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Förord 

Följande examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes som den avslutande 

delen av min utbildning till energiingenjör med inriktning elkraft på Högskolan i Borås. 

Till att börja med vill jag tacka Herrljunga Elektriska AB för möjligheten att utföra mitt 

examensarbete hos dem samt för ypperligt mottagande från samtliga medarbetare. Arbetet 

hade dock inte varit möjligt att genomföra utan handledning från Anders Mannikoff, VD på 

Herrljunga Elektriska AB, samt Peter Axelberg, universitetslektor på Högskolan i Borås och 

därtill medarbetar på Metrum. Jag vill därför rikta ett oerhört stort tack till er båda, inte bara 

för exemplarisk och engagerad handledning utan kanske framför allt för all inspiration ni givit 

mig inför min fortsatta utveckling som ingenjör. 

Maria Sjövall  



 

Sammanfattning 

På grund av begärd sekretess innehåller följande rapport enbart projektets bakomliggande 

problemformulering samt de slutsatser som framtogs. 



 

Innehåll 

1. Inledning ........................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ............................................................................................................................. 3 

1.3 Avgränsningar .............................................................................................................. 3 
2. Slutsats............................................................................................................................... 5 

 



 

1 

 

1. Inledning  

Följande examensarbete är utfört på uppdrag av Herrljunga Elektriska AB (HEAB). Företaget 

bildades 28:e mars 1906 med målet att vara ett lokalt elektricitetsverk. Sedan dess har det 

kontinuerligt utvecklats till att idag arbeta brett inom områdena elnät, fjärrvärme, statsnät, 

vatten/avlopp, el- och energiteknik samt elproduktion. Företaget äger lokalnätet i större delen 

av Herrljunga kommun samt delar av Vara och Vårgårda kommuner enligt figur 1.1 och 

förser därigenom cirka 5 200 abonnenter med ström. 

 

1.1 Figuren visar utbredningen av Herrljunga Elektriskas lokalnät (nätområden.se u.å.). 

Förutom daglig service och underhåll av nätet för att uppnå en hög tillförlitlighet i 

elleveranserna handlar arbetet på elnätsområdet också om att optimera driften såväl 

ekonomiskt som distributionsmässigt. Följande arbete är ett försök att med hjälp av 

effektprediktering reducera onödiga ekonomiska utgifter kopplade till HEAB:s årligt betalda 

tariffavgifter.  

1.1 Bakgrund 

Matningen av HEAB:s lokalnät sker från ovanliggande regionnät via två 

mottagningsstationer, en placerad i Herrljunga och en i Ljung, vilka ägs av Vattenfall 

Eldistribution AB (VEAB). För att möjliggöra effektuttaget har HEAB gentemot VEAB 

tecknat regionnätsabonnemang vid den nominella spänningen 10 kV för respektive 

mottagningsstation enligt tabell 1.1.  
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1.1 Tabellen visar information om de två regionnätsabonnemang som HEAB innehar. 

Anslutningspunkt, benämning Tariff 
Antal fack 

[st] 

Abonnerad 

årseffekt [kW] 

Fri reaktiv 

årseffekt [kVAr] 

TT8145 Herrljunga T12+ 6 15 700 7 850 

TT8334 Ljung T2 7 8 500 4 250 

Gemensam abonnerad årseffekt för 

punkterna TT8145 Herrljunga och 

TT8334 Ljung 

  24 000  

 

Med abonnemanget medföljer vissa på förhand definierade avgifter, fasta samt rörliga, 

baserade bland annat på vilken tariff mottagningsstationen går under, se tabell 1.2. 

1.2 Tabellen visar avgifterna för de regionnätsabonnemang som HEAB innehar. 

Avgifter för utgående fack 25 000 kr/fack 

 Tariff T12+ T2 

Fast avgift 2 810 000 kr 400 000 kr 

Årseffektavgift 30 000 kr/kW 30 000 kr/kW 

Årseffektavgift för gemensam abonnerad årseffekt för 

punkterna TT8145 Herrljunga och TT8334 Ljung 
256.1 kr/kW 

 

Överföringsavgift 1.1 öre/kW 1.9 öre/kW 

Överskridandeavgift för reaktiv effekt 60 öre/kVAr 70 öre/kVAr 

 

Den abonnerade årseffekten för såväl aktiv som reaktiv effekt beräknas som medelvärdet av 

de två högsta effektnivåerna, tagna från skilda månader, baserat på uttagen medeleffekt per 

timma. Föregående gäller förutsatt att de abonnerade effekterna innehafts en period längre än 

sex månader. Vid kortare abonnemang än sex månader utgörs istället årseffekten av den 

högsta förekommande nivån för uttagen medeleffekt per timma som uppmätts under perioden.   

Varje år måste HEAB själva besluta storleken på de abonnerade årseffekterna för 

nästkommande år och meddela detta till VEAB, ett beslut starkt sammankopplat med 

ekonomiska aspekter. Om den valda aktiva årseffekten överskrids vid något enskilt tillfälle 

under det aktuella året har VEAB rätt att uttaga en straffavgift på en och en halv gånger 

årseffektavgiften enligt tabell 1.2 för den effekt med vilken abonnerad årseffekt överskridits. 

Om ett för högt värde istället valts betalas avgifter i onödan, varför frågan blir ett ekonomiskt 

optimeringsproblem. Gällande det reaktiva effektuttaget får anslutningens omfattning ej 

överskridas, där omfattningen inkluderar den fria reaktiva årseffekten samt eventuellt avtalat 

köp av reaktiv effekt. Överskridandet debiteras på motsvarande sätt som för aktiv effekt. 

Dock finns möjlighet för HEAB att få avgiften reducerad eller slopad i de fall överskridandet 

skett utanför den tid då den reaktiva effektbalansen varit ansträngd.  

I syfte att förhindra onödiga utgifter önskar HEAB dels en effektprediktering för att hitta 

nästkommande års åreffektbehov men även en prediktering som prognostiserar det högsta 

effektuttaget under kommande vecka. Det sistnämnda är av intresse eftersom eventuell risk 

för överskridande av inrapporterad årseffekt då kan identifieras. HEAB har därmed möjlighet 

att avvärja överskridandet genom exempelvis driftomläggningar i elnätet alternativt genom att 
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teckna avtal med större industrier om att de mot betalning minskar sitt effektuttag under de 

urskilda högrisktimmarna.  

Ovanstående situation gäller för samtliga nätbolag i Sverige varför en marknad skapats för 

just effektprediktering i lokalnät, vilket Peter Axelberg och företaget Metrum 

uppmärksammat. Axelberg har inom ramen för sitt arbete utvecklat en algoritm baserad på 

artificiell intelligens med vilken prognostisering kan utföras. Programvaran och den 

framtagna algoritmen har ställts till förfogande för arbetet på HEAB. 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar huvudsakligen till: 

1. Att med utgångspunkt från bland annat faktiska timvärden för effekt för närmast 

föregående fyraårsperiod prognostisera högsta timeffekten under det kommande året 

(årsprognos). 

2. Att med utgångspunkt från bland annat faktiska timvärden för effekt under 

innevarande år och eventuellt föregående år prognostisera högsta timeffekten under 

kommande vecka (sjudagarsprognos). 

1.3 Avgränsningar 

Inom ramarna för projektet inkluderas enbart mottagningsstationen TT8145 Herrljunga och 

predikteringen kommer endast att avse det aktiva effektuttaget. 
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Avsnitten rörande teori, metod och material, resultat samt diskussion från originalrapporten 

är sekretessbelagda och utgår således från denna version. 
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2. Slutsats  

Utifrån arbetet i rapporten är sannolikheten för HEAB större att hitta högsta uttagna effekten 

nästkommande vecka genom att kopiera föreliggande veckas värde för P samt P(beteende). 

Är däremot samtliga timvärden av intresse är prediktering med hjälp av projektets algoritm att 

rekommendera. Det tillsammans med ett riktigt bra resultat för P mellan 5 - 11 april 2017, där 

högsta effektnivån missades med 1.85 %, samt de förbättringspotentialer som hittats i 

rapporten gör programmet ändock värt att arbeta vidare med i syfte att förfina 

predikteringarna.  

Predikteringar för nästkommande års högsta effektuttag är enligt rapportens modeller inte 

möjligt att genomföra då dessa visat sig bero i hög grad på huruvida nästkommande vinter blir 

mild eller kall. Temperaturprognoser av detta slag är inte möjliga att tillgå varför inte heller 

en effektprediktering är möjlig.  
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