd pumpas till behållare på högre höjd (dammen). Vid energibehov öppnas 
vattendammarna och vattnet forsar därefter genom turbinerna vika i sin följd driver generator och 
därmed genereras elektrisk energi. Med sådana metoder är det möjligt att erhålla mycket stora 
mängder energi. Energimängden beror på storleken på tanken och nivåskillnaden mellan behållarna.
Vattenpumpslagring är starkt beroende av de hydrogeologiska förhållandena i området. 
Investeringskostnaderna är mycket höga [62].

8.4.3 CAES
Compressed Air Energy Storage (CAES) uppnås genom att luft komprimeras under högt tryck i en 
lagringsturbin. När eltillgången är större än efterfrågan används denna el för att komprimera luften i
lagringsutrymmen ovan eller under jord. Vid efterfrågan på el för att upprätthålla balansen på 
elnätet värms den komprimerade luften upp. Tryckluften skapas via en kompressor och leds via en 
turbingenerator för att producera el. För effektiv drift krävs högt tryck och stora mängder värme. 
Tryckluftsmetoden är lämplig för applikationer som kräver stor kapacitet under en lång tid [62].

Figur 14 visar en översiktlig bild av olika fördelar som energilager kan skapa beroende på 
lokalisering och applikation [68].
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Figur 14: Översikt över energilager, lokalisering och tjänster [68]

I Figur 14 visas att olika tjänster av energilager som kan utvinnas i olika nivåer i elnätet. Varje 
lokalisering (blå ruta) rymmer en påfallande stor spridning. Figurens innehåll kan summeras som att
lager skapar värde på flera nivåer hos slutanvändare, distributionsbolag och transmissionsbolag och 
på elmarknaden. För slutanvändare kan detta exempelvis innebära reducerad effektavgift, 
energiavgift och ökad energiproduktion. För distributionsbolag kan energilager minska nätförluster 
och nätinvesteringar. Slutligen kan energilager även minska nätinvesteringar och behovet av 
balanstjänster för såväl transmissionsbolag som elmarknaden i stort [68]. 
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Tabell 4: Översikt över olika lagringstekniker och dess tekniska egenskaper [62]

Olika energilagringstekniker har olika förutsättningar att tillämpas i energisystemet. Tabell 4 visar 
en schematisk bild över olika lagringsmetoder och deras egenskaper gällande kapacitet, 
användningstid, verkningsgrad och uppstartstid.

Energilagringssystem är avgörande för den fortsatta utvecklingen av ett antal sektorer, nämligen 
bilindustrin, stabiliseringen av elnät, intelligenta nätverk, kommunikationsenheter samt integration 
av anläggningar för att generera energi från förnybara energikällor.

Lagringstillämpningar över elkraftsnätet är många. Dessa inkluderar till exempel reglering av 
svängningar orsakade från förnybar elproduktion, frekvens-, last- och spänningsreglering, 
belastning- och störningsutjämning [60].
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Figur 15: Översikt över egenskaper hos diverse lagringsalternativ i förhållande till tid och effekt 
[61]

Ur Figur 15 kan utläsas att olika typer av batterier jämnar ut variationer på elnätet som alstras av 
förnybar elproduktion. Man kan även se att batterier har snabb svarstid vid behov av balanskraft, 
det vill säga att de har förmåga att leverera ström inom en tidsrymd på några sekunder när så 
erfordras. Förutom lagringstid och kapacitet skiljer sig de olika energilagringsalternativen från 
varandra utifrån livslängd, kostnad, verkningsgrad, energitäthet, tillförlitlighet och miljöpåverkan.
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9 Kommunikation
Ryggraden i intelligenta nät-konceptet är kommunikation eftersom detta bygger bland annat på 
övervakning, datainsamling, kontroll och styrning. Kommunikation kan definieras som 
informationsutbyte och överföring mellan olika parter. Kommunikation sker med hjälp av 
kommunikationskanaler och dess effektivitet bestäms till stor del  av antalet kanaler i nätverket. 
Transmissionsmöjligheterna beror på de metoder som används. Dagens transmission kan ske med 
hjälp av både trådbunden och trådlös teknik. Trådbunden kommunikation, vilket antyds av namnet, 
förbinds med trådar och kablar (närmare bestämt fiberoptisk kabel eller en kopparkabel). Dessa 
ledare kan antingen förmedla analoga eller digitala signaler. Analoga signaler sker med hjälp av 
vågrörelser och digitalisering kan förklaras som övergång från telenät till digitala 
höghastighetskommunikationskanaler som sker med hjälp av signaler, som är på eller av. 
Alternativen för den trådlösa kommunikationen innefattar radio, WLAN, WiMAX/LITE, GSM 
(2G), 3G, 4G, Bluetooth och ZigBee [52].

9.1 Nätverk
Kommunikationsnätverk har enorm relevans för alla nivåer av kommunikation. 
Kommunikationsnätverk fördelas i olika typer och kvalificeras oftast enligt det högsta tillåtna 
området, det vill säga beroende av avståndet som informationen transporteras över [51].

➢ (Wide Area Network) är ett system som täcker ett brett geografiskt område och kan länka ett
flertal komponenter till varandra. Detta gör WAN till det mest populära datanätet. WAN 
består av åtskilliga lokala nätverk.

➢ NAN (Neighborhood Area Network) är ett kommunikationssystem inom ett mindre 
geografiskt område (små städer).

➢ LAN (Local Area Network) är ett system som är utformat för att ansluta datorer och andra 
databearbetningsanordningar till varandra inom ett än mer begränsat geografiskt område. 
Anslutningen sker via en router och switch.

➢ HAN (Home Area Network) är datanätverk med synnerligen begränsat geografiskt 
täckningsområde, exempelvis inom det egna hemmet.  

9.2 Trådbunden kommunikation
Trådbunden kommunikation omfattas av geografiska begränsningar. Telekommunikation sker med 
hjälp av elektriska signaler som utbreder sig genom kablar och ledningar. Det omfattar telefon, 
telegraf, fax, videotelefoni och dataöverföring. Trådkommunikationslinjer används även för 
överföring av ljud och TV-kanaler.

Dagens trådsystem kan installeras både ovan och under marken samt i havet. Detta gör det möjligt 
att organisera kommunikationen, inte bara mellan närbelägna städer, utan även över hela 
kontinenter. 

Hela systemet består av datasändare och datamottagare mellan vilka de elektriska signalerna 
transporteras. Signalförstärkare kan placeras på olika avstånd i kablarna, vilket bidrar till ökad 
dataöverföringshastighet och gör även de trådbundna kommunikationskanalerna mindre sårbara för 
negativ yttre påverkan [50].
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9.2.1 Twisted pair
Partvinnade kommunikationskablar är tillverkade av koppartrådar som är sammantvinnade för att 
minska störningar. Det förekommer även flera ledarpar. Kännetecknande för denna typ av kablar är 
att de både är enkla att installera och dessutom kostnadseffektivare än de andra kabelalternativen. 
Oftast används de i de lokala nätverk med Ethernet-metod [49].

9.2.2 Koaxialkabel
Koaxialkabel är en kabel med en central kopparledare omgiven av ett isolerade material för att 
separera ledaren från den yttre ledande skärmen (kopparfläta eller ett aluminiumfolielager). Den 
yttre ledande skärmen på kabeln är täckt av isolering. Koaxialkabelen har förbättrad brusimmunitet 
jämfört med partvinnad kabel [49].  

9.2.3 Fiberoptisk kabel
Denna typ av kabel är en optisk fiber, eller en kiselbaserad plast, innesluten i ett material med ett 
lågt brytningsindex. Dessa kablar sänder signaler i form av ljuspulser och har hög brusimmunitet. 
Fiberoptisk dataöverföring är mycket snabb och kan överföra data över långa sträckor [49].

9.3 Trådlös kommunikation
Ett trådlöst nätverk ger samma funktion som kabelnät, men utan de fysiska begränsningarna. Det 
kan även byggas där det är omöjligt att sträcka kablar, vilket därför även minskar 
installationskostnaderna eftersom kablage inte krävs. Trådlösa nätverk kan sättas upp på flera sätt, 
exempelvis där två noder ansluts till varandra direkt, eller där flera noder ansluter till varandra. Man
kan också ha en central nod, en accesspunkt, som flera klienter ansluter sig till. En nod kan i sin tur 
anslutas till internet och på så sätt ge det trådlösa nätverket tillgång till internetuppkoppling. Dessa 
nätverk skyddas normalt av bland annat kryptering för att försöka hindra otillbörligt utnyttjande 
samt avlyssning. Dagens trådlösa kommunikationsnätverk är uppdelade i satellit-, radio-, WiFi-, 
Bluetooth-, ZigBee- och mobilkommunikation. Flexibilitet och rörlighet gör det trådlösa nätverket 
till ett attraktivt kommunikationsalternativ [49].

9.3.1 Satellit
Satelliter utför överföring av elektromagnetiska vågor mellan rymdsegmentet och satellitterminaler 
på marken. Satelliter kan användas för att organisera de viktigaste överföringskanalerna, 
exempelvis internet, IP-telefoni eller videoanslutningar. Satellitkommunikation har ett mycket brett 
täckningsområde och ger möjlighet att leverera information till spridda användargrupper samtidigt 
[48].

9.3.2 Radio
Radio är trådlös informationsöverföring. Radiokommunikation kräver minst en sändare och en 
mottagare. Radiovågor fungerar som signalöverföring till en avlägsen mottagare [50].

Överförda data lagras på radiobäraren så att den exakt kan extraheras vid den mottagande 
änden. Vanligtvis kallas detta för modulering av bäraren genom den information som överförs. När 
data modulerats till radiobäraren, upptar radiosignalen mer än en frekvens eftersom frekvensen 
(bithastighet) av den modulerade information sätts då till medierna [51].
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Ett flertal radiobärvågor kan samexistera på samma plats vid samma tidpunkt utan ömsesidig 
interferens, förutsatt att radiovågorna sänds på olika frekvenser. För att extrahera data är en 
radiomottagare avstämd till en specifik frekvens och avvisar alla andra [50]. 

9.3.3 ZigBee
ZigBee möjliggör dataöverföring med trådlös kommunikation och kan användas i flera 
tillämpningar, men tekniken har nått sin högsta utvecklingshastighet och framgång inom smart 
energi, hemautomation och ljusstyrningsapplikationer. ZigBee innehåller automatisk 
mätaravläsning, telekomtjänster, trådlösa sensornätverk samt person- och hemområdesnätverk. 
ZigBee, såsom Bluetooth eller WiFi, kräver inte licens för att använda ett specifikt frekvensband 
[41].

9.3.4 Bluetooth
Bluetooth är en radioförbindelse med ett begränsat avstånd för att ansluta mobiltelefoner, bärbara 
datorer, utrustningsenheter (tangentbord, mus, bildskärmar, skrivare) och audiovisuella enheter 
(fjärrkontroller, TV eller radio) till varandra. Bluetooth använder en oriktad radiolänk med kort 
räckvidd [47].

Figur 16: Översikt över standarder för WLAN framtagna av IEEE [50]

Den vanligaste typen av trådlösa nätverk tillhör IEEE 802.11-gruppen som bland annat kan 
användas för att skapa ”anslutningsgrupper” som kombinerar datorer, smartphones, surfplattor och 
andra enheter för användardata. IEEE 802.11 släpptes av Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) [50].

De viktigaste kommunikationsaspekterna inom konceptet smarta elnät är säker drift, 
kundupplysning för att effektivisera deras energianvändning, miljöaspekter, förbättrad service, 

43

https://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE


tillförlitlighet och kvalitet av elöverföring samt minskning av avbrottstider när ett elnät är i ur 
funktion. Därför kan kommunikation sägas vara fundament i hela processen.  

Figur 17: Översikt över kommunikationsinfrastrukturen [47]

Figur 17 illustrerar en översiktlig bild av kommunikationsinfrastruktur för smarta elnät, vilket 
inkluderar Wide Area Network (WAN), Neighborhood Area Network (NAN), Local Area Network 
(LAN) och Home Area Network (HAN). Dubbelriktad information gällande elektricitetsöverföring 
sker via energiwebben. Internet är den bindningspunkt som sammankopplar och integrerar 
kommunikationsinfrastrukturen.

I smarta elnät är Wide Area Network utformat på en stor skala för att möjliggöra övervakning, 
styrning, automatik för värmeanläggningar, m.m. Alla dessa manövrer styrs med användning av 
Wide Area Network. Denna kommunikation inkluderar trådad och trådlös teknik [47].
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10 Smart Grid 
Definitionen av begreppet intelligens verkar enkel och självklar, ändå är den ett problem för 
experter som ägnar sig åt frågor om mänskligt tänkande. Så om man inte till fullo kan begripa sig på
den mänskliga hjärnan desto fler svårigheter kan man förvänta sig beträffande definitionen av 
intelligenta maskiner.  

Efraim Turban redogör för 16 olika definitioner av artificiell intelligens som definierats av experter 
inom detta område [77]. I de flesta fall ligger fokus på byggande av tänkande maskiner som 
uppvisar egenskaper som förknippas med intelligent beteende. Experterna har kommit fram till att 
ett flertal av följande tecken oftast måste påvisas för att kravet på artificiell intelligens ska 
uppfyllas:

➢ Kunna lösa problem med användning av en strategi som bygger på resonemang.

➢ Kunna hantera svåröverskådliga situationer.

➢ Kunna upptäcka tvivelaktiga och motsägande budskap.

Åtskilliga av dessa krav är lika svåra att förstå och definiera som definitionen av intelligens. Så 
artificiell intelligens skulle kunna definieras som det vetenskapsområde som syftar till att skapa en 
tänkande maskin.

Definitionen av ordet intelligens i sammanhang med elkraft, kan beskrivas som användning av 
artificiell intelligens som styrning av intelligenta nät. Denna informations- och 
kommunikationsteknologins syfte är att bygga, driftsätta och underhålla elkraftsystemet. Det är en 
utmaning som syftar till att öka tillförlitligheten i energiförsörjningen och effektivt drift av 
kraftsystemet samt att utveckla tillämpningsområden för mätning och kontroll av elnätet. 
Intelligenta elnät innebär inte enbart själva elnäten utan innefattar också produktion, lagring och 
användning, det vill säga hela elkraftsystemet. 

10.1 Vad är Smart Grid?
Benämningen Smart Grid används i världen för att beskriva intelligenta elnät. Smart Grids är en 
term som hänvisar till nästa generations elnät där energiöverföring sker via tvåvägs kommunikation 
med förbättrad kontroll, pålitlighet, effektivitet och säkerhet samt levererar realtidsinformation och 
upprätthåller balansen mellan efterfrågan och förbrukningen av el [58].

På swedishsmartgrid.se kan man läsa en begreppsförklaring för Smart Grids som är framtagen av  
EU:s tillsynsmyndigheter för energimarknaderna, ERGEG:

Smart Grid är ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla 
användare som är anslutna till det - elproducenter, elkonsumenter och de som är både och - för att 
garantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och 
säkerhet [57].

På europa.eu står beskrivet att ett smart nät inkluderar innovativa produkter och tjänster med 
intelligent övervakning, kontroll, kommunikation och även ”self-healing technologies” för att 
minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. Smarta elnät möjliggör för elkonsumenter 
att vara delaktiga i systemdriften samt främjar integration av marknaden mot en integrerad 
europeisk marknad [56]. 
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Vidare beskriver webbsidan (europa.eu) att smarta elnät inkluderar olika elapplikationer, 
utrustningar, tillämpningar av nya regler och lösningar på frågan om hållbar energianvändning. 
Detta sträcker sig från lösningar för små intelligenta hushållsmaskiner till internationella 
transmissionsnät som använder högre spänningsnivåer i syfte att kunna generera stora mängder 
förnybar elenergi. Smart Grids bidrar till färre elavbrott. I det fall där avbrott uppstår på ledningar, 
t.ex. på grund av storm, kan intelligenta elnät överföra el via en annan färdväg, medan de skadade 
delarna av nätet repareras [56].

Sammanfattningsvis kan konstateras att smarta elnät är en del av ett stort antal olika 
beteendeförändringar hos alla anslutna enheter. Syftet med detta är att säkerställa pålitlig och 
kostnadseffektiv leverans av el samtidigt som tekniken tillåter användning av flera funktioner och 
applikationer på samma gång. Dessutom tillåter dubbelriktad kommunikation (fjärravläsning och 
fjärrstyrning) distributionsföretagen att styra tillförseln av energi, lastflöden i nätverket, snabbare 
reaktionsmöjlighet gällande problem i nätet och bättre balansering av anslutna energikällor. En 
möjlig tillämpning är funktioner relaterade till laddning av elbilar [55]. 

Intelligenta elnät kan definieras på olika sätt, men samtliga definitioner inkluderar följande: 
energieffektivitet, förnybar energi, kommunikation och aktivering av konsumentmarknaden. 

Ett exempel på ett smart elnät är en situation där systemet kan bestämma tiden för toppefterfrågan 
på el och därmed minska, eller inaktivera, mindre nödvändig utrustning för att minska 
toppbelastning. Smarta mätare  kan skicka en signal till konsumenterna om energipriser för att 
hjälpa dem att välja när och hur el kan användas på effektivast möjliga vis, t.ex. värma upp vatten 
på natten eller ladda elbilar vid en tidpunkt då elnätet inte är tungt belastat [4].

Figur 18: Översikt över diverse elproduktionskällor anslutna till elkraftsystemet [54]
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Dagens elnät är uppbundet av olika produktionskällor. Den smarta nätinfrastrukturen kräver smarta 
mätare och annan intelligent teknik som kan förbättra sammankopplingen av dessa [54].

10.2 Bakgrund för Smart Grid-teknik
Eftersom Europa och Sverige står inför stora utmaningar och beslut i samband med den nödvändiga
moderniseringen av kraftsystemet skapades idén om Smart Grid. En av utmaningarna är att bygga 
upp ett intelligent elnät, bättre än det traditionella nätet [53].  

En intensifiering av forskningen kring Smart Grids på europeisk nivå inleddes år 2011 då 
Europeiska Kommissionen utfärdade en rapport om smarta elnät. Rapporten föreslog inte några 
påtvingade åtgärder för medlemsstaterna, men innefattade en rekommendation om införande av 
smarta mätsystem. Standardiseringsprocessen inom detta område startades officiellt i mars 2011, då 
inleddes mandat M/490 som kommissionen utfärdade. Som svar på M/490 skapades den 1 juli 2011
en gemensam samordningsgrupp mellan tre standardiseringsorgan: CEN, CENELEC och ETSI. I 
nuläget existerar inga specifika standarder för smarta elnät som gäller enbart för Sverige. De 
europeiska standarderna inom området från IEC, i samarbetet med CENELEC, gäller både för 
Sverige och ytterligare 33 europeiska länder [53], [46], [45].

10.3 Dagens elnät VS Intelligenta elnät 
Det finns vissa skillnader mellan det nuvarande elsystemet och intelligenta elnät. Några av dessa 
skillnader presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 5: Jämförelse mellan nuvarande elnät och intelligenta elnät [67]

Ur Tabell 5 kan utläsas att det nuvarande systemet till stor del är baserat på induktion från mätare 
vilka inte ger tillräckliga uppgifter till samtliga deltagare på elmarknaden (nätägare, kund, osv.). 

Av denna anledning eftertraktas införandet av nya, mer tekniskt avancerade mätlösningar för 
energiförbrukning. 

Smarta mätare är lika viktiga för småskaliga konsumenter som för stora industrier. Dessa apparater 
ger fullständig information om energiförbrukningen i realtid, vilket möjliggör realtids-hantering av 
energiförbrukningen för hushåll, dvs. att anpassa konsumtionen till de ekonomiska möjligheterna i 
familjen. För distributörer kommer förverkligandet av detta projekt att medföra kostnadsreduktion 
för avläsningar och minskade energiförluster men även minskade driftskostnader i kraftnäten. 
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11 Elkvalitet
Elkvalitet omfattar leveranssäkerhet och spänningsgodhet [70]. Detta kan definieras som en grupp 
av parametrar som karakteriserar den matningsspänning, som är en förutsättning för att säkra en 
felfri funktion hos elektriska apparater (det vill säga leveranssäkerhet eller spänningsbalans) [71].

Elkvalitet påverkar prestanda och effektivitet hos den elektriska strömmen. Genom bedömning av 
prestanda av de processer som sker i elnätet, det vill säga utförande av snabba mätningar på 
kvalitetsindikatorer, matematisk och statisk bearbetning av de uppmäta värdena kan man få fram 
kvalitet på elektrisk energi [14].

Vid obalans mellan produktion och förbrukning i elnätet kan nätets frekvens påverkas. Denna 
obalans kan redovisas med nedanstående formel [70]:

11.1 Indikatorer på elkvalitet
De elkvalitetsförsämrande flesta fenomen som inträffar i det elektriska nätverket förekommer i 
samband med strömförbrukning och strömförsörjning. De mest vanliga elkvalitetsstörningarna är 
[70]:

➢ Övertoner

➢ Transienter

➢ Spänningsosymmetri i trefassystem

➢ Frekvensavvikelser

➢ Spänningsvariationer

Övertoner genereras genom icke-linjära belastningar, det vill säga belastningar som med sin 
vågform inte stämmer överens med spänningens sinuskurva. Övertoner påverkar sinuskurvans 
utseende genom att förhållandet mellan spänning och ström inte är konstant under en tidsperiod. 
Övertoner orsakas exempelvis av svetsmaskiner och ljusbågsugnar [73].

Transienter, även kallade spänningsspikar uppstår när en plötslig förändring sker i kraftparametrar. 
Orsaker kan vara till- och frånkoppling av större laster, koppling av kondensatorbatterier, 
åsknedslag, jordfel samt kortslutningar [71], [14].
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Spänningsosymetri i trefassystemet uppkommer vanligtvis av icke- likformig lastfördelning över 
anläggningen, oplanerade händelser som löser ut exempelvis en huvudsäkring som i sin tur påverkar
de kvarstående faserna [75].  

Frekvensavvikelse i elsystemet, Hz, karaktäriserar skillnaden mellan de faktiska och de nominella 
värdena. Nominellt frekvensvärde i Sverige är 50 Hz [73].

Spänningsvariationer stör den normala driften i elnätet. Orsaken till denna variation är oftast 
obalans mellan last och produktion, som i sin tur alstrar transienter, flimmer, spänningshöjningar 
och spänningssänkningar [73].

Tabell 6: Översikt över stamnätsdriften och driftsäkerheten under 2014 och 2015 framtagen av SvK
[14].

Tabell 6 redogör för stamnätsdriften under åren 2014 och 2015. År 2015 skedde färre störningar 
samt lägre icke-levererad energi och effekt i jämförelse med år 2014. Mängden inmatad och uttagen
energi på stamnätet var över 1TWh större under 2015 än föregående år [14].
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12 Acceptansgräns
Som tidigare nämnts ökar distribuerade källor leveranssäkerhet för konsumenterna. Samtidigt 
ändras dock dessa nätverks funktioner vilket orsakar negativ påverkan på elkvaliteten samt skapar 
obalans i systemet. Termen acceptansgräns (eng. hosting capacity) skapades för att ange en 
gränslinje för den tillåtna maximala belastningen på nätet utan att skador på nätdriftsverksamheten 
uppstår och att elkvaliteten äventyras [27].

I [76] förklaras acceptansgräns som:

”The maximum amount of new production or consumption that can be connected without 
endangering the reliability or quality for other customers”

Figur 19: Schematisk bild på acceptansgränsens princip [75]

Ur Figur 19 kan utläsas att acceptansgränsen indikerar volymen på den belastning som skulle kunna
anslutas till elnätet i syfte att upprätthålla elkvaliteten och säkerheten. Den röda oavbrutna linjen 
visar att genom användning av ny teknik (intelligenta nät) är det möjligt att höja acceptansgränsen i 
samband med anslutning av ytterligare förnybar elproduktion. Utan användning av smarta nät visas 
i bilden (röda sträckor) att acceptansgränsen passeras då anslutningen av förnybar elproduktion ökar
[75].   
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13 Mikroproduktion
Egen produktion av el eller som det kallas mikroproduktion där konsumenter blir även producenter, 
det vill säga produktionen som ligger på konsumentens sida av mätaren. Det som driver fram 
mikroproduktion är för det mesta klimatargumentet. Det finns även ekonomiska argument i det 
sammanhanget eftersom man vill undvika det ökande och skenande elpriserna.

13.1 Prosumer 
Konsumenter som är involverade i produktionsprocesser kallas prosumers. Själva ordet "Prosumer" 
härstammar från en kombination av de engelska orden producent och konsument. Utifrån svenska 
reglerverk och praxis är begreppet prosumers en enhet som har en säkring på max 63 ampere [73], 
det vill säga en anläggning med produktion och konsumtion som har en säkring på högst 63 ampere.
Ovanstående definition omfattar inte enbart energisektorn utan förekommer även inom andra 
ämnesfält, exempelvis ekonomi. Medvetna konsumenter, som är verksamma inom en energisektor, 
behandlas mer som entreprenörer och partners än "vanliga" konsumenter.

Skyldigheten att anpassa mätsystem på prosumers sida läggs på det elnätsföretag som en prosumer 
är ansluten till. Elnätsföretag är ansvariga för mätning av förbrukning och produktion. För mindre 
produktionsenheter ska elnätsföretagen socialisera kostnaderna för detta istället för att överlåta 
kostnaden till produktionsenheten [67].

Trots kostnader relaterade till modernisering och anpassning kommer nätoperatören också att få 
nytta av dessa ändringar. Genom att få tillgång till uppgifter angående den strömförbrukning som 
matas in på elnätet, vilket i sin tur medför möjlighet att bättre hantera systemet, optimeras 
konfigurationen av enheter inom nätverket. Detta minska förlusterna i samband med verksamheten. 
Samtidigt kommer prosumers att vara blande de aktörer som mest aktivt kan använda de 
möjligheter som erbjuds genom intelligenta elnät för att hantera produktion och konsumtion av el i 
hushåll, fjärrstyrning och hela hemmets elnät [41].

Utvecklingen av marknaden för IT-tjänster kommer att leda till möjligheten att fjärrstyra nästan alla
elektriska apparater i hemmet (eller företaget) som använder mobila enheter, exempelvis aktivera 
eller inaktivera belysning, styra att alla oönskade enheter är bortkopplade från kraftnätet, aktivera 
eller inaktivera larm och luftkonditioneringssystem, m.m.

Tabell 7: Prognos på antalet prosumers som förväntas finnas i Sverige fram till år 2023 [73]

52



Tabell 7 visar en prognos av prosumerkomponenter. Det högsta antalet förväntade prosumers 
kommer använda sig av värmepumpskomponenter. Hela 1700 000 prosumerkomponenter med den 
metoden förutses att existera fram till 2023. Vindkraftsprosumenter förutses utgöra minsta antal 
fram till samma år, nämligen 160 stycken. Prognostiseringen bygger på statistiska data från Sverige 
samt undersökningar av tekniska framsteg för prosumers i länder där dessa uppnåtts i större 
utsträckning inom samhället (exempelvis i Tyskland och Danmark) [73]. 

För att höja vinsten för prosumers är det möjligt att fördela avgifter relaterade till produktion och 
konsumtion i olika typer av priser. Avgiftsfördelning kan ske med nettoavräkning, elcertifikat, 
effekttaxor, anslutningsavgifter, m.m. Elcertifikat innefattar den uppmätta elproduktionen, och 
berör framförallt producenter av förnybar el, elleverantörer och vissa elkonsumenter [30].  

Tabell 8: Översikt över marknadsincitament riktade för prosumers [41]

Effekttaxor kan justeras både vid försäljning och köp av el genom att pris utgår för olika tidpunkter.
Anslutningsavgift kan sänkas genom en lägre säkring. Detta är utförbart då prosumers ansluter sig 
på kundsidan och styr sin egen elkonsumtion [30].  

13.2 Demand Response- Efterfrågeflexibilitet
Efterfrågeflexibilitet, eller laststyrning (Demand Response på engelska), ger konsumenterna en 
möjlighet att spela en viktig roll i driften av elnätet genom att minska eller flytta sin elanvändning 
under förbrukningstoppar som svar på tidsbaserade priser eller andra former av ekonomiska 
incitament. Energin kan komma från små, privatägda anläggningar, stora energibolag eller andra 
aktörer [22].
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Fördelarna med DR [22]:

➢ Konsumenterna kan belönas för att ändra sitt konsumtionsbeteende och därmed minska 
energibolagens kostnader.

➢ DR ger flexibilitet till systemoperatörer och hjälper dem att upprätthålla 
försörjningstryggheten.

➢ Optimerar utnyttjande av infrastruktur och investeringar i nätet.

Efterfrågeflexibilitet kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra energiområden och 
därigenom öka konkurrensen och belastningsförmågan på elmarknaden [22].
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14 Störningar på elnätet
I det traditionella energisystemet var endast mängden av förbrukningen osäker, det vill säga  
förbrukningsmönstret där elproduktionen kom in. I dagens energisystemet är det inte enbart 
förbrukningen som är en osäkerhet, utan även marknaden. Utöver detta börjar kunderna anpassa sin 
elförbrukning och produktion till marknaden som i sin tur skapar osäkerhetsmönster på 
elmarknaden. Kunder som har energilager av solpaneler och batterier belastar distributionsnätet 
med dessa källor. Distributionsnät är inte dimensionerade för att hantera både produktion och 
förbrukning. Det finns gränser för detta som kallas acceptansgräns [67].   

Sannolikheten att balansen förändras i takt med lokal elproduktion och konsumtion (solpaneler, 
batterier) ökar, och deras bidrag till nätosäkerheten blir större [27].

Figur 20: Översikt över elkvalitet på distributionsnätet, i förhållande till inkopplat lokal produktion
och konsumtion, där mängden på båda överstiger den ansedda acceptansgränsen [27]

I Figur 20 kan utläsas att den ökande produktion och konsumtion påverkar elkvaliteten i 
distributionsnätet och skapar stora variationer i kraftflödet. Detta komplicerar systemet ytterligare 
vilket skapar osäkerhetsmoment och svårigheter att förutspå efterfrågan på el samtidigt som 
elkvaliteten och säkerheten på elnätet behålls [27].  

14.1 Utmaningar och påfrestningar på elnätet  
De mer decentraliserade produktionerna av mindre förnybara energikällor resulterar i en mängd nya
utmaningar för elkraftsystemet. Beroende på produktion av dessa energikällor, är det nödvändigt att
öka infrastrukturkapaciteten på flera nätverksnivåer. Även övergången från det traditionella elnätet 
till Smart Grid skapar utmaningar i hela kraftsystemet. 
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Den ökande integreringen av stora mängder nyproduktion skapar stora påfrestningar på 
distributionsnätet eftersom dimensioneringen på dessa ledningar är otillräcklig. Trots detta har det 
framkommit att inte all sådan anslutning har negativ påverkan. Det har visat sig att små mängder 
förnybar produktion som är inkopplade till distributionsnätet minskar förluster och ökar elnätets 
kapacitet i enstaka fall. I huvudsak medför dock en sådan implementering på distributionsnätet  
negativa konsekvenser [23].

Det förekommer vissa lösningar som kan utföras i elnätet i syfte att koppla in mer oregelbunden 
elproduktion. Nedan redovisas ett antal möjliga lösningar [23]:

➢ Den klassiska lösningen är utbyggnad av elnätet (kablar, ledningar, transformatorer). 
Processen är dock kostsam och långdragen.

➢ Noggrann analys och uppskattning av kapaciteten i realtid.

➢ Mjuk produktionsreducering vid minskad förbrukning eller omvänt beteende, det vill säga 
ökad förbrukning (soft curtailment) för att hindra en överbelastning eller 
överspänningssituation. Denna metod kräver regelbunden och uppdaterad mätning av 
spänningen där minsta nödvändiga produktionsmängd för stunden behålls.  

➢ Priselasticitet, belastningsutjämning, efterfrågestyrning, m.m.

14.2 Dynamic Line Rating
Som tidigare nämnts orsakas begränsningar i överföring av elenergi av bland annat termiska 
begränsningar i kablar och ledningar. För att förbättra nätets överföringskapacitet används en metod
som kallas ”dynamisk belastningsförmåga” (På engelska: Dynamic Line Rating. DLR). 

DLR bygger på direkt eller indirekt mätning av ledarens temperatur. Istället för en strömgräns 
används en temperaturgräns som maximal överföringsförmåga för ledningen. Mätvärdet som 
används som input av DLR-algoritmen kan vara den mekaniska linjespänningen, strömmen, 
ledningarnas verkliga belastning och temperatur samt meteorologiska värden såsom vindhastighet, 
omgivande temperatur, solstrålning, m.m. På detta vis kan elnätets överföringsförmågan bestämmas
i realtid och därmed utnyttjas i större utsträckning jämfört med en statisk gräns för ledningens 
överföringsförmåga. Sådan övervakning underlättar processen att hålla samtliga värden inom 
acceptansgränsen. DLR kan även skapa flexibilitet i överföringssystemet och möjliggöra anslutning 
av mer förnybar energi [69], dvs. öka acceptansgränsen.

En studie utfördes om risker som är kopplade till användningen av smart elnätsteknik för att 
optimera överföringen av vindkraftproduktion i 130 kV elnät i Sverige [74]. Där framkom att med 
användning av DLR-teknik är det möjligt att ansluta mer vindkraftsproduktion just till 130 kV-
nätet. Figur 21 ger en översikt av resultatet från den utförda studien, där Dynamic Line Rating 
användes för att bland annat mäta kraftledningens belastningsförmåga i förhållande till temperatur 
och vindhastighet [67], [59].
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Figur 21: Energiproduktion som en funktion av installerad kapacitet [74]

Begreppet HC i figuren ovan definieras som den installerade kapaciteten. Den horisontella axeln i 
diagrammet representerar storleken på vindparken (installerad effekt) i MW. Den vertikala axeln 
visar produktionen per år i GWh. Utan att genomföra förändringar i nätet skulle cirka 120 MW 
kunna anslutas (acceptansgränsen skulle vara 120 MW). Vid användning av DLR var det möjligt att
ansluta betydligt mer vindkraft utan att äventyra regionnätets driftsäkerheten.

Vid 200 MW installerad kapacitet började den blå linjen (en teknisk lösning då denna enbart 
används vid mätningar nära anslutningspunkten till vindparker) att vissa stora mängder förlorad 
energi vid de stunder då produktionen måste styras ner i syfte att inte överbelasta nätet. Lila 
sträckan representerar en teknisk lösning då man mäter i hela nätet. Den gula linjen, som går ända 
upp visar resultatet vid användning av DLR, där mätning på belastningsförmågan av ledningen mot 
utetemperaturen och vindhastigheten utfördes. Det har visas sig att DLR-metoden avsevärt kan öka 
kapaciteten i luftledningar i det studerade nätet och därmed även acceptansgränsen för 
vindkraftsanläggningar [67], [59].
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15 Övrigt intelligens i nätet  
I kategorin smart nätverkshantering ligger fokus på ökad operativ flexibilitet, övervakning och 
kontroll av elnätet. Fokus ligger på att förbättra elnätets bevaknings-, observations- och 
kontrollerbarhet. Observation skulle kunna förklaras som ett verktyg för att följa beteende hos 
elnätet. Bevakning har funktion att kontrollera realtidstillstånd, identifiering och lokalisering av fel i
elnätet. Kontroll kan definieras som ett verktyg för att styra beteende hos elnätet [6]. 

De moderna mätanordning och kommunikationsapplikationer omfattar olika områden, exempelvis:

➢ Nya funktioner för frekvenskontroll.

➢ Reaktiv styrning och kontroll av kraftflödet.

➢ Utveckling av smarta reläer och styrbara omriktare.

➢  Kontroll av laddning.

➢ Mindre förluster i elsystemet.

➢ Samordning av förnybara energikällor på överföringsnivå (planering, styrning och drift av 
förnybara energikällor i syfte att underlätta deras marknadsintegration).

➢ Verktyg för att prognosera förnybara produktioner.  

15.1 Intelligenta mätsystem
Intelligenta mätsystem är ett utbrett informationssystem med elektroniska energimätare, 
telekommunikation, databaser och ledningssystem som automatiserar hela processen och möjliggör 
tvåvägskommunikation i realtid. Traditionella mätsystem brukar endast mäta den totala 
konsumtionen över längre tid. Smarta mätare kan mäta förbrukningen mer detaljerat. Information 
om tid, dag och plats för elförbrukningen medför att man sedan kan bestämma elpriset och öka 
möjligheten för användning av Demand Response-metoden [29].  

Europeiska kommissionen [28] i Smart Grid Projects Outlook 2014 beskriver intelligenta 
mätsystem som:

 "…the ability to provide bi-directional communication between the consumer and the 
supplier/operator…" and to "…promote services that facilitate energy efficiency within the 
home…".
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Figur 22: Stegvis införande av Smart Grid-teknik [27]

I Figur 22 visas översiktligt hur automationsteknik agerar utifrån en utskickad signal från andra 
automatkomponenter i kraftsystemet. Dessa intelligenta produkter ser över elsystemet, från 
produktionsanläggningar till överföringsstationer, distributionssystem, fabriker, byggnader m.m.

15.2 Automatic Meter Reading
Förutom fjärravläsning (AMR) har smarta mätare fler funktioner, exempelvis mätning av utvalda 
fysiska storheter (aktiv- och reaktiv effektkonsumtion, längden på avbrott, spänningsnivå), förmåga 
att överföra data med en given hastighet, förmågan att upptäcka intrångsförsök vid mätanordningen,
fjärrfrånkoppling av kunden, möjlighet att ändra driftläge och fjärrprogrammering [27].

15.3 Advanced Metering Infrastructure
AMI (Advanced Metering Infrastructure) är ett system som samlar in mätdata och sammanställer 
information beträffande energiförbrukning med användning av energimätare och 
kommunikationsmedia. Det vill säga strömförbrukningsmätning och spänning i olika delar av nätet, 
vilket i sin tur gör det enklare att förutsäga efterfrågan på el med hög noggrannhet både med 
avseende på tid och geografisk belägenhet. Det är även möjligt att mäta elkvaliteten i nätverkets 
yttre områden, vilket i sin tur underlättar vänteperioden på energi där elström saknas vid hög 
strömförbrukning. Nyckelfaktor i AMI infrastruktur är tvåvägskommunikation mellan förbrukare 
och elbolag [27].

15.4 Smarta mikronät
Mikronät är ett energileveranssystem som kan ses som en gemensam del vilken formar framtida 
kraftsystem – Smart Grid. Med hjälp av automatiserat elnät är det möjligt både förhindra och 
återställa strömavbrott. 

Nikos Hatziargyriou beskriver i boken ”Microgrids:Architectures and Control” mikronät med 
följande ord [26]: ”Microgrids comprise LV distribution systems with distributed energy resources 
(DER) (microturbines, fuel cells, PV, etc.) together with storage devices (flywheels, energy 
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capacitors and batteries) and flexible loads. Such systems can be operated in a non-autonomous 
way, if interconnected to the grid, or in an autonomous way, if disconnected from the main grid. 
The operation of microsources in the network can provide distinct benefits to the overall system 
performance, if managed and coordinated efficiently”.

15.5 Databassystem
Databas är en samling av uppgifter som är organiserade i syfte att underlätta åtkomst, hantering och 
uppdatering. Sammanfattningsvis kan databaser klassificeras efter olika typer av innehåll: 
bibliografiska, fulltext, numerisk och bilder, dokument eller annan information. Mätdata i databasen
skickas via nätverksövervakningssystem. Den momentana flödesmätningen av ström samlas in och 
används för att kunna räkna ut energiförbrukning och även för fakturering av kundkretsen [25].

15.6 Virtual Power Plants
Begreppet Virtual Power Plants är en term för virtuella kraftverk, följande är citat är en beskrivning:
”En kombination av produktion, styrbar förbrukning och lagring hos flera nätanvändare, som har 
samma möjlighet att agera på marknaderna som ett konventionell kraftverk. Nätets kapacitet kan 
vara en begränsning” [24].

Distributed Generation in Europe förklarar VPP på följande vis: ”...decentraliserad ledningssystem 
av den energi som produceras av små generatorer och enheter för lagring av energi, inte 
nödvändigtvis fysiskt förbundna med varandra aggregeras för att delta i energimarknaden och för 
att ge stöd till systemet. Denna aggregation sker genom ett IT-system som skapar så kallad virtuell 
kraft...” [28].

Sammanfattningsvis kan Virtual Power Plants definieras som säkerhet och stabilitet för de 
sammankopplade genererande energienheterna och möjliggör integration av förnybar energi samt  
effektiviserar användandet av mikronät. VPP är uppbyggt av sammankopplade enheter och 
energilagringsteknik för att skapa ett sammanhållet och reglerbart styrsystem både för produktion 
och konsumtion av el. Användning av lagring tillsammans med spänningskontroll, 
kraftflödesmodulering och balansering kallas för virtuell styrning av elnätet. Detta är samarbetet 
mellan små fördelade kraftverk (vindkraft-, kraftvärme- och vattenkraftverk, solceller samt 
biogasenheter) men även laster som kan frånkopplas i syfte att bilda ett integrerat nätverk [29].
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16 Energimedvetenhet
Energimedvetenhet kan beskrivas som ett tillstånd där konsumenten genom en mer energieffektiv 
användning minskar sin klimatpåverkan, bland annat genom användning av smarta mätanordningar.

Figur 23: Bild på en mobil applikation för att stödja energibesparingsstrategier i ett hem [18]

Ofta slösas överdrivna mängder energi på uppvärmning i onödan, exempelvis ett uppvärmt rum där 
ingen befinner sig, eller bibehållande av en viss värmetemperatur i huset vid de boendes frånvaro. 
Även enheter i standby-läge kräver energi. Ett sådant slöseri med energi kan ändras och minimeras 
genom konsumtionseftertanke, eller med hjälp av smarta hemapplikationer. Dessa applikationer 
informerar beträffande vilken energimängd som förbrukas i stunden av specifik utrustning i hemmet
[18].

16.1 Samhällsengagemang
Samhällsengagemang är ett huvudsakligt element för att uppnå energieffektivitet och bevarande av 
målen. Detta är även nyckeln till en resultatrik användning av smarta elnät. Konsumenter i 
allmänhet är påfallande aningslösa om vilken inverkan deras beteende har på energiförbrukning och
därför kan upplysning om t.ex. leverans av el förbättra synligheten i syfte att uppnå en hållbar 
elanvändning.

Community Based Social Marketing (CBSM) ger en övergripande introduktion för att främja 
hållbart beteende. Det visar ett stort antal program som instruerar gällande strategier för hållbar 
användning samt verktyg för beteendeförändring i syfte att frambringa en positiv förändring. CBSM
innefattar fem resurser för att främja hållbara beteenden. Energi är en av dessa [17].  
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17 Vetenskaplig utmaning och behov av forskning 
Ständig forskning och utveckling av nya metoder, datavetenskapliga system och modeller för en 
miljövänlig, ekonomisk kraftförsörjning för framtiden är väldig viktig. Även finansieringskällor är 
avgörande för att genomföra vidare forskning och arbete. Finansieringskällor utgörs av enskilda 
investerare, privata kapitalgrupper, EU-medel och finansieringsprogram samt även nationell 
finansiering [21].

För utvecklingen av smarta elnät i Sverige bildades forskningsorganisationer och forskningsinstitut 
som samspelar med universitet, högskolor och konsulter [20]:

➢ Energiforsk (som ägs av Svenska kraftnät, Svenska Energi, Svensk Fjärrvärme, Energigas 
Sverige och Swedegas) är ett aktiebolag som samordnar behovsdriven forskning och 
utveckling.

➢ Knowledge and Innovation Communities (KIC), är en institution inom EU som främjar 
integration mellan forskning, utbildning och innovation.

➢ KIC InnoEnergy indelas i innovationsprojekt, utbildningsprogram och entreprenörskap.

➢ EIT ICT Labs, utvecklar framtida IKT-lösningar, smarta energisystem och smarta nät.

➢ Research Institutes of Sweden AB-RISE, är statens ägarbolag och deltar i 18 tekniska 
industriforskningsinstitut och finansierar strategisk kompetensutveckling vid dessa institut.

➢ Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ( SP) fokuserar på energieffektiviseringsteknik, 
mätteknik och energisystemanalys.

➢ SICS Swedish ICT är en forskningsorganisation med ett spektrum av framtidens 
internetteknologier, storskaliga nätverksbaserade applikationer, optimeringsteknologi och 
mobila tjänster, m.m.

➢ STRI, är en oberoende teknikkonsult som bland annat fokuserar på standardiseringsarbete 
relaterat till smarta elnät.

I Sverige finns även forskningsprogram och samarbeten inom smarta elnät [20], vilka presenteras 
nedan:  

➢ Elektra, den nationella finansiären för forskning vid de elkrafttekniska institutionerna.

➢ Svenska centrum för smarta elnät och lagring (SweGRIDS), nationell plattform för 
forskning och utveckling inom området elkraftteknik och lagringsanordningar.

➢ KTH Autonomic Complex Communication Networks Signals and Systems (ACCESS), är 
ett av Europas ledande forskningscenter inom nätverkande system.

➢ StandUP Energi, samarbete mellan Uppsala universitet, KTH, Sveriges lantbruksuniversitet 
och Luleå tekniska universitet. De övergripande målen för StandUP for Energy är att minska
kostnader för storskalig förnybar elproduktion samt att utveckla kostnadseffektiva och 
energisnåla hybrid- och elfordon.
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➢ North European Power Perspectives (NEPP) är ett forskningsprogram som tar ett 
helhetsgrepp kring förändringar inom elmarknad, elproduktion, efterfrågan och elnät.

➢ High Voltage Valley (HVV), är en samverkansplattform i Ludvika för att stärka Smart Grids
position inom överföring av elektrisk energi baserat på elkraftteknik.

Kraftsystemet omfattar både tekniska och kommersiella aspekter och är i behov av stora 
investeringar från nätoperatörer och energibolag. Tabell 9 visar de mest väsentliga myndigheter i 
Sverige som är involverade i utvecklingen av smarta elnät samt deras ansvarsområden.

Tabell 9: Översikt över myndigheters roll och funktion inom smarta elnät [19]

Tabell 9 redogör för myndigheternas ansvar och kompetensområden vilka har delats in i fem olika 
kategorier. Kolumn 1 beskriver föreskrifter och tillsyn där myndigheter, exempelvis 
Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket, är 
beslutsfattare inom det politiska området. Kolumn 2 innefattar finansiering, som möjliggör 
utveckling och framsteg. Även där är Energimyndigheten en av de ansvariga aktörerna inom detta 
område. Ekonomiska styrmedel, vika redovisas i Kolumn 3, anses vara stödjande för utvecklingen 
av smarta elnät. Kolumn 4 visar vilka aktörer som har ansvar för information och rådgivning, samt 
bidrar till tillväxtpotential för smarta elnät. Kolumn 5 beskriver myndigheter som ansvarar för 
analys och övriga aspekter av betydelse för utvecklingen av smarta elnät. Energimyndigheten och 
Svenska kraftnät är mest involverade i ansvarsområdet för utvecklingen av smarta elnät i Sverige 
[19].
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18 Analys
Anslutning av förnybara energikällor gör det svårt att säkerställa jämvikt i systemet. Vidare finns 
det begränsningar för hur mycket förnybar elproduktion som kan anslutas till nätet. Begreppet 
acceptansgräns har införts för att kunna kvantifiera detta på ett transparent sätt. Det som sätter 
gränsen kan vara överspänningen (exempelvis vid anslutning av solkraft till lågspänningsnätet), 
termiska gränser (exempelvis vid anslutning av vindkraft till mellanspänning, eller till regionnätet) 
eller stabilitet (exempelvis vid anslutning av stora mängder vindkraft till hela kraftsystemet). Det 
finns även en del elkvalitetsfenomen som kan sätta gränser (övertoner, flimmer, obalans).

Anslutning av förnybar elproduktion såsom vindkraft och solkraft påverkar också förlusterna i 
nätet. Vid mindre produktionsenheter sker till en början en minskning av förlusterna eftersom elen 
produceras närmare användaren. Detta leder till minskade transportförluster. 

Vid större mängder av sådan lokalproduktion kommer återmatning (lokalt produktionsöverskott) att
inträffa oftare, med ökade förluster som följd. Vid anslutning av ny produktion kommer det att 
finnas fler komponenter i nätet (transformatorer, kablar, omriktare) som leder till ytterligare ökning 
av förlusterna. De extra förlusterna i nätet är ändå bara några enstaka procent av mängden förnybar 
elproduktion som matas in till nätet. Därför ska ökade förluster inte utgöra ett hinder mot utökad 
förnybar elproduktion, och därmed ska en acceptansgräns för ökade förluster heller inte sättas.

När man överskrider acceptansgränsen resulterar detta i oacceptabla konsekvenser på grund av den 
nya produktionen för elnätsföretaget och för andra elnätsanvändare. Själva acceptansgränsen beror 
bland annat på vad som räknas som oacceptabelt och på vilken metod som används för att beräkna 
nätets prestanda. En sådan diskussion inkluderas inte i denna rapport. 

Oacceptabla konsekvenser för nätanvändare kan vara överspänning eller andra höga nivåer av 
elkvalitetsstörningar. Oacceptabla konsekvenser för elnätet kan vara överlast av transformatorer, 
felutlösning av reläskydd eller instabilitet av transmissionsnätet. I nästan samtliga av dessa fall sker 
en ökning av antalet avbrott för nätanvändaren, så även här drabbas slutligen nätanvändaren. 

Här ska tilläggas att det finns avbrott och spänningskvalitetsproblem även i befintliga elnät utan 
ansluten vind- eller solkraft. Påverkan av nyproduktion läggs till de redan befintliga effektflödena 
och störningarna. Framförallt med överspänningar kan det vara så att de befintliga nivåerna redan 
ligger så nära gränsen att det enbart behövs en mindre mängd ny produktion för att överskrider 
gränsen. 

Vid överbelastning är det faktiskt så att en mindre mängd ny produktion i distributionsnätet alltid 
medför en förbättring. Endast vid större mängder nyproduktion kommer risken för överbelastning 
att öka. Redan vid anslutning till region- eller stamnätet kan emellertid en ökning av risken för 
överbelastning uppstå, även för en mindre anläggning.

När acceptansgränsen överskrids finns det en åtskilliga vedertagna lösningar för att öka 
acceptansgränsen. I praktiken är det så att det, vid varje ny anläggning, görs en bedömning huruvida
den planerade anläggningen kommer att överskrida acceptansgränsen. Om gränsen kommer att 
överskridas behöver investeringar i nätet göras. 

Det finns ett helt spektrum av vedertagna lösningar och att behandla alla ryms inte inom syftet för 
denna rapport. Men de flesta beprövade lösningar ingår inom begreppet ”förstärka nätet”, som i 
praktiken betyder uppförande av nya ledningar, kablar, stationer och transformatorer (med andra 
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ord primär infrastruktur).  Ett exempel beträffande kapacitetsökning är att bygga nya 
transformeringspunkter i syfte att kunna ansluta mer vindkraft till 130 kV-nätet samt nya 400 kV-
ledningar. 

En annan lösning är att uppgradera dagens 130 kV-ledningar till 400 kV. Sådana investeringar är 
emellertid kostnadskrävande (enligt den Svenska ellagen står produktionsanläggningen för dessa 
kostnader) och, framförallt vid högre spänningsnivåer, kan detta även vara synnerligen 
tidskrävande. 

Det finns även alternativa lösningar, som går under samlingsnamnet ”smarta elnät”, då ny teknologi
används istället av att bygga ny primär infrastruktur. Exempel på ny kommunikation är nya typer av
sensorer, batterilager och kraftelektronisk styrning. Smarta elnät kan användas för att öka 
acceptansgränsen (dvs. att kunna ansluta mer förnybar elproduktion utan att behöva bygga ut den 
primära infrastrukturen) men också för att lösa andra nätproblem. 

Om vi begränsar oss till större vindparker anslutna till regionnätet så är det framförallt risken för 
överbelastning som sätter acceptansgränsen. Möjliga smarta-elnätslösningar i syfte att öka 
acceptansgränsen (dvs. för att kunna ansluta större vindparker) är då:

➢ Dynamisk belastningsförmåga, då det inte längre är strömmen genom en ledning som sätter 
gränsen utan ledningens temperatur. För att kunna implementera detta krävs  
temperaturmätning eller en beräkning av ledningstemperaturen från uppmätta 
väderparametrar. Det behövs även en stort antal sensorer, men denna teknologi finns på 
marknaden.

➢ Bortkoppling av vindparken under perioder med hög risk för överbelastning. Detta är en 
enkel metod då en signal från ledningarnas överbelastningsskydd skickas till parken för att 
koppla ur tillförseln, eller sätta en viss gräns för produktionen. Nackdelen är att man tappar 
produktionen precis under de timmarna då det finns gynnsamma vindförhållanden, men i 
vissa fall kan detta accepteras. Det går exempelvis bra att kombinera denna metod med 
dynamisk belastningsförmåga. 

➢ Nedstyrning av produktionen under perioder med hög risk för överbelastning. Det finns 
styrsystem som minskar produktionen i en sådan utsträckning att ledningens belastning 
ligger precis under det acceptabla maxvärdet.

➢ Virtuella kraftstationer (virtual power plants) där flera anläggningar styrs som en anläggning
mot nätet och elmarknaden. Man kan till exempel styra en vattenkraftanläggning så att den 
kompenserar för variationer i produktionen från en vindkraftanläggning. Sådana variationer 
kan också kompenseras genom att styra förbrukningen. Uppvärmning och kylning är 
belastningstyper som är mest lämpligt för detta.
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19 Slutsatser
Vid anslutning av vindparker till elnätet sätter nätet ett antal begränsningar för hur stor vindpark 
som kan anslutas. Denna gräns kallas för acceptansgräns (”hosting capacity”) och vid en beräkning 
av denna brukar det antas att nätet måste klara hela produktionen från vindparken vid varje 
tidpunkt. 

Om parkens storlek överskrider acceptansgränsen krävs investeringar i nätet innan parken kan 
anslutas. Kostnaderna för detta står, enligt den svenska ellagen, vindparksägaren för. 

Det har visats att acceptansgränsen till största del bestäms av nätets termiska överföringsförmåga. 
Vid anslutning till mellanspänningsnätet kan det vara spänningsökningen som sätter 
acceptansgränsen. Vid anslutning av stora parker till stamnätet, samt vid storskalig anslutning av 
vindkraft, kan det finnas stabilitetsfenomen som sätter acceptansgränsen.

I de fall där vindparken har förmåga att producera mer än vad nätets acceptansgräns tillåter, kan 
man använda vissa nya metoder och teknologier som går under namnet ”smarta elnät” i syfte att 
möjliggöra anslutningen. 

Några olika metoder och teknologier som kan öka acceptansgränsen för vindkraft redovisas nedan:

➢ Nedstyrning av parken kan genomföras under de timmar elnätet riskerar att bli överbelastat.

➢ Dynamisk belastningsförmåga kan användas för att öka överföringsförmågan i nätet vid 
kraftig vind.

➢ Energilager som sparar elen tills dess att nätet inte är överbelastad, eller när priset är högre, 
kan användas.

➢ Vid lägre vindhastighet än förväntat under längre tidsperioder krävs andra lösningar än 
enbart energilager. Man skulle kunna använda en vattenkraftsanläggning för att kompensera 
vindparken och även ansluta dessa två produktionskällor till samma elnät i syfte att sänka 
abonnemangsavgiften. Vid kraftig vind kan produktionen från vattenkraften minskas. På det 
sättet skapas självbalansering samt att vattenmagasinen utnyttjas som lager.

➢ Även virtuella lager som innebär att kunder med elvärme som minskar eller stänger av sin 
värmeförbrukning under en tidsperiod på 0,5–1 timme skulle kunna användas som 
energilager. På ett sådant sätt kan man kompensera vindkraftsproduktion.

Det finns även åtskilliga tillämpningar av smarta elnät utanför vindkraftanläggningar som är värda 
att nämna (även om listan är långt från komplett).

➢ Elhandlare samt balansansvariga kan få mycket detaljerad information om elförbrukningen i
realtid, exempelvis belastningen på nätet och konsumtionsmängden på specifika platser, 
vilket möjliggör snabbare och effektivare drift av nätet. Detta har även direkt påverkan på  
säkerheten för verksamheten samt minskar kostnaderna betydligt jämfört med eventuella 
förluster av el under transmission.

➢ Användning av smarta nät kan dessutom underlätta hanteringen av 
energiförsäljningsprocessen. Detta på grund av det faktum att många aktiviteter kräver 
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närvaro av en anställd leverantör. Med smarta nät kommer dessa aktiviteter att kunna utföras
på distans.

➢ Förutom ovan nämnda faktorer kan även kostnader i samband med deltagandet i 
balansmarknaden minskas tillsammans med orderkostnader och kundservice. Ökad 
noggrannhet på mätningarna, som baseras på den faktiska elförbrukningen snarare än 
prognoser, är även de positiva konsekvenser av smarta nät.

➢ Minskade förluster till följd av teknisk infrastruktur, minskning av balansunderskott samt 
snabbare fellokalisering och felsökning, det vill säga allmän teknisk förenkling, tillhör också
fördelarna med smarta nät.

➢ Dessutom bidrar installation av smarta nät-komponenter till utvecklingen av elmarknaden.

Nya lösningar för bättre planering och utnyttjande av nätkapaciteten, samt förbättring av skyddet i 
nätverket, möjliggör förbättrat och effektivare säkerställande av systemets balans och stödjer 
energieffektiviteten samt förbättrar kunskapen gällande systemets behov. Kontroll av elproduktion 
och förbrukning är de grundläggande funktionerna för varje kraftsystem. Produktionsscheman för 
varje källa bestäms på grundval av efterfrågeprognoser i syfte att optimera kostnaderna. 

För att elnäten ska bli mer "intelligenta" måste företagen investera i lösningar som erbjuds av olika 
tillverkare, såsom kommunikation, stationsautomation eller smarta mätare. Energibolagen, särskilt 
distributionsnätsoperatören, kan tillämpa dessa verktyg och tekniker för att förbättra den 
övergripande kvaliteten på leveransen. 

Verktyg som automatiserar styrningen av energiflöden och återhämtning från nätet efter avbrott 
(orsakat av exempelvis överbelastning, trasiga ledningar eller blixtnedslag) bidrar till minimerade 
driftstopp. Det första steget mot att genomföra Smart Grid-infrastruktur är den vanligaste 
tillämpningen av AMI för att underlätta mätning av energiförbrukningen med hög tidsupplösning. 
Dessa och många andra mätningar kommer att äga rum, inte bara på hushållsnivå, utan även på 
industri- och högre spänningsnivåer i elnät (till exempel transformatorer och kraftledningar). 
Uppmätta värden på spänning, strömstyrka, temperatur, m.m registreras på den plattform där dessa 
data är insamlade och bearbetas därefter av systemet. Data kommer då att användas för att 
effektivisera driften, och även planeringen, av elnätet.

Det är svårt att specifikt definiera konsekvenserna och ta fram de mest optimala alternativen för 
tekniska och ekonomiska synpunkter för en konkret vindkraftpark, eftersom detta kräver tillgång till
ansenliga mängder information och även konsultstudier av den berörda anläggningen.
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20 Förslag på fortsatt arbete 
Denna studie omfattar teoretisk analys av Smart Grid-konceptet. Under arbetets gång har ett par 
synpunkter och förslag på framtida studier tagits fram. Ett Smart Grid-system kan ha avsevärt fler  
konsumenter och enheter jämfört med dagens elnät, vilket medför stor efterfrågan på pålitlighet och
säkerhet. Därför är IT-säkerhet, vilket associeras med den allmänna bilden av smarta elnät, ett ämne
som bör studeras i större utsträckning för vidare utveckling. Även uppföljande studier beträffande 
vilka tekniska energilagringsmetoder som bör förbättras i syfte att kunna möta marknadens ökande 
energikonsumtionsbehov rekommenderas.
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