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Sammanfattning 

I Värnamo Elnäts infrastruktur finns ett system för rundstyrning installerat. Systemet används i 

första hand för att styra laster på elnätet vid höglast, men även för styrning av gatljus. Det är 

framförallt hushåll och företag med direktverkande el eller en större elpanna som har ett 

rundstyrningsabonnemang och det ger abonnenten en något lägre överföringskostnad per kWh. 

Eftersom Värnamo Elnät är beroende av ett överliggande nät i form av E.ON:s regionnät där 

effekt köps in på spänningsnivån 50 kV är det av intresse att kunna styra laster på elnätet. 

Rundstyrningen installerades redan 1975 då underlaget av styrbar effekt var väsentligt högre än 

idag, det beror till stora delar på energieffektiviseringar och byte av uppvärmningssystem i 

fastigheter.  

 

Sedan 2008 är det inte längre möjligt att teckna sig för ett rundstyrningsabonnemang i 

Värnamo Elnät, och kundunderlaget har minskat med cirka 400 abonnenter de senaste 10 åren 

– likaså har den styrbara lasten minskat från 6 MW till 3 MW. Rapportens syfte är att klarlägga 

tekniska och ekonomiska aspekter kring rundstyrningssystemets framtid och utreda tre olika 

scenarion – behålla, reinvestera eller avveckla. I rapporten diskuteras även relevanta kopplingar 

till Smart Grids och framtida tariffsystem. Det finns en vilja att avveckla systemet på lång sikt, 

men även en önskan att fortsatt kunna styra last – därför bör ytterligare en studie göras i vilka 

exakta effekter som är möjliga att styra idag samt att göra en kundinventering och kartlägga 

vilka som inte uppfyller villkoren för rundstyrning – det vill säga har styrbar last.  

 

Författaren anser att rundstyrningssystemet bör behållas i drift i några år till eftersom det 

möjliggör styrning av effekt och minskar behovet av inköpt energi – det kan också med fördel 

användas för att styra mot höga elspotpriser vilket skapar en förtjänst både för Värnamo Energis 

elhandel med också för abonnenterna. Författaren bedömer att driften av systemet kan fortsätta 

ytterligare 5 till 10 år. 
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Abstract 

Värnamo Elnät owns and operates a ripple control system which is used to control loads 

especially when the grid is heavily loaded and for control of street lighting. This report aims at 

clarifying technical and economic aspects of the ripple control system’s future. The system was 

installed from 1975 and onwards and its use was greater in those days when the controllable 

loads where greater then today, the current controllable load level is about 3 MW. The report 

highlights three different aspects of the ripple control system’s future – retain the current 

system, reinvest in a newer system or discontinue the system. 

 

In the report the author also discusses relevant connections to Smart Grids and future metering 

systems and tariffs. The author senses a will from the company to discontinue the system on a 

long term, but also a will to be able to control loads on the grid. Therefore the author suggests 

that the system should remain in operation for another 5 to 10 years, under the condition of 

another investigation of the remaining customer base.  
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1 Inledning 

Den här rapporten är framtagen som en del av examensarbetet för högskoleingenjörs-

programmet i energiteknik (180 hp) vid Umeå universitet. Examensarbetet sker mot det 

kommunala energibolaget Värnamo Energi AB, och mer specifikt mot nätbolaget Värnamo 

Elnät. 

 

1.1. Bakgrund 

Värnamo Elnät AB äger och förvaltar ett mellan- och lågspänningsnät (50/10/0,4 kV). I nätet 

finns utrustning för rundstyrning, som är en form av laststyrning vid höga effektuttag på elnätet. 

Värnamo Elnät köper in effekt på spänningsnivån 50 kV från E.ON:s regionnät och 

rundstyrningssystemet är användbart för att inte överskrida den inköpta abonnemangseffekten. 

Totalt sett har Värnamo Elnät 10 247 kunder på lågspänningsnätet varav 923 kunder har 

rundstyrningstariff i dagsläget. Anledningen till den ursprungliga investeringen i systemet var 

eftersom att Värnamo Elnät betalar en relativt stor avgift för så kallad högbelastningseffekt, 

alltså när de köper in så kallad råkraft till sina kunder samt att det fanns ett stort underlag av så 

kallad styrbar last.  

 

Därför finns, eller fanns, det ekonomi i att försöka koppla bort onödig effekt under 

högbelastningstid. Högbelastningen inträffar under perioden november till mars varje år och 

beror som regel av kall väderlek då effektuttaget från elnätet ökar. Det är därför som det är 

önskvärt att kunna styra bort effekt under vissa tider på dygnet. Det finns idag anledning till att 

ifrågasätta driften och underhållet av ett sådant pass gammalt system, trots att det är både 

driftsäkert och förhindrar överskridande av den abonnerade effekten.  

 

1.2. Syfte 

Projektet och rapporten syftar till att klarlägga tekniska och ekonomiska faktorer kring Värnamo 

Elnäts rundstyrning, samt bidra till ett underlag för framtida beslut om rundstyrningssystemets 

framtid. 

 

1.3. Målsättning 

Projektets och rapportens målsättning är att besvara frågeställningarna om rundstyrnings-

systemets framtid för Värnamo Elnät. Ska det befintliga systemet behållas och underhållas, ska 

det ske reinvestering i ny utrustning eller skall avveckling av rundstyrning ske helt och hållet? 

Målsättningen är att besvara samtliga nedanstående frågeställningar för tre olika scenarion.  

 

Behålla och underhålla utrustning 

 Om systemet ska behållas finns det då kvar komponenter till underhåll?  

 Stöds det fortsatt av tillverkaren Landis & Gyr? 

 Ta fram förslag till eventuella uppgraderingar av systemet. 
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Reinvestera i ny utrustning 

 Vad finns det för alternativa tillverkare på marknaden idag?  

 Hur ser funktionen ut i de alternativa systemen? 

 

Avveckla befintlig utrustning 

 Ekonomiska aspekter på ökat inköp/höjd abonnemangseffekt från E.ON.  

 Ny utrustning för gatljus. 

 

I samband med förstudien av rundstyrningssystemet så bör det klarläggas hur utvecklingen av 

Smart Grids/”smarta elnät” fortgår och i fall det skulle löna sig att investera i sådan utrustning 

framför ny rundstyrningsutrustning.   

 

1.4. Avgränsningar 

I undersökningen av vissa områden har avgränsningar fått göras genom bland annat: 

 

 Fokus för undersökningen av rundstyrningssystemet har avgränsats till månaderna juni 

2012, januari 2012 samt februari 2012. Dessa månader har intressanta driftkurvor för 

effekter samt speglar olika styrsituationer för rundstyrningssystemet. 

 Ingen hänsyn har tagits till eventuella avvecklings- eller avetableringskostnader för 

rundstyrningssystemet. Detta är i dagläget svårt att uppskatta utifrån given data.  

 

1.5. Ingenjörsmässiga antaganden 

I de fall data ej funnits tillgänglig eller har varit inkonsekvent så har ett ingenjörsmässigt 

antagande gjorts. Dessa är bland annat: 

 

 Bortstyrd effekt med hjälp av rundstyrningen. Vid hög belastning kan beroende på 

olika driftsituationer den effekt som styrs bort variera mellan 2 till 3 MW. Därför har 

beräkningar och kalkyler skett utifrån denna uppgivna effekt.  

 Fördelningen av bortstyrd effekt mellan respektive inmatningsstation. Det antas att 

antalet abonnenter som matas från respektive inmatningsstation även återspeglar 

mängden last som kan styras. Därför används den fördelningen för beräkning av höjd 

abonnemangseffekt. 

 Möjliga bortstyrda effekter mellan åren 2001 och 2012. I början på 2000-talet fanns 

möjligheten att styra bort upp emot 6 MW effekt, där emellan har den siffran i princip 

halverats. Eftersom exakt driftdata har saknat för bortstyrd effekt så antas värden för 

varje år genom interpolering och kopplat till antalet kunder med 

rundstyrningsabonnemang. 
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2 Teori 

I det här avsnittet beskrivs relevant teori för att kunna tillgodogöra sig resultatdelen.  

 

2.1. Översiktlig systembeskrivning 

Översiktligt kan systemet för rundstyrning beskrivas som ett laststyrningssystem där den så 

kallade topplastkurvan kan planas ut och förskjutas tidsmässigt - ett överskridande av den 

abonnerade effekten kan undvikas. Tekniken bakom rundstyrningssystemet utvecklades av 

tyska och schweiziska företag, bland dessa finns Landis & Gyr.  Populärt och lite förenklat kan 

man likna rundstyrningssystemet vid en närradioanläggning.  

 

Med hjälp av rundstyrningssystemet kan Värnamo Elnät minska sitt effektuttag och hålla 

kostnaderna för inköp av så kallad råkraft nere. I sin tur är överföringsavgiften för energin något 

lägre för kunder med rundstyrning. Dessutom används rundstyrningsutrustningen till tändning 

och släckning av gatubelysningen. 

 

Det finns en övervakningsutrustning, kallad centralautomatik, som bevakar effektuttaget året 

runt. Om effektuttaget stiger mot en på förhand inställd gräns börjar automatiken arbeta. 

Automatiken startar sändaren, som ger order till mottagaren hos kunden. Signalen som använd 

alstras med en så kallad tonfrekvensgenerator som finns dels i driftcentralen men också i de tre 

inmatningsstationerna där signalen injiceras på 10 kV-nätet och sprider sig vidare på 

lågspänningsnätet. Signalen skickas som en överlagningsfrekvens på 216,7 Hz. Mottagarreläet 

hos kunden är inställt på en viss kod för från- och tillkoppling av varmvattenberedare och en 

annan kod för från- och tillkoppling av elvärmebelastning. I ett första steg kopplas 

varmvattenberedaren ifrån och om effektuttaget fortsatt stiger så sker en cyklisk bortkoppling 

av elvärmebelastningen, då kunder är frånkoppland under fem minuter och tillkopplad under 15 

minuter, frånkoppland under 5 minuter och så vidare.  

 

Varmvattenberedaren kan vara frånkopplad under 8 till 10 timmar per dygn, men det blir 

normalt ingen olägenhet för kunden vid normal varmvattenförbrukning och rätt dimensionerad 

volym på varmvattenberedaren. Elvärmen kan vara frånkopplad cirka 15 minuter per timma 

eller totalt cirka två till tre timmar per dygn. Med rätt storlek på elradiatorerna eller elpannan 

och med termostaterna rätt inställda innebär bortkopplingen ingen olägenhet för kunden.  

 

I de fall där varmvattenberedaren och elpannan är sammankopplade till en enhet, är elpannans 

effekt uppdelad på vanligtvis tre steg. Där kopplas som regel det tredje steget bort först och steg 

ett och två kopplas ifrån enligt det tidigare beskrivna cykliska förloppet. Det ska också påpekas 

att kundens övriga elanvändning inte påverkas av rundstyrningssystemet [1]. 
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2.2. Transmission av signal i elnät 

Frekvens, amplitud och våglängd är vanliga 

begrepp i sammanhanget. Definitionen av 

frekvens är att det är ett förlopp som är 

periodiskt med tiden – i det här fallet en 

växelström som har frekvensen 50 Hz, då är 

perioden mellan varje svängning 0,02 s (20 

ms) och växelströmmen svänger 50 gånger 

per sekund [2]. Amplitud är höjden på 

sinuskurvan och för växelström är det 

toppvärdet på spänningen. Lambda, λ, är 

våglängden, men kan också sättas som T och 

vara tidsperioden för svängningen. 

Begreppen kan ses i figur 1.  I fallet med 

rundstyrning så sker överföringen av koden 

till mottagaren med hjälp av ett pulståg på 

en bärvåg. Signalen skickas ut okodad och kan 

höras av alla, men det filteras ut och översätts till kommandon i mottagarens relä. 

 

2.2.1. Möjliga störkällor 

Det kan uppkomma problem med att skicka en signal genom elnätet. Normalt sett ligger 

signalen för rundstyrningssystem mellan frekvenserna 167 och 2000 Hz.  Störningar i form 

av transienter och kontinuerliga signaler blir allt vanligare då nya komponenter som 

switchade elektroniska nätaggregat och elektroniska motor- och fläktstyrningar ansluts till 

elnätet. Enligt Elforsk [3] så visar mätdata att nya varvtalsreglerade pumpar i värmesystem 

generar tydliga störspektra vid dess switchfrekvens samt övertoner av denna frekvens.  

 

2.2.2. Frekvens för rundstyrning 

Det handlar framförallt om val av rätt frekvens för sändning av rundstyrningssignalen, i det 

här fallet så sänds signalen på en relativt låg frekvens och signalen kan passera genom 

transformatorer relativt opåverkad. Ett problem kan vara att frekvensen 216,67 Hz ligger 

relativt nära den femte övertonen (250 Hz) för nätspänningen med 50 Hz frekvens. Eftersom 

det i huvudsak är en envägskommunikation från nätbolaget ut till abonnenten så finns inte 

samma krav på att mottagningsutrustningen ska svara sändningsutrustningen. Därför kan 

det inte säkerställas till 100 % att signalen når fram till mottagningsutrusningen i form av 

abonnentens relä. Det genomförs därför årligen mätningar på utvalda platser i nätet där 

signalen från rundstyrningen mäts upp och kontrolleras att den håller tillräcklig nivå. 

 

Figur 1. Amplitud, period och våglängd [2]. 
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2.3. Utrustning i rundstyrningssystemet 

Under den här rubriken beskrivs den utrustning som finns i rundstyrningssystemet, med 

särskilt fokus på driftcentralen, inmatningsstationerna och hos abonnenterna. 

 

2.3.1. Driftcentalen 

Den centrala styrutrustningen består av en driftdator som är sammankopplade med en PLC som 

reglerar rundstyrningssystemet. Det finns också sändningsutrustning till de tre injektorerna 

som är placerade i mottagningsstationerna. Sändningsutrustningen består av en 

tonfrekvensgenerator där en impulskod skickas ut med en bärvåg som sänds ut på 216,67 Hz 

med en bandbredd på -2/+1 %. Sändaren kan startas automatiskt av ett tidur eller av en 

effektvakt som känner av när den inmatade effekten börjar bli för hög. Efter sändning av 

impulserna till injektorerna så återställs sändningsutrustningen automatiskt. Själva 

utsändningen pågår i 30 sekunder, den korta tiden för sändning är extra viktigt vid 

effektreglering. 

 

2.3.2. Inmatningsstationerna 

Det vanligaste sättet att injicera signalen i elnätet är genom ett inmatningsfilter. Det sker med så 

kallad trefasig parallellinmatning i ställverkets högspänningsskena. Med användning av 

parallellinmatning så finns stor frihet i val av placering av sändaren. En principskiss för 

sändaruppbyggnad finns i bilaga 2. 

 

2.3.3. Mottagare hos abonnenten 

Användningen av statiska omformare medger användningen av elektroniska mottagarreläer. 

Mottagaren består av tre huvuddelar, dels en ingångskrets där de tonfrekventa pulserna från 

lågspänningsnätet tas emot genom utfiltrering av den tonfrekventa spänningspulsen. Den andra 

delen är nockväljaren som väljer ut pulserna enligt pulsintervallsprincipen. Tredje delen är 

huvudkontaktpartierna som ansluts till de objekt som ska regleras, exempelvis varm-

vattenberedare eller elradiatorer [4]. Olika typer av installationer finns att beskåda i bilaga 1.  

 

2.4. Effekt och energi 

Ofta kan begreppen effekt och energi förväxlas av gemene man. Effekt mäts i kilowatt (kW), och 

om exempelvis ett värmeelement med en effekt på 1 kW kopplas in under 1 timma så har 1 

kilowattimme (kWh) energi förbrukats. Energi är effekt multiplicerat med tid [1]. 

 

2.5. Smart Grids 

Smart Grids, eller smarta elnät, är ett samlingsnamn för det framtida elnätet där samtliga 

producenter och konsumenter kommer att kommunicera med varandra i realtid, det vill säga i 

mycket större utsträckning än idag. Den internationella elektrotekniska kommissionen, IEC, 

definierar ett smart elnät som ett energisystem som använder informations- och styrteknik, 
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behandlar data och reglerar manöverorgan för att integrera beteenden och handlingar hos 

användare och andra intressenter samt att effektivt tillhandahålla en hållbar, ekonomisk och 

tillförlitlig elförsörjning [5]. I figur 2 så visas helhetsstrukturen för de nya smarta elnäten [6]. 

 

Dagens elnät är uppbyggda på ett enkeltriktat 

vis, där elenergin distribueras från stora 

kraftverk via stam- och regionnät till 

distributionsnätet. I Smart Grids ingår att 

förflytta produktionen och lagringen av energin 

till flera små producenter där uttag av effekt 

kan göras i mån av behov på elnätet. Det kan 

till exempel vara solceller som laddar en form 

av energilagring som sedan används lokalt i 

fastigheten eller tillförs elnätet som tidigare 

nämnt [7].  

 

Den spridda produktionen av elenergi medför att energin kan gå ”fel” väg, det vill säga att den 

producerade effekten tas ut på annat håll i elnätet. Därtill så är produktionen av förnyelsebar 

energi såsom vind- och solkraft betydligt mer varierande än till exempel vatten- och kärnkraft, 

det ställer höga krav på energilagring samt balanserande reservkraft.  

 

Europeiska unionen är en drivande kraft bakom tanken med Smart Grids och skapade redan 

2005 ett nätverk vid namn ”Europeisk teknikplattform för framtidens elnät”. Det har till uppgift 

att formulera och presentera en vision om utvecklingen för europeiska elnät mot år 2020 och 

framöver. Nätverkets vision för de europeiska elnäten är att de ska vara flexibla, tillgängliga, 

driftsäkra och ekonomiska [8]. 

 

I dagsläget arbetar flera företag, främst ABB och Siemens, med produkter och lösningar för det 

smarta elnätet. Det finns några pilotprojekt i större omfattning i Sverige, till exempel Smart 

Grid Gotland och Norra Djurgårdsstaden [9]. 

 

2.6. Framtida tariffsystem 

Energimarknadsinspektionen (EI) utreder för närvarande strukturerna på de nuvarande 

elnätstarifferna. De olika modeller för nya tariffer som utreds och som ska öka 

efterfrågeflexibiliteten på el är effektbaserade, tidsdifferentierade respektive dynamiska 

tidstariffer (TOU time of use, CPP critical peak pricing, RTP real time pricing).  Frågan lyfts 

fram i samband med övergången mot timbaserad mätning i och med lagändringen som träder i 

kraft den 1 oktober 2012. Syftet är att låta abonnenten själv, genom att ha tillgång till 

timbaseradmätning och ett elhandelsavtal baserat på spotpris, förändra och effektivisera sin 

energianvändning i förhållande till elpriset. Regeringen skriver i propositionen (2010/11:153) att 

Figur 2. Översikt - smartare elnät [6]. 
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inriktningen för det fortsatta arbetet är att ”underlätta för konsumenterna att anpassa sin 

elförbrukning till aktuella elpriser” och ”att effektivisera sin elförbrukning” [21]. Frågan 

handlar i om grunden att få både en effektiv styrning av efterfrågan och produktion via priserna 

och en finansiering av kostnaderna.  

 

Aktuellt för Värnamo Elnäts del är att förmå kunder att flytta sitt effektuttag till låglasttid – det 

skulle generera både en effektivitetsvinst i form av bättre utnyttjande av elnätet över hela dygnet 

och likaså medföra ett bibehållet eller till och med sänkt effektabonnemang. Det här kan liknas 

vid införandet av en så kallad trängselavgift för elnätet, det vill säga när kapaciteten (den 

abonnerade effekten från överliggande nät) är nära att uppnås så finns rimlig anledning till att 

differentiera tarifferna. I klartext: återinföra tidstariff för hög- och låglast, men med större 

koppling till det faktiska effektuttag som kunden har. Det finns stor tidigare erfarenhet av 

tidstariffer, för var dock avsikten att minska behovet av investeringar i anläggningar för att klara 

vissa höglastperioder. Forskning visar dock att det krävs relativt stora prisskillnader med hög- 

och låglastperioder för att påverka kunders medvetande. Det finns flera prismodeller för att får 

kostnadstäckning, för vidare information hänvisas till Energimarknadsinspektionens PM 

”Elnätsföretagens tariffstrukturer” [22].  

 

Många elnätsföretag inklusive Värnamo Elnät har tidigare avvecklat sådana tariffer, men för 

framtiden kommer det att finnas ett samhällsekonomiskt värde. Dock är det vara svårt att 

underbygga detta påstående utan ekonomiska incitament, dessa saknas egentligen då 

intäktramen redan är given och inte kopplad till det egentliga nyttandet av elnätet. 

 

2.7. Investeringskalkylering 

För att företag ska kunna bedöma långsiktiga investeringars lönsamhet så finns ett arbetssätt 

vid namn investeringskalkylering. Det används även i sammanhang utanför företagsvärlden, 

men är särskilt bra för företag vid planering av inköp ny utrustning, lokaler, bedömning av nya 

produkter och så vidare. Det finns flera metoder för investeringskalkylering. De vanligaste är 

pay off-metoden, annuitetsmetoden och nuvärdesmetoden [11]. Värnamo Energi använder sig 

av nuvärdesmetoden för att kalkylera och beräkna investeringar. 

 

Pay off-metoden eller återbetalningsmetoden, används på så sätt att man beräknar när de 

insatta eller investerade pengarna fås tillbaka. Ingen hänsyn tas till räntor etc. Metoden används 

med fördel för mindre investeringar där återbetalningstiden förväntas vara låg. Detta för att 

överhuvudtaget kunna bedöma om en investering överhuvudtaget bör genomföras. Större och 

mer långsiktiga investeringar missgynnas av denna metod på grund av framtida vinster som inte 

värderas i kalkylen [11]. 
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Annuitetsmetoden eller årskostnadsmetoden, används på så vis att anläggningskostnaderna 

räknas om till en årskostnad. I årskostnaden så ingår ränta och avskrivningar, men också 

eventuella förluster samt drift- och underhållskostnader. I de fall då årskostnaden varierar 

måttligt från år till år så används medelvärdet för beräkning [11]. 

 

Nuvärdesmetoden används så att samtliga kostnader diskonteras och räknas om till nuvärden 

för en fastställd tidpunkt. Det kan exempelvis vara tidpunkten när kalkylen görs eller då en 

åtgärd genomförs. Detta är den vanligaste metoden för investeringskalkylering inom 

elkraftbranschen [11]. Med nuvärde, NUV, menas det belopp som skall sättas in i banken nu för 

att vid en viss ränta r % kunna betala ett utlägg K om n [antal år], dessa värden insättes i 

ekvation (2) för att beräkna nuvärdet.  

 

Kostnads-intäktsanalys är ett verktyg för att som ska ses som ett hjälpmedel för att underlätta 

beslutsfattandet. Det ger inte alltid en korrekt bild över hur utfallet blir utan skapar en översikt 

och en möjlighet att jämföra olika alternativ i exempelvis en investeringskalkyl [11]. 

 

2.7.1. Livscykelkostnader 

Livscykelkostnad, LCC är ett verktyg för att beräkna totalkostnaden för en viss utrustning under 

hela eller delar av dess livslängd. Det är framförallt väldig praktiskt att jämföra LCC-värden när 

man utreder olika investeringsalternativ. Fördelarna med att använda LCC istället för pay off-

metoden är att hänsyn tas till hela livscykeln; såsom kostnaderna för investering, drift och 

underhåll. Dessutom är de olika kostnaderna för de olika delarna lätta att jämföra, särskilt hur 

stor den initiala investeringskostnaden är i relation till de andra årliga kostnadsdelarna.  

 

Ekvation (1) visar att de totala kostnaderna för investeringen måste räknas samman och det görs 

enklast med ett beräkningsverktyg där samtliga kostnader relaterade till investeringen fångas 

upp. Som regel måste även hänsyns tas till inflation, ränta och andra förväntade 

kostnadsökningar för att ge en rättvisande bild av livscykelkostnaden [10].  
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2.8. Ekvationer 

Här beskrivs och utvecklas ekvationer som används i rapporten. 

 

 

Totala livscykelkostnader 

 

                                                                [kr] (1) 

 

 

Nuvärdesberäkning 

 

       (  
 

   
)
  

     [kr] (2) 

 

Där K = kostnad [kr] som diskonteras, r = kalkylränta [%], n = antal år. 

 

 

Besparing för minskat effektabonnemang 

 

                (              )  (           )   [kr] (3) 

 

Där P = minskad abonnerad effekt [kW], f = fördelning mellan inmatningspunkter [%], k = 

avgift för abonnerad effekt [kr/kW]. 

 

 

Avgift för överskriden abonnerad effekt 

 

                     (        )    [kr] (4) 

 

Där P = överskriden effekt [kW], k = avgift för effektabonnemang och överskriden effekt. 
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3 Metodik och arbetsmetod 

Arbetet har genomförts på plats på Värnamo Energis huvudkontor i Värnamo. Rapporten har 

författats och sammanställts löpande med arbetes gång och material har tillfogats genom 

studier av litteratur, dokumentation och driftdata. Beräkningar i rapporten har gjorts med 

kända formler och samband.  

 

För mer ingående och komplex information om olika system som berörs i rapporten har kontakt 

tagits med ett flertal leverantörer av elteknisk utrustning. Dessa är företag är Siemens, 

Landis+Gyr, Energycontrol AB, Addax, Arkubserver och E.ON Elnät Sverige.  

 

Personer vid Värnamo Elnät som bidragit med information och kunskap är Nicklas Lundin, 

utvecklingschef, Anton Persson, utvecklingsavdelningen och Per-Olof Olsson, tekniker.  

 

Arbetet har bedrivits utifrån en fastställd projektplan och kravspecifikation, den har utformats 

av författaren i samarbete med handledare vid Värnamo Elnät och universitetshandledare Jan-

Åke Olofsson. 

 

Det verktyg och material som funnits till hands och använts i rapporten är följande:  

 

 Arkivmaterial rörande rundstyrningssystemet har inhämtats från Värnamo Energis 

arkiv. 

 

 ArcGIS, ett geografiskt informationssystem för att hantera kart- och kundmaterial. 

 

 Driftdata har tagits fram från interna system, bland annat programmet Datagyr från 

Landis & Gyr.  

 

 Väderdata för Moheda, en ort nära Värnamo 

 

 Relevant kurslitteratur från utbildningen, bland annat Elkrafthandboken Del 1 och 2 

[11], Elkraftteknik samt Projektledning. 

 

 Intervjuer och samtal med berörd personal på Värnamo Energi AB. 

 

 Telefonsamtal och epostkonversationer med relevanta och berörda företag 
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4 Rundstyrningssystemets framtid 

Momentet har delats upp i fyra olika områden, dels en nulägesbeskrivning för att klarlägga hur 

den aktuella situationen ser ut. Därefter så presenteras tre olika vinklingar på problemet 

beskrivet under rubriken målsättning.  

 

4.1. Nulägesbeskrivning 

Till Värnamo Elnät sker den huvudsakliga inmatningen från E.ON:s fördelningsstation 

Värnamo Norra. Enligt Anton Persson vid Värnamo Energi sker matningen av 

fördelningsstationen främst genom regionnätsledningen från Nässjö på 220 kV, men även via 

två 50 kV-ledningar från Gislaved och Alvesta – de två ledningarna klarar dock inte av att 

ensamt mata Värnamo Elnät med effekt. Det finns även inmatning från två vindkraftverk till 

Värnamo Västra. Den totala abonnerade effekten uppgår till 55,5 MW, fördelat på 36 MW till 

inmatningspunkten Värnamo Nordöstra och Västra samt 19,5 MW till inmatningspunkten 

Värnamo Östra. Anledningen till den lägre inmatningseffekten för Värnamo Östra är ett högre 

inköpspris för effekten och energin via den inmatningspunkten, vilket tydliggörs i tabell 1 

nedan. 

 

Tabell 1. Översikt på abonnerad effekt och tariffer 2012 från E.ON 

Stationsnamn 

 

Abonnemang 

 

Abonnerad 

effekt (MW) 

Helårstariff  

(kr/kW) 

Vintertillägg 

(kr/kW) 

Totalt pris 

(kr/kW) 

Värnamo NÖ/V N50S (skena) 36 55 125 180 

Värnamo Ö N50L (linje) 19,5 86 188 278 

Totalt 55,5  

 

I bilaga 3 kan majoriteten av alla rundstyrningsabonnenter i Värnamo Elnät ses, då de flesta är 

belägna i centralorten. I samma bilaga finns även ledningsdragningen för 50 kV luftledningar 

till Värnamo Västra respektive Östra. E.ON Elnäts prislista för anslutning till regionnätet finns 

med som bilaga 4 för med detaljerad information. I tabell 2 kan en översikt på kostnaderna för 

respektive effektabonnemang ses. För 2011 är det faktiska siffror, medan för 2012 är det en 

viktad prognos på kostnaderna för den överförda effekten men effektkostnaden är det den 

abonnerade effekten för 2012. En prognos om kostnaderna för 2013 finns under rubrik 4.4.  

 

Tabell 2. Översikt årliga kostnader för respektive effektabonnemang 

Värnamo NÖ och V Effektkostnad (kr) Överföringskostnad (kr) Total kostnad (kr) 

2011 6 504 000 4 353 258 10 857 758 

2012, viktad prognos 6 490 000 4 875 649 11 365 649 

 

Värnamo Ö Effektkostnad (kr) Överföringskostnad (kr) Total kostnad (kr) 

2011 5 473 500 2 949 200 8 422 700 

2012, viktad prognos 5 521 000 3 306 678 8 827 678 
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I tabell 3 nedan så presenteras antalet abonnenter som matas med effekt från respektive 

fördelningsstation. Personal på Värnamo Energi anger att 2-3 MW effekt kan styras bort. 

Utifrån det värdet så uppskattas möjligheten till att styra bort effekt från respektive 

fördelningsstation och abonnemang. Detta är en viktig del i eventuell avveckling av 

rundstyrningssystemet då det innebär att den abonnerade effekten från E.ON:s regionnät måste 

höjas.  

 

Tabell 3. Antal rundstyrningsabonnenter per inmatningspunkt 

Stationsnamn Antal abonnenter Fördelning Uppskattad bortstyrd effekt (kW) 

Värnamo NÖ och V 434 46,7 % 933 – 1400 

Värnamo Ö 489 53,3 % 1066 – 1600  

Totalt 923 100,0 % 2000 – 3000  

 

Rundstyrningen medger en sänkt abonnerad effekt med 2-3 MW per år. I tabell 4 nedan så 

presenteras hur besparingen kan fördela sig på de olika abonnemangen. Siffrorna är beräknade 

utifrån E.ON Elnäts prislista för anslutning till regionnätet som finns med som bilaga 4. För att 

räkna realistiskt så används den lägre totalsiffran för de båda abonnemangen, 2000 kW i 

minskat effektabonnemang. Med antagandet att den bortstyrda effekten fördelar sig efter 

antalet rundstyrningsabonnenter per fördelningsstation så blir besparingen på abonnemangen 

cirka 465 000 kr.  

 

Vid ett minskat effektbehov på 2 500 kW och samma fördelning av abonnenter som ovan så blir 

besparingen 580 000 kr. Det är i samma intervall som den muntliga uppgiften från Nicklas 

Lundin, att den årliga besparingen tack vare systemet ligger på mellan 5-600 000 kr. I tabell 4 

anges vilken möjlig kostnadsbesparing som finns för respektive effektabonnemang. 

 

Tabell 4. Översikt på möjlig kostnadsbesparing per abonnemang 

Minskat effektuttag (kW) Värnamo NÖ och V 

Besparing (kr) 

Värnamo Ö 

Besparing (kr) 

500 90 000 139 000 

1 000 180 000 278 000 

1 500 270 000 417 000 

2 000 360 000 556 000 

2 500 450 000 695 000 

3 000 540 000 834 000 

 

4.1.1. Inmatad effekt 

Värnamo Energi AB köper elenergi för elhandel från Skellefteå Kraft AB. Värnamo Elnät får i 

sin tur elenergin levererad från E.ON:s regionnät och matas med 50 kV. Nedan följer tre 
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figurer som beskriver bland annat det maximala effektuttaget samt den totala inmatade 

medeleffekten per timme under juni 2011, januari 2012 och februari 2012. Figurerna 

används för att illustrera behovet av rundstyrning vid höglast för att undvika överskridande 

av den abonnerade effekten. Med utgångspunkt från de uppmätta och redovisade värdena i 

figur 3-5 så går det utläsa att i juni månad ökar effektbehovet med cirka 70 % dagtid kontra 

nattetid. Vintertid i exempelvis januari så ökar effektbehovet med 55 % dagtid, den här 

ökningen beror självklart på bland annat på utomhustemperaturen, värmebehov och andra 

faktorer.  

 

 

Figur 3. Inmatad medeleffekt per timme i juni 2011 

 

Figurerna 3 - 5 illustrerar dels månadens högsta effektuttag, men också medeleffekter för 

vardag, helgdag och hela månaden. Den ger svaret på varför rundstyrning eller laststyrning är 

utmärkt verktyg att hålla den verkligt inköpta effekten under den abonnerade effekten. 

Dessvärre finns ingen driftdata lagrad för hur mycket effekt som styrs bort vid reglering med 

rundstyrningen. Detta eftersom det dels är en äldre mjukvara med också relativt momentant 

som effekten regleras bort. 
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Figur 4. Inmatad medeleffekt per timme i januari 2012 

I enlighet med uppgiften från personal vid Värnamo Elnät kan mellan 2-3 MW effekt styras med 

hjälp av rundstyrningssystemet. Ur figur 4 och 5 går det att utläsa ett samband mellan ett högt 

effektuttag och att rundstyrningssystemet går in och verkar genom en tydlig utplaning av 

effektbehovet med ett maximalt värde för inmatad medeleffekt på 47,2 MW i januari respektive 

47,7 MW i februari. Dock så är de maximala värdena 53,7 MW i januari - vilket klarar den 

abonnerade effekten från E.ON med marginal. Men för februari månad så är det maximala 

värdet 57,5 MW – vilket innebär ett överskridande med cirka 2,0 MW. Mer om detta i kapitel 

4.1.3, överskriden inmatad effekt. 

 

 

Figur 5. Inmatad medeleffekt per timme i februari 2012  
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4.1.2. Elpris och elhandelsområden 

På den nordiska elbörsen Nordpool, som är en handelsplats mellan elproducenter och 

elhandelsföretag, sätts priserna för elenergin ett dygn i förväg. Det fungerar som en 

råvarubörs där det är tillgång och efterfrågan som styr spotpriset på elenergin. Sedan 1 

november 2011 är Sverige indelat i fyra olika elprisområden där Värnamo Elnät ligger i 

elprisområde 4, vilket är elprisområdet med högst elenergipris i Sverige. Den nordiska 

elmarknaden är också nära sammankopplad med de andra elmarknaderna i Europa, därför 

påverkas även elpriset i Sverige och Norden av händelser på de marknaderna [12]. I 

figurerna 6 och 7 visas dygnsmedelpriset per MWh på Nordpool. Det går även att använda 

rundstyrningssystemet till att minska behovet av inköpt energi vid pristoppar på Nordpool.  

 

Särskilt tydlig illustreras det i figur 7 där dygnsmedelspriset för elenergin från Nordpool har 

pristoppar på uppemot 900 kr/MWh vissa dygn. Den 7 februari så var det egentliga 

spotpriset per timme enligt figur 8 uppemot 1 100 kr/MWh. Det är då ofördelaktigt för 

Värnamo Energi att köpa in ”onödigt” dyr energi eftersom elenergin köps på rörligt pris. 

 

 

Figur 6. Dygnspris per MWh energi i juni 2011 [12]. 

 

Efter ett par höga pristoppar vid kallare väder i södra Sverige så har elenergipriset sjunkit 

mot en lägre om stabilare nivå efter mitten av februari månad. Den röda markeringen i figur 

7 visar dygnsmedelpriset på Nordpool den 7 februari 2012, figur 8 förtydligar variationen på 

elspotpriset den 7 februari. Mer om detta i avsnitt 4.1.3, överskriden abonnerad effekt. 
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Figur 7. Dygnspris per MWh energi i januari och februari 2012 [12]. 

 

 

Figur 8. Spotpris den 7 februari 2012 i elområde SE2 (Umeå) och SE4 (Värnamo) [12]. 

 

4.1.3. Överskriden abonnerad effekt 

I figur 9 visas den inmatade effekten för ett antal valda dagar i februari 2012. I figuren finns 

också den totala abonnerade effekten på 55,5 MW utritad. Den 7 februari 2012 överskreds 

den abonnerade effekten för Värnamo NÖ med upp till 2,0 MW (timmedelvärde) under 

förmiddagen, detta enligt Värnamo Elnäts mätvärden från programmet Datagyr. Enligt E.ON 

så överskreds den abonnerade effekten endast med 1,15 MW, det beror med all sannolikhet 

på att Värnamo Elnät och E.ON har olika mätsystem. Det ska också tilläggas att 
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rundstyrningssystemet visade att gränsen på 36 MW för Värnamo NÖ inte uppnåddes och 

inget överskridande av effekten skedde. De pågår fortfarande en utredning om vad som 

hände och hur det ska hanteras rent kostnadsmässigt.  

 

I det fall E.ON har rätt om överuttaget av effekt så kommer att debiteras först i januari nästa 

år då detta är praxis att det sker efter årsskiftet. Det är en relativt kostsam affär att 

överskrida den abonnerade effekten, i bilaga 4 finns E.ON Elnäts prislista och där kan man 

utläsa att överuttag debiteras med 110 kr/kW samt vintertillägg med 188 kr/kW för 

abonnemanget N50S, totalt 298 kr/kW – vilket är det aktuella för Värnamo NÖ.  

 

 

Figur 9. Inmatad timmedeleffekt i kW februari 2012 

 

Vid beräkning av kostnaderna för överuttaget av effekt så används den effekt som E.ON 

uppger har tagits ut i övereffekt. Den visar som tidigare nämnt på ett maximalt överuttag på 

1,15 MW (eller 1150 kW). Den totala kostnaden blir då, enligt ekvation (4), 342 700 kr varav 

bestraffningsavgiften för övereffektuttaget uppgår till 135 700 kr. Bestraffningsavgiften är 

den summa som överuttaget av effekt medför i extra kostnad utöver den vanliga avgiften för 

effektabonnemanget som skulle vara 207 000 kr med 2012 års prislista. Det är en tillägg med 

65 % i ren straffavgift för överskridet effektuttag.  

 

Figur 10 visar dels de inmatade effekterna på respektive inmatningspunkt Värnamo Östra 

samt Värnamo Nordöstra och Västra. Figuren visar samtidigt den abonnerade effekten på 

Värnamo Ö och att abonnemanget inte har överskridits. Istället så är det för Värnamo NÖ 

och V som effekten har överskridits med den tidigare nämnda effekten 1,15 MW. Detta 

skedde trots att rundstyrningssystemet arbetade och försökte jämna ut och förskjuta 

lastkurvan framåt. Det var enligt muntliga uppgifter från personal på Värnamo Energi 

möjligt att styra lasten ännu hårdare den 7 februari. 
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Figur 10. Förtydligande diagram över timmedeleffekter den 7 februari  

 

Väderdata för den aktuella dagen visas i bilaga 5, den visar att det var ett ovanligt kall dag för 

södra Sverige med temperaturer ner mot -18,5 °C. Datat som anges i bilagan gäller för 

Moheda, en ort cirka tre mil från Värnamo och som har liknande förutsättningar vad det 

gäller temperaturer. Den visar från 6 februari 12.00 till 8 februari 12.00 för att ge en bättre 

helhetsbild över hur mycket temperaturen sjönk under dygnet före 7 februari – och i sin tur 

att temperaturen ökade med 14 °C till -4,4 °C på sex timmar.  

 

4.1.4. Kundperspektiv på rundstyrning 

Att ha ett rundstyrningsabonnemang i dagsläget innebär en lägre överföringsavgift hos 

nätägaren, men å andra sidan får samme abonnent betala en högre fast abonnemangsavgift. 

Kravet är att kunden har en styrbar effekt såsom en elpanna eller annan belastning. Nedan i 

tabell 5 visas en jämförelse med 25 A säkring mellan olika nätabonnemang hos Värnamo 

Elnät. Det går i dagsläget inte att teckna ett nytt rundstyrningsabonnemang eller 

mellantariff, utan endast enkeltariff som gäller alla nya elnätskunder (med undantag för 

effektkunder). 

Tabell 5. Kostnader för befintliga nätabonnemang vid 25 A säkring i Värnamo Elnät 

Säkring 25 A 
Fast kostnad 

(kr) 

Överföringsavgift 

(kr/kWh) 

Total årskostnad elnät vid 

25000 kWh/år (kr) 

Enkel tariff 3 590 0,195 8 465 

Mellantariff 5 960 0,17 10 210 

Rundstyrning 3 630 0,17 7 880 

 

Det finns i dagsläget en knapp ekonomisk fördel i att ha ett rundstyrningsabonnemang och 

break-even mellan rundstyrning och enkeltariff ligger strax under 2000 kWh. Men tidigare 

har det varit än mer fördelaktigt att ha rundstyrning. En mer detaljerad jämförelse av 
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totalkostnaderna finns i tabell 6. Den visar än tydligare att det inte föreligger någon särdeles 

stor ekonomisk vinst i att ha ett rundstyrningsabonnemang i och med att 

energianvändningen minskar även i fastigheter med direktverkande el som 

uppvärmningssätt [13]. Genomsnittlig årsanvändning för en rundstyrningskund i Värnamo 

är cirka 17 000 kWh, och om den siffran jämförs med tabell 6 nedan inses lätt att 

besparingen inte är stor mellan nätabonnemangen enkeltariff och rundstyrning. Den låga 

genomsnittliga årsförbrukningen kan förklaras med bland annat energi-

effektiviseringsåtgärder i hushåll och installation av fjärrvärme eller värmepump (berg, jord, 

luft, sjö etc.) Det ska också nämnas i sammanhanget att det inte har installerats ett enda nytt 

rundstyrningsabonnemang sedan tidigt 1990-tal. 

Tabell 6. Jämförelse av nätkostnad för befintliga abonnemang vid 25 A mätarsäkring 

Användning 

(kWh) 

Nätkostnad (kr) 

Enkeltariff, ES 

Nätkostnad (kr) 

Rundstyrning, RS 

Besparing (kr) 

ES vs. RS 

2000 3 980 3 970 10 

5000 4 565 4 480 85 

10000 5 540 5 330 210 

15000 6 515 6 180 335 

20000 7 490 7 030 460 

25000 8 465 7 880 585 

30000 9 440 8 730 710 

40000 11 390 10 430 960 

 

4.2. Behålla nuvarande rundstyrningssystem 

Företaget Landis & Gyr finns inte kvar i samma form som när systemet installerades i Värnamo. 

Dels har Siemens köpt upp hela Landis & Gyr och slagit ihop det med den tidigare konkurrenten 

Enermet. Sedan 2007 heter företaget Landis+Gyr och finns kvar i Sverige, men har inte kvar 

rundstyrning som en affärsverksamhet utan marknadsför endast mätare för el och värme. 

Siemens har tagit över delar av den tidigare verksamheten men just rundstyrningen är inte ett 

hett område i Sverige utan finns endast kvar hos Landis+Gyr i Schweiz.  

 

Den framtida faran för systemet ligger i reservdelstillgången och servicebehovet. I dagsläget 

sköts service på årsbasis av enmansföretaget Energycontrol AB. Bo Fritzell, som tidigare arbetat 

för Landis & Gyr, men idag verkar på konsultbasis och utgår från Stockholm. Han har idag avtal 

med Värnamo Energi att sköta service och underhåll av den befintliga anläggningen. 

Energycontrol rycker ut till fel som inte Värnamo Energis egen personal kan lösa. Efter 

telefonsamtal och efterföljande e-postkonversation så uttrycker Fritzell att han avser att fortsätt 

med sin verksamhet ytterligare några år. Dessutom så kan eventuellt en yngre tidigare kollega 

från Landis & Gyr ta över servicen efter Energycontrol om så skulle vara nödvändigt. Vad det 

gäller reservdeltillgången i övrigt så anger Energycontrol att många komponenter finns på lager 
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både i hans företag och hos tillverkaren Landis+Gyr. På mer udda komponenter kan det dock 

förekomma längre leveranstider eftersom vissa komponenter måste tillverkas på nytt. 

 

Rundstyrningssystemet är idag både driftsäkert och har relativt få fel. De fel som uppstått de 

senaste åren är att en 50 A tyristorsäkring i sändarna går sönder med oregelbundna mellanrum 

- det kan variera från två veckor till flera månader mellan problemtillfällena. För närvarande är 

problemet inte löst och mätningar visar inga onormala värden, men Energycontrol anger att det 

handlar om en injustering av en ström till sändaren. Även en viss typ av kraftaggregat har haft 

problem, de har bytts ut och fungerar idag bra. Mottagarreläerna av äldre, mekanisk modell har 

den största benägenheten att fallera, det beror i hög grad på reläernas ålder som kan vara 

uppemot 40 år. Antalet felaktiga reläer uppgår till cirka 20 st per år – vilket ger en felprocent på 

2,1 %. Vid senare inköp av mottagarreläer så har en helt elektronisk modell, FTT4, köpts in och 

de uppvisar mycket högre tillförlitlighet än de äldre reläerna. 

 

Det finns helt klart en ekonomisk aspekt att behålla och drifta systemet, dels kan den 

abonnerade effekten fortsätta att hållas nere genom laststyrning vid höglast, framförallt 

vintertid, men det finns också möjlighet att påverka och uppmuntra konsumenter att minska sin 

elanvändning när elen är dyr i inköp. Den befintliga utrustningen är i princip avbetald och 

belastar Värnamo Energi med cirka 15 000 kr i avskrivningar. Dessutom kan effekt-

abonnemanget hos E.ON ligga kvar på samma nivåer, med en totalt abonnerade effekt på 55,5 

MW. Det som kan väntas enligt personal på Värnamo Energi är, som trenden senaste åren visat, 

en fortsatt minskning av mängden överförd energi. Som nämnt är det nödvändigt med balans i 

ekvationen mellan alla komponenter som driftekonomi, kundunderlag, underhåll, investeringar 

och så vidare. Om någon komponent rubbas riskerar ekvationen till att inte gå ihop. Därför är 

prioriteten att systemet i första hand måste vara lönsamt för Värnamo Energi och i andra hand 

kunderna. 

 

4.2.1. Kundunderlag – nu och framtida 

Antalet kunder med rundstyrning har minskat senaste åren då Värnamo Elnät har höjt 

avgifterna för att motivera befintliga kunder att välja enkeltariff framför att behålla 

rundstyrningen. En bedömning som kan göras är att flera abonnenter har kvar 

rundstyrningen helt i onödan då de har bytt uppvärmningssätt, till exempelvis fjärrvärme 

eller någon form av värmepump som är effektiv även vintertid och då den extra elpatronen 

inte behöver arbeta särskilt ofta. Som det går att utläsa av figur 12 nedan så har 

kundunderlaget minska med cirka 400 abonnenter de senaste 10 åren och den styrbara 

effekten har i princip halverats från cirka 6 MW till idag cirka 3 MW. Om trenden med både 

minskat kund- och effektunderlag fortsätter som den gjort senaste tio åren så finns det i 

princip inte någon effekt kvar att styra 2021, men det är förmodligen inte ett realistiskt 

scenario att alla kunder skulle byta sitt nätabonnemang – om inte annat än att Värnamo 

Elnät påbjuder det eller straffar ut rundstyrningskunderna med höjda avgifter. 

 



21 
 

 

Figur 11. Antalet rundstyrningskunder samt styrbar effekt i Värnamo Elnät 2001-2012 

Det är svårt att sia om var det kommer att finnas nya och större effektlaster att styra på 

elnätet, men för att rundstyrningen ska fortsätta att användas och investeringar i systemet 

ska vara både lönsamma och effektiva så måste kundunderlaget breddas och ny last tillföras. 

Men i dagsläget finns inte någon sådan möjlighet – att hitta nya former av styrbar last verkar 

mer eller mindre omöjligt. Snarare går trenden åt andra hållet att konsumenten själv får 

bestämma när den vill använd sin energi – gärna då under låglasttid.  

 

4.2.2. Förslag till åtgärder 

Om rundstyrningssystemet ska nyttjas ytterligare 5-10 års tid och potentialen ska maximeras 

så föreslås här tre olika alternativ till åtgärder. Det handlar främst om byte till ett modernare 

Windows-baserat styrsystem, från det nu något föråldrade styrsystemet i form av ett Dos-

program som körs på en äldre dator, av typ 486. Systemet köptes in i samband med byte av 

centralautomatiken 1996 och är i dag omodernt. Det kan som sagt ersättas av ett modernare 

Windows-baserat styrsystem som styr centralautomatiken på ett annorlunda sätt än vad det 

äldre DOS-baserade systemet gör idag. Energycontrol uppger att kostnaden för systemet till 

cirka 29 000 kr exklusive moms, och Värnamo Elnät måste i så fall stå för en egen PC med 

antingen Windows XP eller Windows 7. Värdet på PC:n antas till 15 000 kr. Hur mycket som 

ska investeras i systemet beror dels på hur länge Värnamo Energi har för avsikt att utnyttja 

det och hur länge det finns tillräckligt kund-/ effektunderlag för att systemet ska vara 

effektivt.  

 

Det är också aktuellt att genomföra en kartläggning av de befintliga kunderna och en kontroll 

i fall kunden uppfyller kraven för rundstyrningsabonnemang, det vill säga har styrbar last. 

Beroende på resultatet av den kartläggningen så kan indelning i nya lastgrupper ske, och så 
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även omprogrammering av befintliga reläer eller byte till elektroniska reläer, modell FTT4, 

som det finns uppskattningsvis 300 enheter på lager. Det kanske också ske en komplettering 

med nya elektroniska reläer, modell FTU233, som enligt Energycontrol passar bra för 

Värnamo Elnäts behov. Dessa har ett pris på 690 - 1000 kr/st exklusive programmering av 

enheten, men det är en relativt enkel process att programmera upp dem. Prisvariationen 

beror av beställningens storlek. Eftersom det rör sig om en komplettering utöver de reläer 

som redan finns i lager är det svårt att uppskatta kostnaden för dem, men 500 st reläer 

kostar mellan 345 000 och 500 000 kr.  

 

Fördelarna med byte till elektroniska reläer är främst driftsäkerhet och möjligheten att 

programmera upp nya lastgrupper. Däremot så finns ett stort lager med utrangerade, äldre 

mekaniska reläer också att tillgå. Att ersätta ett felande relä medför endast en arbetskostnad 

och ingen investeringskostnad, men det är trots allt ett äldre relä som är mindre driftsäkert 

och kan självklart fallera igen. 

 

Alternativ 1 

 Byte till Windows-baserat styrsystem 

 Inventera kundunderlaget 

 Behålla befintliga lastgrupper 

 Behålla befintliga mottagare för gatljus 

 I övrigt inga åtgärder 

 

Alternativ 2 

 Byte till Windows-baserat styrsystem  

 Inventera kundunderlaget och kartlägga nya lastgrupper (hur många kan tas bort etc.) 

 Byte till befintliga elektroniska rst-mottagare (uppskattat 300 st FTT4 på lager), 

beroende på vilken inmatningsstation (Nordöstra eller Östra) som prioriteras 

 Omprogrammering av ”promer” för elektroniska reläer och ändring av dubbel-

kommando i äldre mekaniska reläer. 

 Behålla befintliga rst-mottagare för gatljus 

 

Alternativ 3 

 Byte till Windows-baserat styrsystem 

 Inventera kundunderlaget och kartlägg nya lastgrupper (hur många kan tas bort etc.) 

 Byte av samtliga rst-mottagare till elektroniska, dels ca 300 st befintliga FTT4, samt 

omprogrammering av dessa - i övrigt nya elektroniska rst-mottagare FTU233 för 

individuell styrning 

 Behålla befintliga mottagare för gatljus 
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4.2.3. Ekonomisk kalkyl för åtgärdsförslag 

Uppgifterna i den här kalkylen bygger på en drift av rundstyrningssystemet ytterligare 10 år, 

till och med år 2022.  Inkomsterna från det minskade effektabonnemanget antas minska 

med 10 000 kr per år, från idag antagna 550 000 kr till 450 000 kr. Nuvärdet för 

inkomsterna mellan dessa år uppgår till 3 191 000 kr utan några investeringar.  

Serviceavtalet med Energycontrol kostar för år 2012 35 285 kr. Det räknas upp med index för 

varje år och kommer kosta 46 200 kr år 2022 med nuvarande uppräkning. Nuvärdet för 

serviceavtalet mellan 2012 och 2022 uppgår till 269 300 kr. Det ska tilläggas att Fritzell inte 

kommer att fortsätta arbeta under hela tioårsperioden. Anläggningsvärdet på den befintliga 

anläggningen beräknas uppgå till strax över 15 miljoner kr.  

 

I tabell 7 nedan redovisas uppskattade materialkostnader och anläggningens nuvärde efter 

respektive investering. Observera att bland annat arbetskostnader har bortsetts ifrån i denna 

kalkyl. 

 

Tabell 7. Ekonomisk översikt på investeringsalternativ 

 Materialkostnader (kr) Anläggningens nuvärde (kr) 

Alternativ 1 44 000 3 358 000 

Alternativ 2 44 000 3 358 000 

Alternativ 3 320 000 3 126 000 

 

4.3. Reinvestera i nytt rundstyrningssystem 

Värnamo Elnät erbjuder längre inte kunder att nyteckna sig för rundstyrningsabonnemang, det 

var i samband med byte till nya elmätare med månadsavläsning 2008 som möjligheten togs 

bort. I samband med det försvann även tidstariffen där det fanns olika tariffer för hög- och 

låglast. Därför finns det klara skäl att ifrågasätta nyttan av att investera i ett nytt system. I det 

fall då Värnamo Elnät vill reinvestera i ett nytt rundstyrningssystem så måste nya styrbara laster 

på elnätet identifieras och anslutas till det nya systemet. Annars så finns det varken ekonomiska 

eller tekniska anledningar till att reinvestera i ny utrustning. Det är även intressant om den här 

typen av laststyrning kommer vara en del av det framtida elnätet, eller är det istället 

konsumenten som ska hålla i taktpinnen och motiveras och själv bestämma när denne vill köpa 

och konsumera energi. 

 

Rundstyrningssystem är starkt tillverkarberoende och relativt hårt knutna till att utrustning ska 

vara från samma tillverkare för friktionsfri drift. Det finns idag ett fåtal aktörer och tillverkare 

av rundstyrningssystem, bland dessa finns som sagt Landis+Gyr och det tyska företaget Elster. 

Andra företag såsom Addax har andra former av laststyrning som inte har samma tekniska 

funktion som krävs för att styra laster på det sätt Värnamo Elnät önskar. En annan vinkling som 

är svår att bedöma idag är om traditionell rundstyrning (laststyrning) är och kommer vara en 

del av ett framtida så kallat smart elnät. 



24 
 

4.3.1. System från Landis+Gyr 

Det är mycket svårt att motivera en reinvestering i ett nytt rundstyrningssystem. Det sker 

investeringar utomlands, framförallt i Tyskland, inom laststyrning med rundstyrningsteknik 

enligt Energycontrol. Men där har man tillgång till att styra betydligt större laster än i 

Värnamo Energis elnät. Enligt en preliminär beräkning från Energycontrol skulle ett förnyat 

rundstyrningssystem med utbyte av omformare, centralautomatik och mottagningsreläer.  

 

Kostnaden för nya omformare uppgår totalt till mellan 1 450 000 kr och 1 670 000 kr, 

beroende på beställningens omfattning och valutakostnader med mera. Kostnaden för en ny 

centralautomatik uppgår till ca 300 000 kr och nya rundstyrningsmottagare av modell 

FTT233 kostar mellan 690 kr/st och 1000 kr/st beroende på beställningens storlek.   

Energycontrol anser inte ett byte av inmatningsfilter/högspänningskondensatorer som 

nödvändigt då det är relativt pålitliga och felfria komponenter. Däremot rekommenderas 

Värnamo Elnät att ha hög- och lågspänningskondensatorer i reserv till inmatningsfiltren. De 

nya högspänningskondensatorerna kostar i så fall mellan 360 000 kr och 400 000 kr. En 

investering av de föreslagna delarna kostar mellan 2,4 och 2,9 miljoner kr, detta utan byte av 

inmatningsfiltrena som inte ingår i ovan nämnda totalpris. Mer ingående prisuppgifter från 

Energycontrol för olika delar av systemet finns i bilaga 6. 

 

4.3.2. System från Addax  

Addax Load Control System, är ett laststyrningssystem som relativt enkelt går att integrera i 

det befintliga Addax-nätverket som finns i Värnamo Elnäts ägo. Det kan användas för att 

styra längre laster med en ström upp till 5 A, dock så kan det också styra ex extern 

kontaktor/relä som klarar av en högre strömmar såsom till elradiatorer och 

varmvattenberedare.  

 

Det som är nackdelen med systemet är att det inte kan styras cykliskt och i grupp på samma 

sätt som rundstyrningen fungerar idag [15]. Det styrs genom en schemaläggning som finns 

internt i relät eller genom direktkontroll – dock med förbehåll eftersom överföringen sker på 

en frekvens mellan 400 och 500 kHz så kan störningar hindra signalen till reläerna att nå 

fram. Därmed uteblir effekten av direkt laststyrning som rundstyrningen medger. En 

systemöversikt kan ses i figur 13. 
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Figur 12. Översikt på Addax Load Control System/Smart Light [15]. 

 

4.4. Avveckla nuvarande rundstyrningssystem 

Värnamo Energi har arbetat för att minska ner antalet tariffer, tidigare har det funnits upp till 

fem olika tariffer samtidigt – men idag så kan, som tidigare nämnt, endast enkeltariffen 

nytecknas för vanliga nätkunder. Om Värnamo Energi avser att fortsätta på den valda vägen att 

föra över kunder från flera olika tariffer till enkeltariffen, så innebär det långsiktigt att 

rundstyrningssystemet kommer avvecklas. Det kommer att saknas både kundunderlag med 

styrbar last samt ekonomiska förutsättningar för att drifta systemet.  

 

Den omedelbara påverkan av nedläggning av rundstyrningssystemet är att möjligheten till 

laststyrning och tändning/släckning av gatljuset upphör. Det kommer konkret att betyda att det 

är svårt att beräkna vilken abonnerad effekt som behövs eftersom lasten styrs bort cykliskt. Det 

påverkar de två abonnemangen hos E.ON, och fördelningen av den nya abonnemangseffekten 

mellan inmatningsstationerna kan förutsättas blir relativt jämn – då cirka lika stor andel av 

kunderna matas från respektive inmatningsstation. Beräkningar av kostnaden för avvecklingen 

av rundstyrningen begränsar sig till den kostnad som höjd abonnemangseffekt från E.ON skulle 

medföra. Det som inte tas upp i rapporten är det arbete som måste genomföras för att 

demontera utrustningen från elnätet.  
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Det finns eventuellt en möjlighet att styra last med hjälp av den befintliga infrastrukturen med 

Addax-mätare, men det ligger inte nära till hands som ett reellt alternativ till att styra högre 

laster som rundstyrningen klarar av idag. Dessutom så när det handlar om effektreglering så 

önskas ett så snabbt utfall av styrningen som möjligt, detta är svårt att uppnå med systemet från 

Addax. 

 

Även om beslut inte fattas i dagsläget så har systemet en viss teknisk livslängd och 

uppskattningsvis kommer det att nås inom 5-10 års tid om inte investeringar och 

uppgraderingar genomförs.  

 

4.4.1. Nytt effektabonnemang 

Om nu möjligheten till att styra bort last försvinner så måste den abonnerade effekten från 

regionnätet höjas. Enligt tabell 3 (sida 9) så fördelar sig rundstyrningsabonnenterna med 

53,3 % på Värnamo Ö och med 46,7 % på Värnamo NÖ. Då den maximalt bortstyrda effekten 

anges till 3 MW så måste effekten fördelas på respektive abonnemang. I tabell 8 nedan 

presenteras kostnaderna för effekthöjningen. Om den överförda energimängden kan antas 

vara samma som innan effekthöjningen kommer inte den rörliga av den totala 

abonnemangskostnaden att påverkas annat än av eventuella prishöjningar från E.ON:s sida.  

 

Tabell 8. Kostnader för nya effektabonnemang 

 Rundstyrnings- 

kunder (%) 

Ökning effektab. 

(MW) 

Nytt effektab. 

(MW) 

Kostnad nytt effekt- 

abonnemang (kr) 

Värnamo NÖ 46,7 1,4 37,4 6 732 180 

Värnamo Ö 53,3 1,6 21,1 5 865 522 

Totalt 100,0 3,0 58,5 12 597 702 

 

Kostnaden för effektabonnemangens fasta del blir cirka 12,6 miljoner kronor, det är en 

kostnadsökning med nära 700 000 kr per år från föregående års effektabonnemang. 

Höjningen med 3 MW total abonnerad effekt motiveras med att ge utrymme att inte 

överskrida den nya abonnerade effekten.  Det ska tilläggas att den siffran ligger i överkant i 

förhållande till uppgiften som anger att rundstyrningssystemet genererar en årlig besparing 

på 5-600 000 kr.  

 

4.4.2. System för gatljuskontroll 

I nätet finns 125 tändpunkter för gatljuset i Värnamo, dessa styrs i dag med hjälp av signal 

från rundstyrningen. I dagsläget finns det flera system på marknaden för kontroll av gatljus 

som kan tänkas ersätta den nuvarande funktionen. 

Addax ett system som heter Smart Light, det beskrivs mer ingående under rubrik 4.3.2. Men 

för gatljussammanhang så är det ett något omständigt system där ett don måste installeras i 

varje lyktstolpe istället för i varje tändpunkt, i så fall är denna lösning otänkbar då den är för 



27 
 

kostsam [15]. Kostnaden för en LCU-enhet är 870 kr/st, och om det är möjligt att montera 

dem i tändpunkterna så blir investeringskostnaden för de 125 enheterna 108 750 kr.  

Arkubserver har ett system som heter Smart Street Lighting, det är ett kompetent system 

med styrning via GPRS. Systemet ger automatisk belysningsstyrning via ljussensor, 

skymningstabeller eller förutbestämda tidsintervall. Det skapar informativa driftrapporter 

med statistik om energianvändning, brinntimmar och eventuella fel. I huvudsak så sköts 

systemet via en internetansluten dator som kopplar upp sig mot Arkubservers central i 

Sundsvall, därifrån skickas sedan ut signal för tändning av gatljusen via GPRS-nätet [16].  

 

En demonstration av systemet har hållits för personal vid Värnamo Energi som var nöjd med 

systemets funktioner och utformning. Det är en klart tänkbar ersättare till gatljusstyrningen. 

Enligt prisuppgift från Arkubserver kostar varje ”tändenhet” cirka 4500 kr och det 

tillkommer en månadsavgift per ”tändenhet” med cirka 65 kr per månad. Den initiala 

investeringskostnaden blir då för 125 tändpunkter runt 565 000 kr, och årskostnaden för 

samtliga ”tändenheter” blir knappa 97 500 kr. Det som uppenbart kan räknas som en 

inkomst är att serviceavtalet med Bo Fritzell upphör, vilket genererar ett nuvärde på 251 400 

kr. Det totala nuvärdet för hela investeringen blir trots det -894 000 kr, det vill säga ingen 

lönsam investering - om inte andra faktorer kommer till som förbisetts i kalkylen. 

 

Landis+Gyr har system för kontroll av gatljus, utan att använda rundstyrning, som istället 

använder sig av GPRS-nätet eller långvågig radio. Men det innebär etablering av ny och dyr 

infrastruktur, så alternativet utreds inte vidare. 

 

4.5. Investera i utrustning för Smart Grids 

Eftersom Smart Grids/smarta nät idag är relativt vitt begrepp så finns all anledning att 

undersöka vad det kan ha för inverkan och koppling till Värnamo Elnät. När det gäller 

investeringar i försöken att skapa ett smartare elnät så måste prioriteten vara att skapa ett 

mervärde och en synergieffekt för både Värnamo Elnät och dess kunder. Byggstenarna för att 

skapa ett smartare elnät är många. I ett smart elnät tillåts abonnenterna att bli producenter, 

genom att kombinera orden konsument med producent går att kalla dem för pro-sumenter i ett 

smart elnät. Det kan exempelvis handla om mindre solcellsanläggningar men också 

vindkraftverk i gårdsformat där pro-sumenten säljer energi till elnätet om det sker produktion 

med överskott. Kort sagt går det säga att en del av produktionen och lagringen av elenergin 

flyttas från stora anläggningar till många små anläggningar. Detta för att dels minska 

belastningen på elnätet vid höglast men också för att det möjliggör större produktion av 

förnyelsebar elenergi. En ny tillämpning för att jämna ut topplaster är batterilagring av energi, 

exempelvis har Falbygdens Energi i samarbete med ABB investerat i ett energilager på 

lågspänningsnätet [17]. Där lagras energi producerad av vindkraft nattetid för att kunna parera 

effekttoppar dagtid. Det har kapacitet att lagra 75 kWh, främst är det hushåll som kan ta emot 
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energin från energilagret och det är cirka 100 

abonnenter som är anslutna till det. En bild på 

lagringen kan ses i figur 14.  

Värnamo Energi står bland annat inför beslut om 

byggnation av ett nytt kraftvärmeverk för att säkra 

leveranserna till det väl utbyggda fjärrvärmenätet i 

Värnamo. Framtida satsningar på vindkraft och 

kombinationen med elproduktion i ett kraftvärmeverk 

skapar ett underlag för minskat effektinköp från 

regionnätet. Därför i samband med satsningar på 

förnyelsebar energi är det intressant att följa 

utvecklingen på batterilagring av energi. ABB har en ny 

lösning som heter SVC Light och det är en lagring som 

kan kompensera för varierande produktion inom 

exempelvis vindkraften. Detta ger inte bara ett stabilare elnät med högre tillgänglighet utan 

även möjligheten att parera effekttoppar vissa tider på dygnet [18]. Det kan vara ett intressant 

system för att behålla eller minska den befintliga nivån i 

effektabonnemanget från regionnätet.  

 

I begreppet ingår också smarta elmätare, bland annat så ska konsumenten ha möjlighet från 1 

oktober 2012 att få sin energianvändning uppmätt genom timmätning [19]. Lagförslaget är 

tänkt att bidra till en större andel aktiva elkonsumenter och att effektuttag under kritiska 

perioder ska bli lägre. Eftersom elmarknaden är uppdelad i elnät och elhandel så finns det några 

tekniska hinder att överbrygga, bland annat elmätarnas noggrannhet och upplösning samt 

leverans av mätvärden till elhandelsbolag som kommer att erbjuda elavtal med timpris. 

Lagförslaget anger att konsumenten inte ska debiteras för de extra kostnader som uppstår för 

elnätbolagen i samband med timmätning. Elmätarna från Addax som installerades hos 

Värnamo Elnäts abonnenter under 2008/09 har möjlighet till att leverera timsmätta mätvärden 

men också att mäta effekt i två riktningar, det vill säga både konsumerad och producerad effekt. 

Mätarna är en självklar del i ett smart mätsystem som ingår i begreppet smart elnät. Värnamo 

Elnät har all utrustning på plats och kan rulla igång timmätning i god tid före 1 oktober. Dock 

kommer timmätning endast att ske för de abonnenter som önskar så.  

 

En framtida, både stor och viktigt bit är laddning av elfordon. Dels måste nätet klara av det, 

dock kommer förmodligen både elektronik och ekonomi 

se till att elfordonen laddas nattetid då även lasten är 

lägre på elnätet. Det finns prognoser som talar om att det 

kommer att finnas över 40 miljoner elfordon i värden år 

2020 [20]. Elfordon kommer vara integrerade i det 

smarta elnätet då de exempelvis dagtid skulle kunna 

Figur 13. Energilager i Falköping [17] 

Figur 14. Elfordonen är en del av 
framtidens elnät [20] 
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tillföra effekt till nätet vid vissa tider, istället för att ladda batterierna. Det skulle bli ett mycket 

stort energilager när elfordonen väl får sitt stora genombrott. Här krävs dock ett elnät som kan 

kommunicera i realtid och överföra effekt dit den behövs som bäst för tillfället.   

 

I dagsläget finns det annars relativt lite utrustning på marknaden som har koppling till det som 

kan beskrivas som Smart Grid. Det mesta av kommande utrustning håller på att byggas upp i 

testanläggningar bland annat på Gotland och i Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel i Stockholm.  

 

5 Diskussion 

Genom arbetes gång har jag noterat en tydlig tendens – att det finns en vilja att fasa ut det 

befintliga systemet. Med det finns också samtidigt ett intresse av att kunna styra last då behovet 

av inköpt effekt finns och kommer att kvarstå. För abonnenten så är avgiften för att ha ett 

rundstyrningsabonnemang relativt hög och Värnamo Elnät uppmuntrar inte abonnenter att 

behålla det eftersom det oftast inte innebär någon ekonomisk fördel. Utmaningen för framtiden 

kommer att vara att göra samtliga elkonsumenter, och framförallt de med hög energi-

användning, medvetna om att de kan påverka sina energikostnader genom att använda elen 

smart och vid rätt tid. Därför ser jag steget över mot timmätning och debitering närmare det 

faktiskta elpriset som en nödvändighet. Det går inte säga annat än att konsumenten i huvudsak 

är intresserad av ett så lågt elpris som möjligt – men möjligheten måste ligga hos konsumenten 

själv att påverka dessa kostnader. Förhoppningsvis kommer det finnas tillräckliga styrmedel för 

att även påverka och minska den effekt som Värnamo Elnät abonnerar på – även att det i 

dagsläget är svårbedömt hur mycket det skulle kunna komma att påverka.  Om 

rundstyrningsutrustningen så småningom kommer att fasas ut, bedömt inom 5-10 års tid, så 

finns möjligheten att inom samma framtid att investera i ny utrustning för laststyrning eller för 

Smart Grids.  

 

5.1. Behålla i drift 

Det är enkelt att konstatera att det nuvarande systemet är åldersdigert, men samtidigt är det 

driftsäkert och det står och tuffar på. Fördelarna med systemet är uppenbara, dels finns 

möjligheten att styra bort viss effekt när lasten är hög - detta för att inte överskrida effekt-

abonnemanget. Dessutom går det att styra bort effekt när priserna på Nordpool når nya oanade 

nivåer särskilt vissa timmar när förbrukningen, och i synnerhet importen av el till Sverige är 

hög. Det finns självklart en stor osäkerhets faktor kring service och underhåll av systemet när 

Värnamo Elnät endast har avtal med konsultbolaget Energycontrol. Bo Fritzell, som är i övre 

pensionsåldern, anger att han har för avsikt att arbeta några år till. Dessutom så finns en yngre 

kollega till honom från tiden på Landis & Gyr som eventuellt kan överta serviceavtalet från 

Energycontrol i det fall då han väljer att avsluta sin verksamhet. Kontentan är att Värnamo 

Elnät har ett system med gammal teknik som få människor i Sverige besitter en spetskunskap 

om. Å andra sidan utomlands, och framförallt i Tyskland och Mellaneuropa, så sker 
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investeringar i den här typen av rundstyrningssystem – där finns dock mycket högre laster kvar 

att styra.  

I ekonomiska termer så finns det några frågetecken kring att behålla systemet. Dels är det de 

minskade inkomsterna (besparingen) på de lägre effektabonnemangen som kommer att minska 

dels på grund av mindre styrbar effekt genom rundstyrningen men också bedömt genom höjda 

tariffer för anslutningen till regionnätet. Nuvärdet för anläggningen är som nämnt 3,2 miljoner 

kr, vilket medger ett visst utrymme för investeringar i anläggningen. En investering i ett 

modernare styrsystem skulle kunna ge en effektivare styrning och tillsammans med nya eller de 

befintliga elektroniska reläerna en högre grad av individuell styrning efter omprogrammering. 

För Värnamo Elnät det gäller det att vara så kostnadseffektiva som möjligt och i dagsläget 

bedömer jag detta alternativ som bäst utifrån de givna förutsättningarna. Sett till helheten 

överväger de positiva sidorna med att behålla systemet i drift.  

 

5.2. Reinvestering 

Det finns ingen nyinvestering som, rent ekonomiskt, slår utrustning som redan står och tuffar 

på och inte belastar företaget med några avskrivningar. Däremot så kan en investering visa sig 

lönsam i framtiden om den tillför något nytt, både i teknikväg men också i inkomster. Som 

tidigare nämnt i rapporten så ser jag inte möjligheten att hitta ny last att styra på Värnamo 

Elnät. Kostnaderna för ett nytt system är i det närmaste lika med den nuvarande anläggningens 

totala nuvärde. Investeringen medför en för hög kostnad i förhållande till den effekt som går att 

styra och de ekonomiska faktorer som spelar in – det går helt enkelt inte att spara lika mycket 

på effektabonnemanget som skulle behövas för att systemet ska vara lönsamt. Det gäller i 

synnerhet då anläggningens nuvärde är mycket lägre än anskaffningsvärdet för en ny 

anläggning.  

 

Det handlar idag och framöver om att flytta över medvetenheten om elkostnaderna till 

konsumenterna – att de kan styra sina elkostnader och elanvändning genom ny utrustning och 

planerna smartare. Det hjälper även Värnamo Elnät att hålla nere den abonnerade effekten mot 

regionnätet. Men tekniken är ovanlig i Sverige och någon riktig support kommer bedömt aldrig 

finnas på plats efter Fritzell, med undantag för eventuell före detta kollega som arbetat på 

Landis & Gyr. Support finns endast från Landis+Gyr i Schweiz, vilket är ett relativt stort 

problem vid eventuella fel i en ny anläggning. Därför kan jag inte rekommendera en investering 

i ett nytt rundstyrningssystem. 

 

5.3. Avveckling 

En direkt rekommendation till avveckling av systemet vill jag inte ge i dagsläget. Systemet är bra 

och driftsäkert men för framtiden så kommer ett större investeringsbehov finnas för systemet 

som är något föråldrat. Där finns tillfälle att investera i nyare teknik istället för det äldre 

rundstyrningssystemet. Det finns alternativ på marknaden för att styra funktionen för gatljus, 
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men alternativen innebär en investeringskostnad och i vissa fall en driftskostnad som ger ett 

negativt nuvärde i förhållande till hur situationen ser ut i dagsläget.  
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6 Slutsatser 

Låt rundstyrningssystemet vara i drift 5-10 år till följ noga utvecklingen med Smart 

Grids/smarta elnät och se vart den leder. Det kan vara oklokt att förebrå eventuell teknik och 

samtidigt är det ekonomisk och teknisk risk att adoptera ny teknik tidigt. Det som behöver 

genomföras är en kartläggning över kundernas effekt- och energianvändning. Detta för att 

klargöra i fall deras rundstyrningsabonnemang är överflödigt eller ej. 

 

6.1. Rekommendationer 

 Säkra reservdelshållningen i 5-10 års tid genom avtal med Fritzell eller ytterligare 

person 

 Hitta någon ytterligare konsult/person med kunskap om systemet som kan genomföra 

service 

 Inventera antalet kunder som verkligen har nytta av rundstyrning  

 Avvakta utvärderingar från storskaliga tester för Smart Grids 

 Forma en vision för Värnamo Energis framtida elnät – utöver kostnadseffektivitet 

 Utvärdera systemet om fem år igen och arbeta utifrån de förutsättningar som kommer 

finnas då. Det kommer med stor säkerhet att finns ny typ av utrustning på marknaden. 

 

6.2. Fortsatt arbete 

Det finns ett omfattande arbete framöver och det finns stora utmaningar i att skapa ett smartare 

elnät. En kartläggning av rundstyrningskundernas effektbehov anser jag vara nästa steg i 

processen. Värnamo Elnät bör kontrollera kunderna och uppmana de som har det i onödan att 

byta abonnemang. Skälet till detta är att ge en klarare bild över hur mycket effekt som verkligen 

kan styras med hjälp av rundstyrningen och klarlägga vilka investeringar i systemet som kan 

vara lämpliga. Inom 3-5 år bör ytterligare en utredning göras rörande Smart Grids och vilken 

betydelse det kommer att få för Värnamo Elnät.   
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Bilaga 5 – Temperaturerdata för Moheda, 7 februari 2012 

 

Figuren visar utomhustemperaturen mellan 6 februari 12.00 och 8 februari 12.00. 7 februari avgränsas av de röda punkterna. 
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Bilaga 6 – Prisuppgifter från Energycontrol (Bo Fritzell) 

 

Central utrustning 

 

Alternativ 1 (renovering av befintlig central) 

Från Landis+Gyr Österrike 

 

Centralautomatik 1 st Nya PLC-enheter 105 000 kr 

   Nytt lastprogram 

   Ej nya tonkanaler 

 

Lokala automatiker 3 st Nya PLC-enheter 117 000 kr 

 

Totalt pris:     222 000 kr 

 

Alternativ 2 (jämförbart med ny central) 

Från Landis+Gyr Schweiz 

 

Centralautomatik 1 st Ej lokala PLC-enheter 300 000 kr 

   Ej nytt lastprogram 

Tonkanaler och 

GPS-mottagare 

   Ej lokala PLC-enheter 

 

Lastprogram/styrsystem 1 st För centralautomatiken 29 000 kr 

   Kostnad för egen PC tillk. 

 

Totalt pris:     329 000 kr 

 

Alternativ 3 (enbart styrsystem) 

Från Landis+Gyr Österrike 

 

 Lastprogram/styrsystem 1 st För centralautomatiken 29 000 kr 

   Kostnad för egen PC tillk. 

 

Totalt pris:     29 000 kr 
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Forts. Bilaga 6 

 

Sändare 

 

RÖ1 Ny modell FQD3.4 Ersätter modell FQA2.1 280 – 330 000 kr 

RV1   Pris per enhet. 

RNÖ1 

RNÖ2 

 

RÖ2 Ny modell FQD4.4 Ersätter modell FQA 4.3 330 – 350 000 kr 

 

Ej byte av omformare RV2. 

 

Totalt pris:     1 450 – 1 670 000 kr 

 

 

Högspänningsfilter Utbyte ej nödvändigt. Pris per sändare. 360 – 400 000 kr 

 

 

Reläer 

 

FTU233  Elektroniska reläer för laststyrning 690 – 1000 kr 

  Pris per st. 

 

 


