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Elnätsbranschen står på många punkter inför en händelserik framtid där 

mycket kommer att hända på kort tid. Många nätägare står idag med ett 

nät som är något föråldrat och inom kort i behov av en upprustning och 

modernisering, en modernisering mot ett smartare elnät. 

 

I takt med att regeringen ställer nya krav på framtidens elmätare så 

ställs Sveriges nätägare inför en hel del andra krav och utmaningar man 

måste ta itu med. 

 

I Detta arbete så undersöks definitionen av smarta elnät och hur en 

mindre elnätsägare bör prioritera sina investeringar och utvecklingar i 

sitt elnät i den närmaste framtiden. 

 

Nyckelord: Smarta elnät, smart grid, smarta elmätare, kommunikation, 

elnät. 
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Abstract 

The electricity network is in many places facing an eventful future where 

much will happen in a short period of time. Many network owners today 

have a network that is somewhat outdated and in short in need of up-

grading and modernization, a modernization towards a smarter network. 

As the government sets new demands on the electricity meter of the 

future, Sweden's network owners are faced with a lot of other demands 

and challenges to be addressed. 

In this work, the definition of smart grids is investigated and how a small 

electricity grid should prioritize its investments and developments in its 

grid in a near future. 

Keywords: Smart grid, smart grid, smart electricity meter, communica-

tion, power grid. 
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Terminology 

Abbreviations 

3GPP LTE (3G) 3rd Generation Partnership Project Long Term 
Evolution (3.9G). 

4G Ett samlingsnamn  på framtida standarder 
bortom 3G. 

APN Access Point Name. 

Förimpedans Total impedans i en punkt i nätet. 

Kollektor Samlingspunkt för mätvärden. 

Koncentrator Samlingspunkt för mätvärden. 

Lokala nät Ledningar med spänningsnivå från 20kV [14]. 

NB-IoT Narrowband-Internet of Things. 

Nod Knutpunkt i ett nätverk. 

Nätstation En mindre transformatorstation där man om-
vandlar spänningsnivån. 

PLC Power Line Communication. 

RAKEL RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. 

Regionala nät Ledningar med spänningsnivå 70-130kV [14]. 

RF Radio Frequency. 

Stamnät Ledningar med spänningsnivå 220-400kV [14]. 

THD Total Harmonic Distortion. 

UPS Uninterruptible Power Supply. 

VPN Virtual Private Network. 

VDC Likström. 

VAC Växelström.  
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1 Inledning 

På initiering av Tranås Energi AB så har detta examensarbete formats 

fram. Tanken var att smarta elnät var en naturlig väg att gå och att detta 

projekt skulle tas upp i vilket fall, men man såg då detta examensarbete 

som ett bra bidrag till uppdraget där man kunde genomföra en utredning 

kring ämnet och avsluta med en sammanfattande rekommendation. 

Examensarbetet genomfördes under 8 veckor stationerat i Tranås, både 

hemifrån och på Tranås Energis kontor. 

 

1.1 Bakgrund 

Människor har aldrig varit så beroende av vårt elnät som dem är idag 

och det lär inte förändras. Både vi individer och våra prylar är ständigt 

igång och uppkopplade. För att kunna leverera och hålla 

leveranssäkerheten hög så krävs det att man underhåller och utvecklar 

sitt elnät för framtiden. 

 

Tranås Energi AB, företaget har verksamhet inom Elnät, Elhandel, 

Elproduktion, Fjärrvärme och Fiber. 

Område ”Smarta nät” som kan omfatta hela verksamheten genom att se 

möjligheter till synergier inom företagets olika områden. Men som skall 

resultera i något specifikt projekt inom Elnätsverksamheten som leder till 

optimerad drift, kortare avbrottstider, minskade förluster etc. 
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- Inom Elnätsverksamheten kommer inom kort nya krav på elmä-

tare som projektet också skall stödja exempel är att man skall 

kunna mäta avbrottstider, elkvalitét mm. 

- I ex-jobbet kommer också att ingå att göra studieresor till andra 

företag i branschen för att se hur de löst dessa frågor samt få 

uppslag till lösningar hos Tranås Energi. 

- Kommunikation (typ och hur säkra) kommer att vara en stor fråga 

i framtidens lösningar varför detta bör ges ett speciellt utrymme i 

arbetet. 

- En specifik del i projektet är att se över en landsbygdledning med 

få kunder och se hur smarta lösningar kan säkra driften till en rim-

lig kostnad. 

 

Begreppet smarta elnät är ett väldigt omfattande och aningen luddigt 

begrepp. Ett av Tranås Energis första steg mot ett smartare elnät var att 

med hjälp av feldetektorer underlätta lokaliseringen av fel i nätet. 

Nästa steg är att göra en utredning kring att bygga upp ett nätverk som 

man ska nyttja för att kunna kommunicera i nätet samt samla in både 

dagens och framtidens information och data mellan olika komponenter i 

lokalnätet. Fokus kommer därför att ligga på elmätare, 

kommunikationsbärare och insamlingsprogram. 
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1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är redogöra för hur man som ett 

mindre elnätsföretag kan gå till väga för att framtidssäkra och utveckla 

sitt elnät på ett kostnadseffektivt sätt.                    

 

Frågeställning 

- En utredning kring hur ett mindre energibolag kan utveckla 

sitt elnät till det smartare. 

- Vilka krav och möjligheter kommer det att finnas på morgonda-

gens elmätare? 

- Vilka alternativa kommunikationsbärare är aktuella och vilken ger 

mest mervärde? 

- Lämpar sig nuvarande insamlingsprogram bra för framtidens 

mätvärden? 

1.3 Mål och Avgränsningar 

Några av arbetets mål: 

- Ta fram underlag till en plan för hur gå vidare med smarta lös-

ningar inom Tranås Energi 

- Ett färdigt projekt för genomförande inom smarta nät 

- Inventering som resulterar i förslag på lösningar mellan olika 

verksamheter på Tranås Energi 

Detta examensarbete kommer att omfatta en teoretisk del och en 

praktisk del i form av att leta fram och kontakta olika leverantörer samt 

att göra en utredning kring vilken lösning som passar bäst för 

problemställningen. Examensarbetet kan ses som en början på ett 

långvarigt projekt och för Tranås Energi en utveckling mot framtiden och 

ett smartare elnät. Tanken är sedan att man ska fortsätta och bygga 

vidare på projektet, även efter avslutat examensarbete samt kunna 

använda detta som en grundsten och rekommendation. Arbetet rör 

endast nätstationer och kunder, alltså spänningsnivåer från 10kV ner till 

400/230V. 
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2 Teori 

I detta avsnitt så ges det relevant teori och förstudie kring ämnet. Teorin 

omfattar vad som kan tänkas ingå i framtidens smarta elnät. En viss 

grundkunskap hos läsaren är att föredra. 

De olika teoridelarna diskuteras mer under rapportens resultatdel och 

under det avslutande diskussions- och slutsatskapitlet. 

 

2.1 Tranås Energi och elnätet 

Tranås Energis elnät står för ca 0,0015 % av Sveriges hela elnät, alltså 

lite drygt 80 mil av totala 54 500 mil. Det mesta av det man har är 

nergrävt för vädersäkringens skull. 

Man har totalt 243st nätstationer varav 53st är stolpstationer. I 

nätstationerna så transformerar man ner spänningen från 10kV 

(lokalnät) till lågspänning, 400/230V. Innan nätstationerna så har man 

5st fördelningsstationer som transformerar ner spänningen från 40kV till 

10kV. Dessa fem stationer matas då ifrån ett eget 40kV-nät som i sin tur 

matas från Vattenfalls 130kV regionnät [4]. 

Tranås Energi har ca 10 300 elnätskunder och dem värmer ca 1300 

villor och fastigheter med fjärrvärme. Man producerar årligen ca 

39 000MWh el via ett kraftvärmeverk och några mindre 

vattenkraftstationer. Fjärrvärmen kommer också från kraftvärmeverket. 

Än så länge så har man 44st solcellsanläggningar i nätet där den minsta 

ligger på 2kW och den största på 43,5kW samt att snitteffekten är 

9,2kW. Man äger en egen anläggning som sitter monterad på ett tak till 

en elbilsladdstation. 
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Figur 1. Elens vägar idag, något som till viss del kommer att 

förändras. En för fysisk överföring och en för elhandeln. 

Källa: Svenska Kraftnät, 2017. 

 

All el som produceras måste momentant vara balanserad med 

förbrukningen, alltid. Som det är just nu så får inte elbolagen ha någon 

form av lagring för att kunna reglera utan den reglering som idag finns 

kommer mestadels ifrån vattenkraften. Att balansen fungerar ser 

Svenska kraftnät till [14]. 
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2.2 Begreppet Smarta Elnät 

Begreppet Smarta Elnät kan definieras på många olika sätt och det är 

svårt att sätta fingret på exakt vad det innebär. Många nät är idag 

utdaterade, dock fullt fungerande men inte anpassade för framtidens 

nya laster och anslutningar. Nedan listas några saker som har eller 

kommer förändras: 

Förr                                                    Framtiden 

Man provade sig fram för att ringa 

in felställen. 

Sensorer och detektorer skall 

hjälpa till att sortera ut felställen. 

Elenergin går bara åt ett håll i 

nätet, från produktion till 

konsumtion. 

Elenergin produceras på flera olika 

ställen i nätet och går på så vis åt 

alla håll. 

Återställningen sker manuellt efter 

avbrott. 

Nätet återställer sig per automatik. 

 

Hur Tranås Energi ska lägga upp sin utveckling mot ett smartare elnät är 

än så länge oklart men det är något som skall försöka benas upp under 

detta arbete. 

Inom en snar framtid så kommer det att komma nya krav på elmätare 

vilket gör att många av dem måste bytas ut. Kraven är inte helt 

fastställda än så att veta exakt vad man ska sikta in sig på för spår är 

idag omöjligt att veta. Det ska dock göras en utredning och analyser om 

vilken eller vilka vägar som känns mest lämpliga att gå. 

 

Några saker som kan tänkas ingå i framtidens smarta elnät är: 

- Smarta elmätare – med betydligt fler funktioner än att mäta el. 

- Kommunikation med elmätare, för datainsamling, för detektering, 

för styrning av diverse skydd och brytare. 

- Demand response. 

- Självläkning i elnätet. 

- Energilagring - per automatik kunna optimera och får ner effekt-

toppar. 
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- Kontinuerlig mätning av elkvalitet. 

- Nya typer av laster. 

- Underlätta driften av elnätet. 

En av grundtankarna med smarta elnät är att underlätta driften av näten 

för nätansvarig ägare. Det finns mycket att tjäna på det, allt från av-

brottshantering som leder till kortare avbrottstider, störningsinformation 

och optimering till information om elkvalitet. 

2.3 Konsekvenser av omoderna nät 

Vid eventuella längre avbrott så kan kostnaden snabbt sticka iväg för 

elnätsbolagen. Har man svårt att felsöka och åtgärda felen vilket gör att 

tiderna drar iväg så kostar det snabbt mycket pengar.  

Får kunder ett icke planerat avbrott som håller i mer än 12h i sträck så 

har dem rätt till avbrottsersättning. För att avbrottet ska anses som 

åtgärdat så ska man ha haft strömmen tillbaka i minst 2h. För varje 24h 

som går efter de första 12 så ökar ersättningen med 25 procentenheter 

eller minst 1000kr av den årliga nätkostnaden. Efter de första 12h så har 

man rätt till 12,5 procent eller minst 1000kr. 

Exempel. 

- Har avbrottet varat i mer än 12h men mindre är 24h så har du rätt 

till 12,5% av den årliga nätkostnaden eller minst 1000kr. 

- Har avbrottet varat i mer än 48h men mindre är 72h så har du rätt 

till 62,5% av den årliga nätkostnaden eller minst 3000kr. 

Osv. 

 

Det finns dock vissa undantag som kan sänka eller utesluta 

ersättningen. T.ex. om utbetalningen blir orimligt hög och på så vis 

ekonomiskt svår för elnätsföretaget, avbrottet beror direkt på kunden, 

leverantören bryter av elsäkerhetsskäl för att hålla uppe elkvalitet och 

driftsäkerhet eller om det helt enkelt är ett fel i stamnätet [1]. 

Med dåligt underhållna nät så ökar frekvensen av fel. 
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2.4 Smarta elmätare 

Förra utrullningen av elmätare kom den 1/7 2009 och då fanns det bara 

krav på att man skulle ha en månadsvis avläsning samt rapportering och 

så gott som alla som installerades kom att bli sådana som kunde 

fjärravläsas på distans. 

2015 så föreslogs det några olika nya krav som skulle finnas på våra 

framtida elmätare. Kraven föreslogs av Energimarknadsinspektionen på 

beställning av regeringen. När man syftar på framtidens mätare så syftar 

man ofta på begreppet smarta elmätare, nedan beskrivs dessa mer 

ingående och vad det kan innebära. 

 

2.4.1 Rekommendationer 

Följande rekommendationer kommer från EU-kommissionen och tanken 

med dem är att vägleda de länder som är med i arbetet om att införa 

smarta elmätare. 

- Mätarnas system bör ha ett gränssnitt som är standardiserat för 

att kunden enkelt och begripligt ska få tillgång till sina förbruk-

ningsuppgifter.   

- Mätsystemet bör ha ett frekvent uppdateringsintervall samt en 

viss lagringsfunktion för att hjälpa kunder att energispara och 

energieffektivisera. 

- Mätaren bör av elnätsföretagen kunna avläsas på distans. 

- Mätsystemet bör ha stöd för automatisk överföring av information 

kring avgiftsalternativ för kunderna. 

- Systemet bör vara kompatibelt med fjärrstyrning för på och av-

stängning samt begränsning av flöde och effekt. 

- För kunder med egen produktion bör aktiv och reaktiv effekt 

kunna mätas åt båda hållen, alltså uttag och inmatning.  
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Sammanfattat så är en smart elmätare en del i ett system som utöver att 

kunna mäta energiförbrukningen åt båda håll ska kunna ge mer 

information till både kund och leverantör samt kunna skicka och ta emot 

information kring övervakning och kontroll. 

Från början så var det åtta krav man specificerade upp men har efter det 

plockat bort ett av dem på grund av att det inte finns ett standardiserat 

sätt att utföra just det kravet på, än så länge. Kravförslag nr. 8 gällde 

larm vid nollfel i kunds anläggning. 

 

2.4.2 Kravförslag 

De sju kraven som återstår är följande: 

- Krav 1 – Utökad mätdata, Elmätaren ska för varje fas kunna mäta 

spänning och ström. Den ska även åt båda håll kunna mäta aktiv 

effekt, reaktiv effekt samt den totala aktiva energin. 

- Krav 2 – Öppet kundgränssnitt, Elmätarnas gränssnitt ska hålla 

en öppen standard och kunden skall i nära realtid kunna avläsa 

all data och information från krav 1. 

- Krav 3 – Avläsning på distans, Mätaren ska på distans kunna av-

läsas av nätets koncessionshavare. All data och information från 

krav 1 samt information kring avbrott ska kunna överföras. 

- Krav 4 – Timregistrering av mängden överförd aktiv energi, Mäta-

ren ska per timme alternativt per 15 minuter kunna spara data för 

mängden överförd energi. 

- Krav 5 – Avbrottsregistrering, För varje avbrott längre än tre mi-

nuter och som på så vis definieras som ett avbrott ska registreras 

av mätaren. Klockslag för när avbrott inträffade och upphörde ska 

registreras. 

- Krav 6 – Fjärruppgradering, Eventuella uppdateringar för mäta-

rens programvara och inställningar ska kunna skötas på distans 

av elnätsföretagen. 
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- Krav 7 – Spänningssättning och frånkoppling på distans, Elnäts-

företagen ska på distans kunna frånkoppla och spänningssätta 

anläggningar via elmätaren. 

Detta är en nerskalad version av kraven från Ei´s rapport om 

funktionskrav på elmätare [3]. 

 

2.5 Kommunikationsbärare 

När det kommer till att välja sin kommunikation så gäller det att ha en väl 

genomtänkt strategi. Mindre elnätsbolag likt Tranås Energi har ofta 

väldigt varierande nät och det är inte ovanligt att man har både stadsnät 

och landsbygdsnät. Dessa två skiljer sig förstås på flera olika plan. 

Framtidens elmätare ska kunna kommunicera med varandra, med 

nätstationer, ta emot mjukvaruuppdateringar fjärrat, mäta mer än bara el 

så som vatten och värme mm. Det kommer alltså handla om en 

tvåvägskommunikation och det gäller då att man bygger upp ett 

kommunikationssätt där allt fungerar som tänkt. 

Mätare och sensorer man har idag samlar en viss information, till största 

del bara distans eller fjärravläsning av elmätarna. Från mätarna till 

kollektorerna/koncentratorerna så kör man nästan helt PLC (Power Line 

Communication) idag och från dem till insamlingssystemet så har man 

en kombination av fiber, signalkabel och radio. Det man skulle vilja är att 

ha någon slags universal kommunikationslösning som är framtidssäkrad 

både vad det gäller hastigheter, ökad datamängd och säkerhet. 

Man skulle alltså vilja bygga upp ett nätverk som fungerar bra för tänkt 

kommunikation samt att det ska vara redo för framtiden. Det finns här 

flera olika vägar att gå alla har sina för och nackdelar.  

Norge och Finland satsar på modernare radiokommunikation just för att 

det är mer anpassat för framtidens ökande mängd av insamlingsdata i 

en snabb överföringshastighet samt en störningsfri 

tvåvägskommunikation i så gott som realtid. 

Framtiden är snarare trådlös än trådbunden. 
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Figur 2. Generell väg från mätare till analys idag. 

2.5.1 Fiber 

Fibern består av ett enormt nedgrävt nätverk av optofiber som överför 

information med hjälp av ljus. I och med att man överför med ljus så går 

överföringarna väldigt snabbt och man kan föra över stora mängder data 

under en kort tid. Man kan överföra all typ av information även över 

väldigt långa sträckor och om det behövs kan man förstärka ljuset på 

vägen. Via fibern så brukar man sedan köra bredband som egentligen 

är ett samlingsnamn för flera olika kommunikationsvägar. 

2.5.2 PLC 

Power Line Communication är precis som det låter kommunikation via 

elnätet. Metoden är idag vanlig och var den metod dem allra flesta valde 

under den senaste utrullningen av elmätare som var 2009. PLC har sina 

för och nackdelar som alla olika medium egentligen har. Även denna 

teknik använder sändare och mottagare som då kommunicerar via det 

redan befintliga elnätet. 



Teori 

Rasmus Ekström 2018-08-24 

 

22 

2.5.3 Radiokommunikation/RF  

Radiokommunikation (Radio Frequency) finns i en mängd olika varianter 

men alla fungerar på i princip samma sätt. Man har en radiosändare där 

man vill skicka data och information från och man har en mottagarenhet 

som tar emot skickad data. Olika typer av överföring använder olika 

radiofrekvenser och för avläsning av mätare så använder man idag 

444MHz-frekvensbandet [21]. Många leverantörer har idag kompletta 

lösningar med både mätare och kommunikation. 

2.5.4 Cellradio 3G/4G/LTE 

Cellradio också en form av radiokommunikation, en mobil variant. Dem 

olika frekvensbanden/frekvenstillstånden delas ut av Post och 

Telestyrelsen till olika operatörer och andra nätbolag som sedan nyttjar 

dessa för att bygga upp mobilnätet. Olika operatörer samsas om 

frekvensbanden. 3G/4G/LTE är vidareutvecklingen i mobil 

radiokommunikation efter GPRS. Hög, låg och mellanfrekvenser hos 

radiokommunikationen har alla sina specifika egenskaper där man 

brukar kunna säga att ju lägre frekvens ju längre räckvidd. 

2.5.5 Smalbandskommunikation 

Smalbandskommunikation är något som ökar inom branschen. Smal-

bandskommunikation sänder med väldigt låg effekt och ger på så vis 

lång livstid, även om man driver systemet på batterier. Metoden klarar 

även av att ha många noder i sitt nätverk utan att det ställer till med 

bekymmer. Hit hör kommunikation som LoRaWan och NB-IoT. 

 

Figur 3. Uppbyggnaden av ett LoRa-nätverk. 
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2.5.6 Mesh och P2P 

I ett mesh-nätverk så använder man sig av flera samarbetande 

noder/routrar som kommunicerar med varandra utöver kollektorn. Ju fler 

routrar ju större nätverk och enheterna som ska kommunicera inom 

nätverket ansluter mot den noden/routern med starkast signal per 

automatik. Sammanfattat så kan man säga att flera noder kan 

kommunicera med varandra samtidigt vilket ger nätverket utseendet av 

ett nät och av det en säkrare drift för om en mätare skulle falla bort så 

hittar den alltid en ny att kommunicera med [11]. 

Mesh-nätverk är den vanligaste typen av nätverk när det kommer till 

mätarleverantörernas system och det vanligaste kommunikationsmediet 

är via radio. 

 

I ett point-to-point-nätverk så samarbetar noderna/routrarna en och en 

som att dem sitter på rad. Alltså får man även här ett större nätverk med 

fler användare. Nätverket får på grund av detta ett trädliknande 

utseende och kan således få vissa problem om en nod faller bort [11].  

När det kommer till P2P-kommunikation så är det vanligare att man kör 

med mobilkommunikation och då pratar man om operatörer som Telia, 

Telenor, Tre och Tele2. 

 

 

2.6 Fjärrstyrning av diverse komponenter 

Att kunna fjärrstyra olika komponenter hos både nätstationer och kunder 

är något som definitivt kommer att ingå i framtidens nät. I nätstationerna 

så vill man framförallt kunna styra brytare och frånskiljare baserat på 

relevant information. Varför man vill kunna göra det här beror på 

säkerhet, för att hålla ner kostnader och för att kunna få en bra överblick 

av nät och system. 

Ett system som man idag använder för en del fjärrmanövrering heter 

SCADA (Supervisory Control and Data Aquistion). Systemet har 

egentligen tre primära funktioner: 
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- Data i form av mätvärden och indikeringar skickas från anslutna 

stationer samlas in i en databas som kontinuerligt uppdateras. 

- Datan går till en central och från centralen ska man kunna skicka 

kommandon till stationerna. 

- Den insamlade datan ska redovisas på ett pedagogiskt sätt så att 

man som operatör kan ta beslut utifrån den. 

Enkelt förklarat så kan man säga att SCADA-systemet är uppbyggt som 

ett träd eller ett nät där man längst ut i grenarna har datainsamlingen 

som skickas vidare till en central där datan samlas och sparas. Datan 

presenteras sen oftast i något program där man enkelt kan överblicka 

och analysera den [16].  

Tranås Energi använder det idag för att bland annat ta emot larm från 

sina fem fördelningsstationer och skicka dem vidare till ansvarig driftle-

dare. Man läser också in mätvärden så som ström, spänning, effekt och 

lägen på lindningskopplare i transformatorerna. Man kan även se utma-

tad reaktiv effekt från nollpunktsreaktorer, även kallade Petersen-spole 

som har för avsikt att minimera jordfelsströmmar. Vissa av reläskydden 

kan också visa uppmätta felströmmar som kan vara till hjälp vid felav-

hjälpning. 

Fjärrstyrning av 40kV-nätet och utmatning till 12kV-näten är något som 

man också har möjligheten att göra i SCADA och då är det brytare och 

effektfrånskiljare man kan manövrera och se lägen på. SCADA används 

också för övervaka, starta och stoppa några av de vattenkraftstationer 

man har. 

För att detta ska fungera så gäller det att man har ett kommunikations-

sätt som fungerar tillförlitligt. 
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2.7 Självläkande elnät 

Ett självläkande nät är ett nät som klarar av ett kvarstående fel och per 

automatik kopplar förbi ett eventuellt fel så att kunder inte behöver 

uppleva lika långa avbrottstider och elnätsbolagen behöver inte lägga 

lika mycket tid på att felsöka [5]. Sensorer och indikatorer i nätet hjälper 

till att lokalisera felstället och om inte kunna ge exakt ställe så i alla fall 

kunna informera åt vilket håll felströmmen gått eller vilken sträcka som 

är drabbad. 

Enkelt förklarat så kan man säga att elnätet bör vara redundant och 

bilda en slinga runt ett antal kunder, ett så kallat maskat nät. Detta nät 

är utrustat med flera brytare och indikatorer som snabbt känner av om 

det är något fel längs slingan. Dyker det upp ett fel så kopplar nätet 

automatiskt förbi det och kunderna upplever ett avbrott i längd med en 

blinkning i lamporna [6]. 

 

2.8 Demand response 

Svenska för demand response betyder ungefär efterfråganstyrning och 

innebär flexibel konsumtion och möjligheten att flytta förbrukningen. 

Grundtanken är att man ska kunna köpa sin el efter ett förvalt kriterium, 

t.ex. när belastningstopparna är som lägst och alltså priset är som lägst 

[7]. Man kan då programmera sin mjukvara i sitt system efter att 

automatiskt köpa in el efter någon speciell variabel, t.ex. efter en 

pristariff. 

Det mest optimala är att använda den elen direkt när man köper den 

men eftersom effekttopparna av förklarliga skäl är som lägst på natten 

när efterfrågan är som lägst, så behöver man i så fall kunna lagra 

energin. 

Detta gör att kunden kommer att få en helt annan inblandning i elnätet 

och elhandeln. 
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Elbolagen kan även med hjälp av demand response i viss mån styra 

t.ex. luftkonditionering och varmvattenberedare för att minska 

effekttopparna. 

På så vis skulle våra toppar planas ut, vårt elnät skulle må mycket 

bättre, avbrotten skulle bli färre samt att kundernas elräkningar skulle 

minska [8]. 

 

2.9 Energilagring 

Än så länge så är det inte så vanligt att lagra sin energi men framöver 

kommer vi förmodligen att få se mer lagring på grund av funktioner som 

demand response. Andelen icke planerbar produktion är något som 

ökar. Det kan vara så att t.ex. vindkraft producerar mycket under 

dygnets mindre aktiva timmar och den energin vill man förstås ta vara 

på och då kan lagring vara ett bra alternativ. 

Energilagring kan ske på olika sätt och det finns i ett antal olika former. 

Det vanligaste och det som slår dem flesta först är energilagring i form 

av batterier. Här finns det en mängd olika lösningar på batteriformer, där 

man bygger in batterier i husets väggar eller har batteripack i form av 

skåp som kan likna ett kylskåp eller en värmepump. 

Det finns dock även en mängd andra sätt att lagra energi på, batterier 

ligger under kategorin elektrokemiska. Några andra kategorier är 

mekanisk lagring där man lagrar energi i form av pumpvattenkraft, 

tryckluft eller i svänghjul. Ytterligare en kategori är kemisk lagring och 

där ingår lagring i form av vätgas och syntetiskt framställd naturgas. 

Sista kategorin är den helt elektriska där man lagrar energin i 

kondensatorer, superkondensatorer och SMES (Superconducting 

Magnetic Energy Storage) vilket är en form av magnetisk lagring med 

supraledare [15] [10]. 
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Är man ute efter någon variant av lagring i hemmet så är batterierna 

mest lämpade men det är även något som ett elnätsföretag skulle kunna 

ha och använda. De andra lagringssätten är mer lämpade för lagring i 

större skala t.ex. för industrier och företag. Sverige saknar dock tydliga 

lagar för lagring och användning av energilager när det rör sig om 

företag. 

Energilager har en stor potential att kunna bidra till synergi i elnätet. 

Elnätsbolagen har rätt att äga energilager men problemet är att lagen 

blir luddig när det kommer till användningen. Som det ser ut idag så har 

bolagen bara rätt att använda lagren för de allra nödvändigaste 

orsakerna som för att täcka nätförluster eller har det som reservkraft, 

alltså inte för att balansera. Ska detta bli tillåtet så måste det göras att 

par korrigeringar i ellagen. 

Som tidigare nämnt så lämpar sig batterier för lager i både större och 

mindre storlekar och fortsätter priserna falla som de har gjort, ca 20%/år, 

så kommer det att bli mycket attraktivt för både producenter och 

konsumenter [12]. Kan man även kombinera sin lagring med en allt 

ökande egenproduktion och demand response så finns det många 

fördelar att nyttja även om vi får ett mer komplicerat elnät [21]. 

 

2.10 Elkvalitet 

I framtidens nät skulle man vilja få en bra överblick på hur elkvaliteten i 

nätet ser ut på olika ställen och kanske även vad som får kvaliteten att 

sjunka. När man pratar om elkvalitet så syftar man oftast på ett antal 

olika fenomen där spänningen avviker från den tänkta spänningen som 

matas ut på nätet.  

 

Spänningsdippar 

En sämre elkvalitet kan innebära spänningsdippar där spänningen 

sjunker med minst 10% av den nominella spänningen samt att det varar 

i minst en period (20ms). Dipparna uppkommer ofta i samband med att 

man startar stora motorer, jordfel, kortslutningar mm.  
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Transienter 

En kortare variant av en spänningsdipp kallas för transient. Transienter 

kan vara både negativa och positiva och det kan ses som en 

spänningsspik som varar kortare än en period (20ms). Transienter 

uppstår ofta vid åska eller vid ur och inkopplingar av större komponenter 

i nätet. 

 

Flimmer 

Flimmer är ett annat fenomen som kan uppstå i samband med en dålig 

elkvalitet och det innebär att spänningen gör upprepade variationer. 

Flimmer orsakas ofta av in och urkoppling av laster i ett ofta även svagt 

nät. 

 

Svagt och starkt nät 

Olika nät är olika resestiva mot en sämre elkvalitet och dem brukar 

omnämnas som antingen starka eller svaga nät. Ett svagare nät har i 

praktiken en lägre kortslutningseffekt som delvis beror på för hög 

förimpedans. Ett sådant nät är känsligare mot större förändringar i 

lasten, kortslutningar eller andra påverkande faktorer, speciellt om det 

sker långt ifrån matande punkt. Ett starkt när klarar av påverkningar som 

dessa bättre [13]. 

 

Totalt sett så gör en dålig elkvalitet att lampor börjar blinka eller pulsera 

och därefter går sönder med en förkortad livslängd. Mindre 

elektronikprylar går sönder utan anledning, det kan ge driftstörningar då 

styrsystem och datorer störs ut. Försämrad verkningsgrad på motorer, 

effektutveckling och ökade förluster, för att bara nämna några 

konsekvenser [9]. 

Även om man mäter elkvaliteten i nätstationen och den ser OK ut så kan 

den påverkas och förändras mellan nätstation och kund. 
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Harmonics eller övertoner som det heter på svenska påverkar 

elkvaliteten avsevärt. Övertoner uppstår från lasterna i nätet, laster som 

är icke linjära. Exempel på laster som är icke linjära är bland annat stora 

elmotorer, datorer, faxar, skrivare, allt som kräver likriktining. Detta 

inkluderar även elbilsladdare och energilagring i form av batterier, vilket 

vi lär få mer av i framtiden. Laster som inte ger upphov till övertoner är 

laster som antingen är rent resistiva, induktiva eller kapacitiva.  

När icke linjära laster förbrukar ström så förändrar de formen på 

sinusvågen hos strömmen, och en sinusvåg som inte har en ren 

sinusform påverkar strömmens frekvens så att den skiljer sig ifrån nätets 

50 Hz. När flera av dessa strömmar som skiljer sig från både form 

frekvens slås ihop så bildas en ström som mer har formen av en 

fyrkantsvåg. En fyrkantsvåg genererar ett oändligt antal övertoner. 

Övertonerna som bildas är multiplar av grundtonen som är 50 Hz. Andra 

övertonen är alltså 100 Hz, tredje 150 Hz osv. Amplituden som 

övertonerna får beror på grundtonens amplitud. Överton 3 får 1/3 av 

grundtonens amplitud, överton 5 1/5 osv. I Vårt elnät så är det dem 

ojämna övertonerna som är det största problemet då de har den största 

amplituden. 

Övertonerna påverkar många saker i elnätet så som att större 

trefasmotorer kan gå varma och ge ifrån sig missljud vilket leder till för 

snabbt slitage och för tidiga haverier, matande transformatorer 

överhettas vilket gör att man måste sänka effektuttaget för att undvika 

onormalt slitage. Brytare och säkringar löser ut när dem inte ska, 

kondensatorer och lysrör kan börja brinna eller explodera samt att 

annan elektronik störs ut. Detta är bara några exempel på fenomen som 

kan uppstå vid för höga halter av övertoner [13]. 

Övertonshalten mäts i något man kallar för THD (Total Harmonic 

Distortion) och den definieras i procent genom att man räknar fram 

förhållandet mellan summan av alla övertoner och grundtonen [13] [14]. 

Det finns så kallade övertonsfilter som kan användas för att minska 

övertonshalten. 
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2.11 Framtidens last 

De allra flesta har ungefär samma dygnsrytm och jobbar samma tider, 

kommer hem samtidigt, lagar mat, tvättar och gör andra hushållssysslor 

samtidigt vilket förstås leder till att vi får väldiga effekttoppar under vissa 

timmar. Om inte allt för många år så kommer även en ganska stor last 

som elbilar att anslutas ungefär samtidigt och alla vill förstås ladda upp 

den så fort och så mycket som möjligt, det är ett problem som inte 

kommer att gå omärkt förbi. Idag är det vanligast att man laddar en elbil i 

hushållet med 3,6kW men i och med att tillverkarna ökar 

batterikapaciteten så kommer laddeffekten att öka i takt med 

batteristorlekarna. 

 

En lösning på problem som dessa är genom att använda energilager där 

man som tidigare beskrivet kan få ner effekttopparna och få en jämnare 

drift. Man ser möjligheter att kunna använda framtidens elbilar som ett 

slags rullande energilager och även som en del av demand response. 

Man pluggar in bilen i laddaren och kan då både nyttja bilens energi för 

andra syften än transport, man kan även ladda den när effektbehovet 

befinner sig i ett lägre stadie. Det finns förstås nackdelar med det här 

också som att bilarnas batterier får en minskad livslängd och därmed 

gäller inte tillverkarnas garantier. Övertonerna i nätet kommer att öka i 

takt med att batterilager och elbilar blir vanligare, detta på grund av 

likriktningen.  

Man tror dock inte att man kommer att få se användningen av elbilen på 

detta sätt i hushåll, i alla fall inte till en början, utan det kommer med all 

sannolikhet att implementeras i större städer och t.ex. på 

långtidsparkeringar. 
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3 Metod 

För att åstadkomma detta arbete så har befintlig kunskap använts i form 

av möten och intervjuer med både externa och interna handledare samt 

diverse leverantörer.  

Vidare så har en viss vetenskaplig litteraturstudie genomförts där 

tidigare arbeten och relevanta dokument har studerats. Arbetena har 

sökts fram genom Mittuniversitetets portal Primo och även via Diva-

portalen. Dokument och artiklar funnits via olika sökmotorer. 

 

 

Figur 4. Examensarbetets arbetsmetod. 

 

Begreppet smarta elnät är bottenlöst och kan därför inte redas ut till fullo 

under ett examensarbete i längd med detta. Även om teoridelen tar upp 

många delar inom ett smart elnät så behandlar resultatdelen långt ifrån 

alla. Teoridelen ger en överblick om vad smarta elnät innebär och vilka 

delar som kan bli mer aktuella ju längre tiden går. 

En del av arbetet har varit att med hjälp av målen och diskussion med 

handledare inventera kring vilken väg som var mest relevant att gå samt 

vilka delar och produkter som arbetet ska fokusera på. 
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4 Genomförande 
Genomförandedelen hör lite grann ihop med rapportens metod och här 

beskrivs tidigare arbete och en del som skett under examensarbetet. 

4.1 En början 

Första kontakten med leverantörer påbörjades under 2017 då 

tillsammans med intern handledare och Tranås Energis elnätschef. Man 

satt då vid två olika tillfällen ner med två olika leverantörer på nätverk 

och kommunikation, Net1 och NetNordic. Dem fick berätta lite om sig 

själva och deras sätt att lösa kommande utmaningar inom just dessa 

områden.  

Det kunde ses som en introduktion på hur olika leverantörer kunde 

användas när arbetet väl satte igång. 

 

4.2 Hjälp av leverantörer 

Först och främst så gjordes efterforskning på lämpliga leverantörer till 

projektet. En viss studie gjordes på internet för att söka och leta fram 

artiklar, tidigare arbeten och annan erfarenhet om vilka man kunde 

vända sig till. Funna leverantörer kontaktedes antingen via telefon, mail 

eller annan kommunikation där intresset för att hjälpa till dock varierade 

en del. Viss kännedom fanns även bland personalen på Tranås Energi 

då de rekommenderade flertalet kontakter. 
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4.2.1 Seminarium 

Den 19/4 så bjöd ABB in till ett seminarium i Jönköping. Där samlades 

några elbolag i ungefär samma storlek som Tranås Energi och bjöds på 

information under en dag.ABBs tema för dagen var smart grid och deras 

lösningar på framtidens elnät. Man pratade mycket om sina produkter 

för ett mer automatiserat och smart elnät. Rubriker som togs upp var 

bland annat decentraliserad produktion, fjärrstyrning, mätningar, 

självläkande nät, selektivitet, felpassage och feldetektering mm. 

 

Figur 5. Från ABB:s seminarium om Smart Grids. Källa: ABB, 2018. 
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Figur 6. Från ABB:s presentation om Smart Grids. Källa: ABB, 

2018. 

 

Man tryckte på att näten fungerar väldigt olika beroende på om det är 

stadsnät eller landsbygdsnät samt deras syn på hur man kunde under-

lätta driften i olika situationer. 
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4.3 Sommarjobb 2017 

Examensjobbet togs upp redan under sommaren 2017 och påbörjades 

egentligen då. Man undersökte en enklare metod för att ringa in ett 

felställe ute på 10 kV-nätet och köpte därefter in feldetektorer med LED-

indikator. 

 

4.3.1 Feldetektorer 

Feldetektorer kan vara ett hjälpmedel när det kommer till att ringa in och 

lokalisera fel i nätet, dessa monteras upp i nätets nätstationer. Detektorn 

har tre stycken strömtänger, en för varje fas och en LED-indikator som 

man monterar på ett ställe där man enkelt kan se den, t.ex. högt upp på 

nätstationens yttre fasad för att smidigt kunna se den vid passage förbi 

stationen. 

Vid eventuellt kvarstående fel så lyser indikatorn på denna enkla 

detektor rött och om felströmmen inte har passerat så lyser den grönt. 

Tanken är att man på ett smidigt sätt ska kunna sortera ut var på ett 

ungefär felet har inträffat och på så vis om möjlighet finns kunna gå runt 

problemet och/eller åtgärda det. 

Detektorn drivs på 230V AC och vid avbrott så drivs LED-indikatorn av 

ultrakondensatorer som håller indikatorn vid liv i ca 24h [2]. 

 

 
Figur 7. Generell funktion för detektorerna [2]. 
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Figur 8. Inkopplingsschema feldetektor IPS Light från Protrol. [2]. 

 

 

Figur 9. IPS light monterad               Figur 10. Tre strömtrafos, en på  

i en nätstation.                                    varje fas. 
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Tillsammans med handledare så tog man via ett schema fram fem 

nätstationer som ansågs lämpliga att placera detektorer i. Man tog 

hänsyn till geografisk placering, antal kunder efter stationen och längd 

till närliggande stationer. Slutligen så blev det en kombination av 

stationer både i stan och ute på landsbygden. 

Man undersökte några olika leverantörer men kom slutligen fram till 

Protrol och efter ett par samtal med dem så kom man fram till att deras 

detektor IPS Light med en 150/1-strömtrafo var en bra produkt att börja 

med. 

Detta är en feldetektor av enklare modell men funktionen är densamma. 

Nästa logiska steg om man vill fortsätta i samma spår är en detektor 

som man kan kommunicera med via t.ex. fiber, någon mobil 

kommunikation eller radio. Nästa generations elmätare kommer 

förmodligen att kunna ge lika mycket information som en feldetektor, 

men det kan vi inte veta säkert för än att de nya funktionskraven är 

bestämda. 
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5 Resultat 

I följande avsnitt så presenteras alternativa lösningsförslag till 

examensarbetets frågeställning. Frågeställningen i sig är ganska 

omfattande och i och med att detta arbete blir som ett startskott för 

Tranås Energi så har dem mest naturliga första stegen diskuterats fram 

och valts ut med avseende på mål och frågeställning. Vidare steg tas 

upp under kapitlet fortsatt arbete. 

 

Man har valt att försöka börja med att underlätta för driften av nätet och 

därför så har man fokuserat på just elmätare, kommunikation och 

programvara för att visualisera mätvärden. 

 

5.1 Generell uppbyggnad 

All kommunikation skickar och tar emot data mellan olika enheter. 

Runtomkring själva kommunikationen har man en terminal eller en 

mätare som samlar ihop datan. Terminalen skickar sedan samlad data 

till en insamlingsenehet eller kollektor som ofta sitter placerad i matande 

nätstation. Från nätstationen skickas sedan datan till ett slags centralt 

system där man kan sammanställa och analysera insamlad data [11]. 

 

Idag använder Tranås Energi en kombination av PLC, radio och fiber 

men man vill ha något slags standardiserat system/lösning. Man 

använder PLC för själva avläsningen från elmätarna till 

kollektorer/mottagare som sitter placerade i nätstationerna. Från 

kollektorerna/mottagarna använder man sedan både fiber, radio och 

signalkabel fram till själva insamlingssystemet som heter Mactor. 

Radiofrekvenserna man använder hyr man av post och telestyrelsen och 

signalkabeln är gammal men funktionsduglig, man vill dock försöka fasa 

ut den med tiden. 
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Insamlingsprogrammet Mactor från Metrima är ett välutvecklat program 

som redan nu är förberett för tvåvägskommunikation med såväl 

el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare. Det är byggt på en öppen 

standard så att fabrikat på mätare spelar ingen roll och heller inte vilket 

val av kommunikationsmedium kunden gör, alla fungerar lika bra. 

Det har även stöd för hantering av timvärden, alarm, optimering, 

fakturering, tariffstyrning mm. 

Mactor har funnits med i över 20 år och har under dessa år etablerat sig 

hos den svenska marknaden och man kör programmet med följande 

ledord: bakåtkompabilitet, modularitet, integration, öppenhet och drift. 

Enligt Sven på Tranås Energi så fungerar Mactor bra men inte optimalt 

som det är idag. Man läser idag in ca 42 000 mätserier dagligen och det 

fungerar till 99.9%. Det kräver dock att inläsningen kör större delen av 

dagen. Som det är idag så kräver det hela en del underhåll kring 

mätare- och kommunikationsutrustning samt att man lägger en del tid på 

felsökning av störningskällor i radio- och PLC-kommunikationen. 
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5.2 Kommunikationsbärare 

Kommunikationsbärare är en viktig del om man vill kommunicera och 

övervaka sitt elnät. Respektive alternativ från teoridelen tas här upp igen 

med en närmre beskrivning. Fiber, PLC, smalband eller radio i någon 

form är alla alternativ som kan bli aktuella.  

5.2.1 Fiber 

Fibern är ofta väl utspridd i städer och där det är mer tätbebyggt än ute 

på landsbygden där det kan vara långt mellan varje hus vilket gör att 

fibern lätt kan bli dyr och omständig sett till sträcka/ansluten mätare. 

Annars är tekniken svårslagen när det kommer till säkerhet och 

resistivitet mot störningar. 

5.2.2 PLC 

PLC står för Power Line Connection och precis som det låter så för man 

över data och information vi elnätet. Detta kommunikationssätt har 

ganska långa överföringsavstånd till skillnad från radio men det är 

istället känsligt för störningar från elnätet som gör att datan tappar 

information. PLC är än så länge den dominerande överföringstypen i 

Europa och hela 75% av Sveriges elmätare fick den 

uppkopplingsmetoden efter förra elmätarreformen som kom 2009 [19]. 

Dem två vanligaste typerna att överföra via elnätet på heter G3 och 

Prime och dem skiljer sig åt på en del punkter. Man modulerar 

transmissionen efter olika samplingsfrekvenser, dem har lite olika 

frekvensspann, datahastighet osv. [20]. Det är en teknik som fungerar 

och som är väldigt utbredd men det är också en teknik som många 

väljer att försöka fasa bort mer och mer. 
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5.2.3 Radiokommunikation/RF 

I Sverige så ansvarar statliga Post och Telestyrelsen för frekvensbanden 

när det kommer till radiokommunikation och dem delar ut så kallade 

frekvenstillstånd som olika operatörer får använda för att bygga upp 

mobilnätet. PST har idag inga krav på varken utvecklingstakt, täckning 

eller val av teknik vilket man tror kommer att gynna Sveriges radionät 

positivt [18]. 

De olika frekvenserna har olika egenskaper och som regel kan man 

säga att ju högre frekvens ju kortare räckvidd, detta gäller förstås vid 

samma sändningseffekt. 

Högre frekvenser kan föra över mer data men når inte lika långt. Dock 

så funkar ofta högre frekvenser bättre i städer då dem kortare vågorna 

studsar bättre mellan olika hinder. Så 400 MHz kan räcka längre i stan 

än vad t.ex. 170 Mhz gör, men 170 Mhz räcker längre på landsbygden 

där det är ett öppet landskap. 

 

RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) är en nationell 

radiokommunikation som används främst av polis, brandkår och 

ambulans. Det är avsett för tal men går även att använda för att överföra 

data. RAKEL klarar bara av små datamängder och har inga direkt höga 

hastigheter men Tranås Energi använder det idag för att styra tre 

stycken fjärrfrånskiljare.  
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Figur 11. Dem olika frekvensblocken som används inom varje 

frekvensband. Källa: induo.com, 2018. 

 

5.2.4 Cellradio 3G/4G/LTE 

Net1 är en leverantör av 4G-kommunikation som följer LTE-standarden. 

Ilir Bicaku jobbar på Net1 och han kontaktades för att få en upplysning 

om vad de pysslar med. Net1 är ensamma om att få sända på sitt 450 

Mhz-band som täcker ca 95% av Sveriges yta och 99.8% av Sveriges 

befolkning, vilket ger dem Sveriges största 4G-täckning. 
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Efter en förklaring om vad examensarbetet skulle riktas mot så sa Ilir att 

4G-kommunikation inte lämpade sig för elmätare då det snabbt blir för 

många uppkoppingar i nätverket. Deras 4G lämpade sig bättre för 

insamlingen av data från kollektorn till själva insamlingssystemet 

alternativt fjärrstyrning av t.ex. frånskiljare tack vare hastigheten. Varför 

det skulle göra sig bättre mellan kollektor och ett centralt system är helt 

enkelt för att få ner antalet noder i Net1´s nätverk. 

Han påstår att NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things) lämpar sig bättre 

för kommunikationen med elmätarna just för att man i princip kan ha hur 

många uppkopplingar som helst. NB-IoT är dock en ganska ny teknik 

som ej är kommersiellt och håller nu på att testas på många olika stället 

för att se hur bra det funkar vid olika tillämpningar. 

Net1 samarbetar även med Teracom som i och med att de ansvarar för 

SR, SVT och försvaret, har bra redundans i sitt nät med dieselverk vid 

avbrott vilket gör nätet mycket pålitligt. Man har dieselverk både för 

master och transmission så att det garanterat fungerar vi avbrott. 

Net1 har även diverse tilläggstjänster att implementera vid behov eller 

önskemål. Man kan bland annat få en så kallade dedikerad APN 

(Access Point Name) där man få speciella simkort som nyttjar det 

kommersiella 4G-nätet men skyddas på ett slutet sätt. Vilket kan ses 

som ett eget mindre nätverk som nyttjar ett större nätverk. 

De har även något som de kallar managerad VPN (Virtual Private 

Network) där de autentierar uppkopplingen i nätet. 

Net1 jobbar även med högsta krypteringen när det kommer till överföring 

i 4G-nätet. 

NB-IoT är som tidigare nämnt en rätt så ny teknik som är olicensierad 

och nyttjar det cellulära nätet. Just nu är kör man diverse tester för att se 

hur bra det fungerar. Net1 kommer att börja sina tester under Q3 2018 

och går allt som det ska så kommer detta att implementeras som ett 

alternativ under 2019 då man måste byta ut mycket av hårdvaran i sina 

basstationer. 
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NB-IoT är en smalbands-radiokommunikation som siktar in sig på att 

vara en billig lösning som kräver låg effekt och således har långa 

drifttider även på batterier.  

 

5.2.5 LoRaWan 

LoRa och LoRaWan är något som Blink Services tillhandahåller i 

Sverige. Ett Skype-möte med projektchefen Martin Edoffson på Blink 

styrdes upp för en guidning kring vad det är och hur det fungerar. 

LoRa brukar man säga är det fysiska lagret i kommunikationen alltså 

hårdvaran osv. och LoRaWan är det så kallade övre lagret eller 

transportlagret. LoRa är även namnet på utvecklaren av 

kommunikationsmediumet som idag ägs av över 500st medlemsföretag. 

LoRa är en variant av smalbands-radiokommunikation som enligt Blink 

lämpar sig ypperligt för IoT. Tack vare att man har en lägre 

frekvensöverföring så får man visserligen lite lägre datahastigheter men 

man får en lång räckvidd på en låg sändningseffekt vilket gör att 

batterier räcker över 10år och man kan ha upp emot 1 miljon 

noder/mätare i sitt nätverk. 

I Blinks fall så har man upplägget att t.ex. ett energibolag äger sina 

noder/mätare/sensorer som i sin tur kommunicerar via LoRaWan och 

gateways som Blink äger. Från gateways till LoRaWan-servrar och via 

Blinks egna portal ut till energibolagets applikationer och 

användargränssnitt. 

Under utvecklingen av LoRa så har man hela tiden haft ett stort fokus på 

säkerhet, så all trafik krypteras i två steg. 

LoRa ska även prismässigt vara väldigt konkurrenskraftigt. 

Alla gateways i LoRa-nätverket ansluts till Ethernet och har 4G-

redundans vilket ger nätverket en totalt sett bra redundans och tack vare 

den låga sändningsfrekvensen, trots daglig användning så klarar 

batterier att driva nätverket i upp till 10 år. 
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5.3 Elmätare 

5.3.1 Aidon 

Per Högelin på Aidon kontaktades i första hand via maila där han fick 

berätta lite om deras syn på framtiden och deras potentiella lösningar.  

Aidon presenterar en ny generation av elmätare som dem benämner 

Energy Service Device (ESD). Detta är en komplett lösning när det 

kommer till komponenter för ett smart nät. Elmätaren eller slav som man 

kallar det, innehåller en mätare och en systemmodul med en tillhörande 

kommunikationsenhet. Slavarna bildar sedan ett mesh-nätverk via radio 

eller ett så kallat Neighbourhood Area Network (NAN) för att 

kommunicera med en master-komponent. Mastern använder sedan 

ethernet eller radio för att kommunicera med ett avläsningssystem, 

antingen som mesh eller P2P. Aidons system för insamling och 

avläsning kallar dem för Aidon Gateware. Systemet loggar och läser 

mätdata samt gör det tillgängligt för användare och visualiserande 

system, detta beroende på olika faktorer kan ske i så gott som realtid. 

Underhåll och konfiguration sker även trådlöst genom Aidon Gateware.  

ESD-enheten håller ständig kontroll över kommunikationen mellan 

mätaren och insamlingssystemet samt att den är förberedd för 

kommande krav på elmätare där man ska kunna mäta och övervaka 

vissa saker som t.ex. elkvalitet, belastning och avbrott. 

Aidon jobbar med modularitet när det kommer till elmätarna. Skulle man 

exempelvis bestämma sig för att köra på en viss typ av kommunikation 

och så vill man plötsligt byta till en annan så är det inga bekymmer tack 

vare att mätaren och systemmodulen är separata, även om dem jobbar 

ihop. I övrigt så är mätarna fullt kompatibla med diverse 

fjärruppgraderingar med nya appar, konfigurering och aktivering. 

Inbyggda funktioner som intervallmätning, belastningsmätning, 

avbrottsregistering och elkvalitetsmätning är standard. 
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5.3.2 Kamstrup 

Göran Ahlin på Kamstrup kontaktades för en intervju angående deras 

produkter och syn på kommande tid.  

Kamstrups elmätare man säljer idag är förberedda för eventuella 

kommande krav. Den absolut överhängande kommunikationen man 

jobbar med är radiokommunikation men man har även 

kompletteringsstöd för P2P via GPRS-nätet. Inom en hyfsat snar framtid 

ska man även börja använda sig utav NB-IoT för direktkommunikation 

med elmätarna. 

Kamstrup har ett system som de kallar för OMNIA. OMNIA är en 

systemplattform som består av smarta mätare både för el, vatten, 

fjärrvärme och gas. Infrastruktur för all typ av kommunikation samt 

mätdatahantering. Även OMNIA har en så kallad öppen standard. 

Systemet stödjer även stationsövervakning där man kan se saker som 

THD, kvalitetsavkänning och spänningsprofiler. 

Man trycker även hårt på att OMNIA-systemet är väldigt bra lämpat för 

nätoptimering och att det i framtiden kommer att vara nyckeln till ett 

hållbart nät. 

Göran berättad även att både Mjölby-Svartådalen Energi AB och Nässjö 

Affärsverk AB, vilket är två närliggande bolag, hade kört på Kamstrups 

lösning och deras OMNIA-system. 

Kampstrups mätare dom säljer idag finns både som enfas- och 

trefasmätare. Annars har dem samma intelligens med inbyggda 

funktioner så som 4-kvadrantsmätning, elkvalitetsmätning, fjärrstyrning 

och en öppen standard när det kommer till val av kommunikation.  

Dessa funktioner är inbyggda i mätarna från början men det finns sen 

oändligt med konfigurationsmöjligheter för att anpassa mätarna till 

specifika funktioner i olika nätverk. 
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5.3.3 Landis+Gyr 

Alexander Landberg på Landis+Gyr kontaktades för en upplysning kring 

dem och deras upplägg. Tranås Energi använder idag elmätare från 

dem. 

Alexander nämnde att alla deras mätare klarar av dem kommande 

kraven och skulle dem trots allt inte göra det så kommer dem att vara 

uppgraderingsbara via en fjärruppgradering från deras 

insamlingssystem. När det kom till själva kommunikationen så trodde 

han att framtiden skulle bestå av en kombination av olika 

kommunikationsmedium, han trodde inte att det var ett medium som 

skulle gälla. Han trodde hårt på G3 som är en typ av PLC då den i 

princip är gratis kombinerat med NB-IoT då även den ser ut att bli riktigt 

prisvärd. 

Landis+Gyr´s mätare kan kommunicera i realtid med all data som man 

kan tänkas ha nytta av. Tillsammans med kunden så tar man fram en 

lämplig lösning på alla kundens krav och behov för att underlätta drift, 

hålla nere olika kostnader och för att fatta genomtänkta investeringar. 

Man har även en plattform för analys av mätdata som man kallar 

Advanced Grid Analytics som även det är väldigt anpassningsbart för 

kundens behov och eventuella tidigare system. Man trycker på att 

systemet ger en extremt tydlig bild av kundens nät som i sin tur ger en 

bra överblick och möjlighet till realtidsoptimering. 
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5.4 Smart Grid Network 

Smart Grid Network var även en alternativ leverantör som dök upp 

under projektets gång. Erling Gustafsson kontaktades för att se vad de 

hade att erbjuda och han visade en presentation om vad dem hade i sitt 

sortiment. SGN:s huvudsakliga sysselsättning gäller kommunikation 

som sker mellan nätstationer och centrala databaser där man jobbar 

med ett koncept som dem själva kallar för AddLink. Konceptet innehåller 

bland annat olika radiomodem som är anpassade för både mobilnät, 

radio och RAKEL. Mobilnätsmodemen är anpassade för alla operatörer 

som kan leverera 2G/3G/4G så som Telia, Tele2 och Net1. Radiomo-

demen är anpassade för VHF (Väldigt Hög Frekvens) som bland annat 

används för sjöfarten. VHF har ett användningsområde mellan 30-

300MHz. Dem har även modem för RAKEL. 

Kommunikationsbäraren väljs och utformas efter kundens miljö och krav 

och man garanterar en säker kommunikation som klarar av både mät-

värden, styrning och felindikering.  
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5.4.1 SGN och Aidon 

Erling presenterade då även ett case som man hade utfört tillsammans 

med Aidon där man tillsammans levererade ett komplett system med 

komponenter både från Aidon och SGN. Caset rörde mätinsamling hos 

en abonnent där man kombinerade flera olika komponenter och kom-

munikationsbärare. 

 

Figur 12. SGN´s och Aidon´s gemensamma lösning till mätin-

samling. 
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6 Diskussion 

Det kommer förmodligen att hända bra mycket mer i vårt elnät kom-

mande år än vad det hänt under dem senaste decennierna. Allt ska bli 

smartare och det känns som att elmätaren med kommunikation och 

insamlingssystem är ett bra ställe att börja på för att kunna övervaka, 

överblicka och avläsa alla tillskott och förändringar i nätet. Med allt detta 

i en fin synergi så kan man enklare ta beslut kring framtida investeringar 

och planeringar. 

Som det är idag så fungerar avläsningen helt OK för Tranås Energi med 

både fiber, radio och signalkabel men det är inte hållbart för framtiden 

utökade datamängder och nya funktioner. Man har som sagt knappt 

250st nätstationer och kommer således behöva ungefär lika många 

kollektorer och man har drygt 10 000 kunder vilket ger minst lika många 

mätpunkter, förmodligen mer då man eventuellt kommer att ha flera 

sensorer. 

Sammanfattat kommer allt minst sagt att bli en intressant utmaning, för 

alla inblandade. 

Alla olika typer av kommunikation har olika egenskaper och helst skulle 

man förstås vilja ha det bästa av alla världar. Nedan följer en diskussion 

kring dem olika kommunikationssätten, elmätarna och insamlingssyste-

men för ett försök att avgöra vilken kombination som skapar mest mer-

värde för elnätsägaren och dess kunder. 
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6.1 Kommunikationsbärare 

Som tidigare nämnt så har man nästan bara PLC-överföring mellan 

mätare och kollektor/koncentrator och tekniken har problem med stör-

ningar vilket i många fall gör att man saknar mätvärden vid varje in-

samling. Saknar man världen så får man antingen skicka ut en fysisk 

person som kan samla in det kvarvarande eller så får man debitera 

kunden efter dem värden man har fått in, vilket i båda fallen blir fel och 

båda alternativen blir förstås väldigt kostsamma i längden. Det är en 

anledning till varför många elnätsbolag försöker fasa ut PLC:n. 

Dem nyare PLC-teknikerna är förstås bättre än sina föregångare och 

tekniken utvecklas. 

Tekniken klarar av ett strömavbrott beroende på fel. Mätare och teknik 

matas på en av tre faser, så beroende på vilkent typ av avbrott och fel 

det blir så funkar mätningen som vanligt.  

En stor fördel med PLC är att den är väldigt billig då förbindelsen redan 

finns där. 

En stor fördel med fibern är dess resistivitet mot störningar. I och med 

att fibern transporterar ljus så störs inte det av kringliggande elektronik 

eller sändare.  

Själva fibern behöver inte ström men kopplingspunkter och fibermotta-

gare behöver ström för att fungera. När man bygger fibernätet bör man 

bygga det så kallat maskat så att man kan mata det från annat håll om 

det blir avbrott. Många men långt ifrån alla har idag någon slags UPS 

(Uninterruptible Power Supply) eller batteribackup för att kunna få igång 

nätet igen och det är även något som man som privatperson kan ha 

hemma. Fibern är ganska kostsam att lägga men när den väl ligger där 

så har den flera användningsområden så som bredband, TV samt 

telefoni och kan man då även nyttja den till kommunikation i elnätet så 

kanske den inte är så mycket dyrare. 

När det kommer till radiokommunikation så finns det en del olika tekniker 

och operatörer. Det finns tekniker som enbart nyttjar en frekvens och det 
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finns tekniker som arbetar på olika frekvenser. Tittar man vilken av 

teknikerna som står sig bäst mot störningar och intrång så klarar tekni-

ken med varierande frekvens detta på ett bättre sätt.  

När Norge gjorde sin upphandling i slutet på 2015 så hade man uttryckt 

ett stort intresse för modern PLC men nästan alla bolag valde sen att 

köra på någon radiobaserad lösning istället. Detta just för att den fixar 

en mer detaljerad avläsning under ett kortare tidsintervall och totalt sett 

har en bättre nätnytta. En fullkomlig studie kring alternativen har inte fått 

plats inom tidsramen av detta projekt. 

Som tidigare nämnt så har Net1 ett samarbete med Teracom som har 

ett stort ansvar för stora kunder och uppdrag. Tack vare det har man 

reservkraft både för sin transmission och sina master. Detta gör att man 

kan garantera drift även vid större strömavbrott. I och med att man även 

är ensamma på 450MHz-nätet så står man sig bra mot störningar. 

Net1´s utveckling av NB-IoT verkar på dem själva som att det kan bli en 

bra lösning för kommunikation i stil med det här. En nackdel med NB-IoT 

är att tekniken är så pass ny att den knappt finns. Den implementeras 

och testas på olika ställen men kan dröja innan den är utbredd och 

fungerar som tänkt. Täckning och räckvidd bör vara väldigt bra i och 

med att det är en narrowband-teknik och Net1 trycker hårt just på att de 

prioriterar bra täckning. 

LoRa som även den är en smalbandsteknik liknar NB-IoT på många 

sätt. Täckning och räckvidd är mycket bra och varje gateway klarar av 

50 000 noder och sensorer utan större problem. 

En av nackdelarna med LoRa är överföringstekniken som optimeras 

kring mindre data och glesa överföringstillfällen. Den likande tekniken 

kring NB-IoT klarar av högre datamängder och ger på så vis ett större 

mervärde när det kommer till routing, multicast osv. 

En fördel med LoRa är att även dem jobbar med redundans, här i form 

av 4G-nätet som kliver in om det behövs. 
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LoRa och NB-IoT är som sagt snarlika tekniker och LoRa har sin största 

fördel i att det finns tillgängligt nu och man har ett upplägg som man vet 

fungerar. Net1 är på gång med NB-IoT men det kan ta tid innan fungerar 

fullt ut.  

6.2 Elmätare 

När det kommer till elmätarna så upplevs det, efter kontakt med leveran-

törerna, som att det inte är några större skillnader på dem. Alla kan 

erbjuda kompletta system som i stort sett samma funktioner. Alla nya 

mätare är anpassade och redo för Energimarknadsinspektionens kom-

mande krav och kanske det viktigaste, enligt leverantörerna själva så 

funkar dem med vilken kommunikationsbärare man än väljer. Det kan 

dock vara intressant att studera insamlings- och analyssystemen lite 

närmre för att få erfarenhet av användarvänlighet, funktioner och sup-

port.  

Man bör även jämföra kostnader för mätarna, både vid inköp och för 

underhåll. 

6.3 Insamlingsprogram 

Metrimas program Mactor som man idag använder bör lämpa sig bra 

även i framtiden då leverantören är duktig på att hänga med i utveckl-

ingen och ta programmet med sig. 

Som det är idag så tar själva inläsningarna ganska lång tid men det 

beror till största del på kommunikation och mätare. Annars är program-

met förberett för framtiden och alla kommande mätvärden. Allt som 

morgondagens mätare kommer att behöva kunna mäta kan Mactor 

redan hantera och det inkluderar även att samla in värden för fjärrvärme, 

gas och vatten utöver elen. Val av mätare eller kommunikationsmedia 

har ingen betydelse när det kommer till Mactor, man nyttjar flera olika 

lösningar. 
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6.4 Riktlinjer 

Det finns förstås en mängd olika sätta man kan kombinera detta på och 

det är ett måste att tänka igenom detta ordentligt då det är en viktig del 

för verksamhetens funktion. Det kan vara bra att föreställa sig olika 

framtida scenarion även om det i många fall är näst intill omöjligt att veta 

hur framtiden kommer att se ut. Nedan följer en lista på grejer som kan 

vara bra att tänka på och jämföra mellan de olika lösningarna innan man 

tar ett beslut. 

- Hur tillgänglig är infrastrukturen kring kommunikationsbäraren? 

- Finns det några geografiska hinder beroende på kommunikat-

ionsbärare? 

- Hur många mätpunkter finns det, hur många kommer det bli och 

hur är dem placerade rent geografiskt sett till varandra? 

-  Finns det speciella tekniska eller operationella krav för det valda 

systemet och finns det i så fall en grundläggande support? 

- Hur ser kostnaderna ut, både investeringskostnader och framtida 

operativa kostnader? 

Det är några krav på kommunikationsbäraren som kommer att vara 

viktigare än andra. Med fler mätvärden så ökar förstås storleken på 

datan som skall överföras. Ska man även kunna styra saker och ting i 

realtid så kräver det att överföringen har en viss hastighet och kan föra 

över en större mängd data. 

Sammanfattat så skulle man lämpligtvis kunna göra något som liknar en 

livscykelanalys men kanske i en något mindre skala. 
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7 Slutsats 

Efter att denna utredning har gjorts så har tanken varit att försöka runda 

av detta med en slutsats kring en rekommendation på hur jag tycker att 

man kan gå vidare. Så min slutsats lyder följande: 

Lämpligen bör man vänta in dem nya elmätarkraven från Energimark-

nadsinspektionen för att verkligen få svart på vitt om vad som gäller. 

Som tidigare antaget så kommer förmodligen alla elmätarleverantörer att 

klara kraven och det kommer förmodligen inte att skilja jättemycket 

mellan mätarna. Om nu mätarna blir likvärdiga så ska man kanske lägga 

mer fokus på leverantörernas programvara och försöka få bättre koll på 

användarvänlighet, funktioner och eventuell support för att kunna avgöra 

vem som lämpar sig bäst. 

När det kommer till val av kommunikationsbärare bör man ha en kombi-

nation av i alla fall ett par olika medium. Fibern är bra att använda där 

det går och där det finns, just för att det då redan finns tillgängligt men 

även för att det är väldigt resistent mot störningar samt att datamängder 

och hastigheter inte är några bekymmer. Detta kombinerat med LoRa 

eller NB-IoT kan vara en lämplig kombination.   

LoRa som finns implementerat idag har en bra räckvidd och täcknings-

grad för att klara det blandade nätet av både stad och landsbygd. Det 

som skulle kunna vara kritiskt med LoRa är just datamängd och hastig-

het. Hur mycket data som i framtiden kommer att bli aktuellt är idag svårt 

att veta men vi kanske får en lite bättre inblick så fort dem nya mätarkra-

ven är satta. 
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Det kommer förmodligen inte hinna hända så mycket med detta projekt 

innan Net1 har lite mer information kring deras utveckling och implemen-

tering av NB-IoT som man vilket fall rekommenderas att vänta in då det 

är en väldigt respektabel konkurrent till LoRa. Kontaktpersonen på 

Landis+Gyr lobbade ju även han för NB-IoT samt att Kamstrup planerar 

att använda det. 

Som tidigare nämnt väntas fiber ihop med något av smalbandsalternati-

ven bli en bra kombination tillsammans, både från mätare till kollektor 

och från kollektor till insamling. 

Vad det gäller insamlingsprogram så är Mactor till en början bra att 

behålla, och speciellt om det fungerar bra. Skulle man längre fram, efter 

analys och utvärdering uppleva problem kan man alltid vidta andra 

åtgärder.  

Implementera programmet tillsammans med mätare och kommunikation 

för att se hur det fungerar, fungerar det bra finns det ingen anledning till 

att byta ut det över huvud taget. Metrima upplevs som en seriös utveck-

lare och verkar helt med i matchen. 

7.1 Storlek mätvärden 

Dagens mätvärden består egentligen bara av elmätning och tittar man 

på den datan som skickas idag så kan man se att den ligger på en 

ungefärlig storlek av 100 Byte per elmätare och timme. Konfigureringar 

och installationer rör sig om ca 2-5kB per mätare. 

7.1.1 Beräkningsexempel LoRaWan 

 

100 ∗ 24 = 2400 𝐵𝑦𝑡𝑒 = 2,4 𝑘𝐵/mätare/dygn 

 

I snitt så sitter det 52st elmätare efter varje nätstation. Vilket ger: 

 

52 ∗ 100 = 5.2𝑘𝐵/nätstation/h 
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När man pratar hastighet för LoRa så delar man in den i olika 

klassningar eller något man kallar SF (Spread Factor), se tabell nedan. 

 

SF bit/s (8bit = 1byte) Max payload 

12 250 51 

11 440 51 

10 980 51 

9 1760 115 

8 3125 222 

7 5470 222 

 

Optimalt är förstås om man kan ligga på låga SF-siffor men beroende på 

olika faktorer som avstånd och omgivning så är det inte ovanligt att man 

ligger på SF9-12. Om vi räknar tidigare angiven data i två exempel. 

SF12: 

5.2𝑘𝐵

250𝑏𝑖𝑡/𝑠 
=  20.8 ∗ 8 =

166.4

60
= 2.77 min = 2 min 47𝑠 

 

SF7: 

5.2𝑘𝐵

5470𝑏𝑖𝑡/𝑠 
= 0.98 ∗ 8 = 7.6𝑠 

 

Detta är då med dagens storlek på mätvärden och framtiden kommer att 

bjuda på större.  

Ser man även till att dagens konfigureringar ligger någonstans mellan 2-

5kB per mätare så drar det snabbt iväg i tid för själva utförandet, även 

dem lär bli större och tätare framöver. 

I elmätarkraven så beskrivs att kunden ska kunna avläsa sina värden i 

realtid, så även koncessionsinnehavaren samt att man ska kunna göra 

fjärruppgraderingar och kunna få avbrottsinformation mm. Här vet vi inte 

exakt vilka krav och funktioner som kommer att bli aktuella men det är 

klart att för låga hastigheter kan ställa till det för vissa krav och 

funktioner. 
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7.2 Framtida arbete 

För att avgöra vilken eller vilka kombinationer som blir bäst så skulle 

man behöva göra en ännu djupare studie och något i stil med en livscy-

kelanalys. Då kan man ta med aspekter som kostnader, funktioner, 

livslängder, framtidssäkring och andra mervärden. Man skulle även 

kunna räkna och göra tester på datamängder för att se hur olika medier 

klarar det eller ej, både storleks- och hastighetsmässigt. För datan som 

kommer att överföras i framtiden kommer inte att minska, snarare tvär-

tom. Antalet mätvärden ökar, folk ska kunna styra saker och ting via 

elmätaren, energilagringen kommer att bli vanligare, nätet ska styra sig 

själv, elnätsbolagen ska kunna koppla från och slå till osv. Så en ordent-

ligt genomförd studie där man blandar in flera personer som kan se på 

saker och ting på olika sätt så att man kan garantera att man får ett 

hållbart system som klarar av framtiden många år framåt. 

Det framtida arbetet skulle till en början alltså kunna vara att göra en 

djupare utredning kring val av just mätare och kommunikationsbärare för 

att kunna ta rätt beslut när det är dags. Efter det är det väl egentligen att 

fortsatta utveckla nätet och mycket av det som står i teori-delen kommer 

förmodligen att bli aktuellt inom en snar framtid. 

Utredningen i detta arbete kan och ska ses som en början till en fortsatt 

utredning. Det är ett arbete som är väl genomfört men som bara skrapar 

på ytan utav vad det framtida arbetet kan innebära. 
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9 Bilaga 

Figur 13. Tranås Energis elnät. Källa: Tranås Energi. 

 


