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Översikt av leveranssäkerheten i  
Vattenfall Eldistributions lokalnät
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Sammanfattning
• 64 procent av Vattenfall Eldistributions kunder drabbades  

av elavbrott under 2016.

• I nätområde Nord drabbades 87 procent av kunderna  
av avbrott under 2016, jämfört med 60 procent  
i nätområde Syd. 

• Antalet avbrottsminuter per kund var fler än sex gånger  
så många i norr som i söder.

• Antalet avbrott per kund var nästan fyra gånger fler  
i norr än i söder.

• Den positiva utvecklingen går snabbare i nätområde  
Syd än Nord, till följd av historiskt större satsningar  
i syd. Det innebär att skillnaderna i leveranssäkerhet  
ökat över tid mellan de två nätområdena.

• Vattenfall Eldistribution ser ett behov av fortsatt 
omfattande investeringar i elnätet för att klara av 
nuvarande och framtida behov och utjämna skillnader  
i leveranssäkerhet mellan nätområde Nord och Syd.  

• Under 2017 investerar Vattenfall Eldistribution närmare  
4 miljarder i förbättringar och modernisering av elnätet.

• Vattenfall Eldistribution har nästan 900 000 kunder 
över hela Sverige. Företagets elnät är uppdelat i två 
nätområden – Nord, med knappt 120 000 kunder,  
och Syd med drygt 750 000 kunder. 

• Hälften av all el som produceras i Sverige transporteras 
via Vattenfall Eldistributions 12 000 mil långa elnät,  
en sträcka som motsvarar tre varv runt jorden.
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V
attenfall Eldistributions elnät är över 12 000 mil 
långt och tar hand om hälften av all el som  
transporteras i Sverige. Dagligen levererar vi el  
till närmare 900 000 kunder i våra två nätområden,  
Nord och Syd. Leveranssäkerheten i vårt elnät  

är generellt sett god, men ibland uppstår elavbrott.

Elavbrott kan få allvarliga och kostsamma konsekvenser för 
individer, näringslivet och samhället. Konsekvenserna riskerar 
dessutom att bli allvarligare framöver i takt med att samhälls-
funktioner, transporter och stora delar av människors liv allt 
mer bygger på digital teknik, vilket ökar beroendet av en stabil 
elförsörjning. 

Elavbrott kan bero på en mängd olika faktorer. De flesta 
handlar om väderhändelser, då ledningar förstörs av blåst, tung 
blötsnö eller åska, men avbrott kan även orsakas av tillfälliga 
tekniska fel. Utmaningarna ser olika ut över landet, men svaret 
på dem är detsamma: ökade investeringar för att vädersäkra 
och förbättra elnätet. Elavbrott kan också orsakas av att en 
markkabel grävs av i samband med markarbeten eller sabotage.  

Olika utmaningar över landet
Av våra kunder bor drygt 750 000 i nätområde Syd och 120 000 
i nätområde Nord. Samtidigt är nätområde Nord betydligt mycket 
 större än nätområde Syd. Det påverkar elnätets karaktär. Den 
låga befolkningstätheten i nätområde Nord innebär att den 
genomsnittliga ledningslängden per kund är lång. I Syd är den 
genomsnittliga ledningslängden kortare. De längre lednings-
sträckorna i nätområde Nord ökar utsattheten och gör det 
löpande underhållet till en utmaning. 
 

Oavsett var man bor och hur utmaningarna i elnätet ser ut, 
förväntar sig våra kunder en hög leveranssäkerhet. Det tycker 
också vi är en självklarhet och under de senaste åren har vi 
investerat 4 miljarder kronor årligen i elnätet för att förbättra 
leveranssäkerheten.

Skillnaderna är alldeles för stora
Denna elnätsrapport är den tredje i ordningen och den innehåller 
ny statistik från 2016*. Rapporten visar hur leveranssäkerheten 
i elnätet ser ut och har utvecklats över tid, såväl i landet som 
helhet som i våra två nätområden. Den visar också på vilka 
utmaningar som finns när det gäller att garantera leveransen  
av el till kunder i hela landet.

Årets nätrapport visar att det alltjämt finns en kvalitets- 
skillnad mellan våra nätområden. En större andel av kunderna  
i nätområde Nord drabbas av avbrott, och avbrotten är också 
fler och längre än i nätområde Syd. Under de senaste åren  
har förbättringar skett till följd av målmedvetna investeringar, 
men i vissa avseenden ökar skillnaderna. 

Vi arbetar dagligen för att säkerställa hög leveranssäkerhet 
i hela vårt elnät. De skillnader som finns mellan våra två nätom-
råden är inte i linje med våra kunders förväntningar. Vi kan se 
att de omfattande investeringar vi gjort under de senaste åren 
gett effekt, men vi kan också konstatera att förbättringstakten 
inte är tillräckligt snabb. Vi ser behov av fortsatta investeringar 
för att kunna genomföra fler projekt i en snabb takt.

Bakgrund
Utan el stannar Sverige. Alla delar av vårt samhälle är beroende  

av el och ett leveranssäkert elsystem. Väl fungerande elförsörjning  
med pålitliga elnät är därför av största vikt för individen, för  

näringslivets utveckling och för samhället i stort. Elnätet är samhällets 
blodomlopp och det är vårt uppdrag att se till att det fungerar  

varje dag, dygnet runt, i hela landet. 

*Alla diagram i denna rapport som beskriver andel berörda omfattar samtliga 

avbrott som kunden berörts av, dvs. eget nät, överliggande nät, kort avbrott,  

långa avbrott, aviserade och oaviserade. Diagrammen som beskriver antal  
berör endast oaviserade avbrott i eget nät. 
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L
everanssäkerheten i elnätet handlar om alla människors  
möjlighet att leva i hela landet men också vilka möjlig- 
heter företag har att etablera sig och driva verksam-
het. Att kunna förlita sig på en trygg elleverans är 
givetvis en förutsättning för all form av verksamhet. 

Följderna av ett elavbrott kan dessutom bli allvarliga, särskilt  
i takt med samhällets snabba digitala utveckling. Idag är leverans- 
säkerheten i vårt elnät 99,97 procent. Den kan emellertid bli 
ännu bättre och årligen investerar vi flera miljarder för att 
säkerställa att elen levereras dygnet runt, året om och oavsett 
var i landet våra kunder bor och verkar.

I denna översiktsrapport med siffror från 2016 framgår hur 
många av våra kunder som drabbats av elavbrott som varade 
längre än tre minuter.Jämförelser görs också över tid och  
mellan våra två nätområden. Framför allt kan vi se att det finns 
en skillnad i leveranssäkerhet mellan våra nätområden Nord  
och Syd.

Fortsatt positiv utveckling
Statistiken för 2016 visar tydligt att leveranssäkerheten  
i vårt elnät som helhet blir bättre. Som framgår av figur 2  
drabbades 64 procent av kunderna av elavbrott under 2016.  
Det är färre än tidigare år och en knapp förbättring från 2015. 
Omräknat i antal kunder drabbades drygt 29 000 färre kunder 
av elavbrott under 2016 jämfört med 2015. 36 procent  
av kunderna drabbades inte av något avbrott alls under året 
som gick.

Översikt av leverans- 
säkerheten i VÅRA lokalnät   

De flesta i Sverige tar elen för given, helt enkelt för att den är så 
grundläggande i vår vardag. Det borde alla kunna göra. Skillnaden  

i leveranssäkerhet är dock stor mellan olika delar av landet. En del av 
elnätskunderna upplever aldrig elavbrott medan andra gör det  

alldeles för ofta. På många håll blir det bättre, men i vissa avseenden 
ökar skillnaderna mellan kunder i de olika nätområdena.  

Så ska det inte behöva vara.

Figur 1: 

Vattenfall Eldistributions 

elnätsområden

Nätområde Nord

Nätområde Syd
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Färre och kortare avbrott
Det är inte bara färre kunder som drabbas av elavbrott.  
Elavbrotten blir också färre och kortare. Den övergripande 
trenden som framgår av figur 3 är att antalet elavbrott  
per kund och år minskar. Under perioden 2012–2016  
har antalet elavbrott per kund och år minskat från 2,2 till  
1,2 i genomsnitt för hela landet. Däremot kan statistiken  
variera från år till år, främst på grund av väderhändelser  
som stormar, åska och snöfall.

Ett elavbrotts karaktär kan variera. Längre avbrott ger  
ofta allvarligare och mer kostsamma effekter för såväl privat- 
personer som företag. Figur 4 visar längden på de elavbrott  
som kunderna drabbas av, i form av totalt antal avbrottsminuter 
under året. 2016 drabbades elnätskunderna av avbrott under 
drygt 109 minuter i genomsnitt. Det är en markant förbättring 
sedan året innan, vilket beror både på effekter av gjorda 
investeringar och att extremt väder orsakade färre avbrott 
under det gångna året. 
 
Fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet
Sverige ser väldigt olika ut geografiskt och demografiskt. Den 
förhållandevis låga befolkningstätheten i nätområde Nord ger 
långa elledningar och få elnätskunder per mil ledning. Enkelt 
uttryckt kan man säga att de långa ledningarna i glesbygd 
ökar utsattheten i nätet och kostnaderna för underhåll och 
modernisering per kund. Nätområde Syd är i högre utsträckning 
relativt tätbefolkat med kortare ledningslängd per kund och  
en högre andel vädersäkrat nät till följd av tidigare investeringar. 
Dessa förhållanden påverkar tydligt leveranssäkerheten för 
kunderna beroende på var de bor. 

Figur 5 visar att det är stor skillnad mellan andelen avbrotts-
drabbade kunder mellan nätområdena. 87 procent av kunderna  
i nätområde Nord drabbades av elavbrott under 2016 jämfört  
med 60 procent av kunderna i nätområde Syd. Skillnaden  
i leveranskvalitet mellan de två nätområdena blir ännu tydligare  
när figur 6 och 7 studeras. 

Fler elavbrott i Nord än i Syd
Till följd av genomförda investeringar i elnätet ser vi att antalet 
avbrott minskar. 2016 drabbades kunderna i nätområde Nord av 
3,5 avbrott i snitt. Det är något färre än året innan. Utvecklingen 
i Syd är ännu tydligare. Här har antalet elavbrott minskat 
betydligt under de senaste åren. 2016 drabbades våra kunder  
i nätområde Syd av mindre än ett avbrott i genomsnitt (figur 6).

De tidiga investeringarna i nätområde Syd, som inneburit 
förbättrad leveranssäkerhet för kunderna där, har medfört att 
skillnaden i leveranssäkerhet mellan de två nätområdena har ökat 
under de senaste åren. 2012 skilde det ett avbrott per kund och 
år mellan Nord och Syd, medan det 2016 skilde nästan 3 avbrott. 
Även om det är en positiv utveckling över tid, främst för nät- 
område Syd, är det inte rimligt att kunder i nätområde Nord 
drabbas av nästan fyra gånger fler avbrott per år än kunderna  
i nätområde Syd.

Längre avbrott i Nord, kortare i Syd
Under 2016 drabbades genomsnittskunden i nätområde Nord 
av elavbrott under totalt nästan 400 minuter. Motsvarande siffra 
för nätområde Syd var 65 minuter. Även om det är svårt att dra 
slutsatser av variationerna i antalet avbrottsminuter från år till år,  
främst till följd av att måttet är starkt väderberoende, kan vi 

Andel kunder 
med avbrott

Andel kunder 
utan avbrott

36 %

64 %

Figur 2: Andel kunder i Sverige som  
drabbats av elavbrott under 2016
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Figur 4: Antal avbrottsminuter per kund (SAIDI)

 Trendlinje
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Figur 5: Andel avbrottsdrabbade kunder i  
nätområde Nord respektive Syd
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Figur 6: Antal elavbrott per kund  
i nätområde Nord respektive Syd (SAIFI)
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Figur 7: Antal avbrottsminuter per kund  
i nätområde Nord respektive Syd (SAIDI)
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konstatera att kunderna i nätområde Nord totalt drabbas av 
avbrott under nästan sju gånger så lång tid varje år jämfört med 
kunderna i nätområde Syd. Även denna skillnad har ökat över tid.
 
Orsaken till elavbrott varierar
De demografiska och geografiska skillnaderna i Sverige påverkar 
elnätets karaktär. I nätområde Nord sträcker sig elnätet främst  
i glesbygd medan bebyggelsen i nätområde Syd generellt är tätare 
och avstånden mellan kunderna kortare. Oavsett nätområde sker 
de flesta elavbrotten i glesbygd. Där riskerar avbrotten också att 
bli längre. 

Inledningsvis, i figur 2, belystes hur stor andel av kunderna som 
drabbades av avbrott under 2016. I figur 8 är statistiken uppdelad 
så att den visar de värst drabbade kunderna – de som drabbas av 
minst 4, 12 respektive 20 avbrott per år. Generellt sett drabbas 
kunderna i nätområde Nord hårdare även i detta avseende.

Kunderna i norr drabbas oftare av avbrott
I nätområde Nord drabbades 47 procent av kunderna av minst 
fyra avbrott under 2016. Andelen har förändrats relativt lite 
under de senaste åren. Motsvarande mått för nätområde Syd gör 
gällande att 12 procent av kunderna drabbades av minst 4 avbrott 
under 2016. I nätområde Syd kan också skönjas en tydligare 
förbättring över tid. Där har andelen kunder som drabbas på detta 
sätt nästintill halverats sedan 2012.

Att andelen kunder som drabbas av minst 4 elavbrott per 
år har minskat över tid i nätområde Syd är en framgång som till 
stor del beror på målmedvetna investeringar i elnätet. Det har till 
exempel handlat om att gräva ned elledningar för att på så vis 
göra elnätet mindre känsligt för väderhändelser.

Samtidigt har det i stort sett inte skett några förbättringar  
vad gäller andelen kunder som drabbas av minst 12 respektive  
20 elavbrott i nätområde Nord. Snarare kan vi se en ökning av 
de hårdast drabbade kunderna över tid. 15 procent av kunderna 
drabbades av minst 12 avbrott under 2016 i nätområde Nord. 
Andelen kunder som drabbades av minst 20 avbrott var 5 procent 
i nätområde Nord under 2016. Det står klart att leveranssäker-
heten inte förbättras tillräckligt snabbt i nätområde Nord. I detta 
avseende går utvecklingen rentav åt fel håll.  

2016

Nord Syd

40%

50%

60%

30%

20%

10%

0%

20132012 2014 2015 2016

4+ drabbade Nord Syd

40%

50%

60%

30%

20%

10%

0%

2012 2013 2014 2015

12+ drabbade Nord Syd

2012

40%

50%

60%

30%

20%

10%

0%

2013 2014 2015 2016

20+ drabbade

Figur 8: Andel kunder som drabbats av fler än 4, 12 och 20 avbrott/år i nätområde Nord respektive Syd  
(CEMI4, CEMI12 och CEMI20. Oaviserade avbrott från 3 minuter upp till 12 timmar)

I nätområde Syd ser bilden annorlunda ut. Där har de värst  
drabbade kundernas andel varit mycket låg över tid, och  
under 2016 drabbades bara ett mindre antal kunder av minst  
12 respektive 20 avbrott. 

Skillnaderna fortsätter att öka
I tidigare års elnätsrapporter har vi konstaterat att skillnaden  
i leveranssäkerhet har ökat över tid för våra kunder beroende  
på var de bor. Det beror till viss del på tydliga förbättringar  
i nätområde Syd till följd av ökade investeringar. Detta har dock  
samtidigt fört med sig att kvalitetsskillnaden mellan de två  
områdena ökat. Det står klart att fortsatt omfattande investe-
ringar krävs för att säkerställa en god och pålitlig tillgång till el  
i hela landet.
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S
tora investeringar sker i nätområde Syd, främst  
i storstadsområdena. Detta för att möta ett ökat 
kapacitetsbehov från nya och växande företag, 
anslutningar av nya bostadsområden och utbyggnad 
av ny infrastruktur. Gamla landsbygdsnät byggs om 

och dimensioneras som stadsnät och ledningar grävs ned för att 
minska utsattheten.  Storstadsregionernas markförlagda kabel- 
nät åldras vilket skapar ett behov av att kartlägga och åtgärda 
ledningar där kabelfel och strömavbrott riskerar att uppstå.  
Ett åtgärdsprogram för utbyte av gamla markkablar har därför 
inletts i Stockholmsregionen. 

Hundratals projekt pågår 
Ett samlat investeringsprogram har påbörjats för att komma 
tillrätta med kvalitetsbristerna, främst i nätområde Nord.  
I dagsläget pågår hundratals projekt i samtliga kommuner i 
nätområde Nord. Insatserna prioriteras utifrån störningsstatistik, 
komponenters ålder och användning samt kundreaktioner.

I Olofsfors i Västerbottens län har en ledning byggts om och 
delats upp i kortare sträckor. Ledningen har också vädersäk-
rats och ny kontroll- och styrutrustning har installerats vilket 
innebär att spridningen av en störning kan avgränsas. Här har 
avbrotten minskat och liknande projekt kommer genomföras på 
flera orter, bland annat i Jokkmokk i Norrbottens län. 

Bredbyn i Västernorrlands län och Lannavaara i Norrbottens 
län är exempel på andra projekt där ny kontroll- och styrutrust-
ning installerats för att avgränsa störningarnas utbredning. 
Kunder längs båda dessa ledningar har tidigare drabbats av 
störningar som inträffat långt från dem. Resultatet är att dessa 
samhällen fått färre och kortare avbrott än tidigare. 

I Åsele kommun och Vilhelmina kommun i Västerbottens län 
byggs näten successivt om och moderniseras från grunden. 
Det handlar om att korta ledningssträckor och skapa större 

möjligheter till omkopplingar i samband med störningar. Arbetet 
beräknas fortsätta i några år framöver, men på de sträckor som 
är ombyggda har störningarna minskat.  

Projektens omfattning varierar
Investeringsprojektens storlek och komplexitet varierar. Som 
ett komplement till ombyggnationer görs kortsiktiga underhålls-
insatser för att minska störningarna, exempelvis kvistning av 
träd intill ledningsgator. Detta arbete sker med hjälp av helikop-
ter där läget är svåråtkomligt. I Gällivare, Kiruna och Pajala  
har underhåll av ca 50 mil ledningsgator skett på detta sätt.

På flera platser i landet flyttas luftledningar från att gå  
i väglöst land till att istället löpa längs vägar. Ledningarna kan 
då inspekteras enklare och vid behov repareras snabbare. 
Ledningar grävs också ned i marken för att minska utsattheten 
för hårt väder. 

Planeringscykeln och ledtiderna är långa
Att modernisera elnätet är ett omfattande arbete som kommer att 
pågå under lång tid framöver. Anledningarna till att ett planerat 
arbete kan ta lång tid är flera. Det kan handla om att varje projekt 
behöver planeras i detalj med besök på den aktuella platsen 
och i samråd med berörda intressenter och myndigheter. I större 
projekt behöver många intressenters synpunkter beaktas.

Sedan stormen Gudrun 2005 har de samlade investering-
arna i landets södra elnät varit omfattande, och under senare 
år har elnätsföretagens investeringar ökat kraftigt i hela landet. 
Nu är hela elnätsbranschen inne i ett skede med omfattande 
investeringar, vilket har lett till brist på entreprenörer som  
kan utföra arbetet. Därmed försvåras möjligheten att snabbt 
skala upp investeringstakten, varför Vattenfall Eldistribution  
har vidtagit olika initiativ för att öka kapaciteten inom  
entreprenörsledet.

Arbete pågår för att  
minska avbrotten 

Vattenfall Eldistribution planerar att investera drygt 20 miljarder  
kronor i elnäten under de kommande fem åren. Målet är att förbättra  

leveranssäkerheten och förbereda elnäten för mer förnybar  
elproduktion. Ny teknik installeras för bättre kommunikation,  

övervakning, styrning och automatik i nätet. 
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E
lnätet är samhällets blodomlopp. Alla delar av vårt 
samhälle är beroende av el och ett leveranssäkert 
elsystem. Väl fungerande elförsörjning med pålitliga 
elnät är därför av största vikt, särskilt som vi i framtiden 
kommer att använda el på fler sätt. Genom vårt 12 000 

mil långa elnät levererar vi dagligen el till nästan 900 000 kunder. 

Leveranssäkerheten i vårt elnät ökar generellt och trenden mot 
kortare avbrott som inleddes 2012 fortsätter. Det är en positiv 
utveckling och en effekt av omfattande och målmedvetna 
investeringar som skett under flera års tid.

Samtidigt visar nätrapporten att skillnaderna i leveranssäker-
het fortfarande är stora. Vi arbetar hårt för att minska antalet 
avbrott och utjämna de regionala skillnaderna. Kunder i vårt norra 
nätområde drabbas fortfarande av fler och längre elavbrott. Även 
om förbättringar skett i det norra nätområdet, har utvecklingen 
varit mer positiv i det södra nätområdet. Följden är att skillnaden 
mellan det norra och södra nätområdet har ökat. Bakgrunden  
är bland annat de olika förutsättningar som råder i de två nät- 
områdena med längre och mer utsatta ledningar i norr, och  

en högre befolkningstäthet i syd. Oavsett bakgrunden är det inte 
rimligt att skillnaderna är så här stora och att förbättringstakten 
inte är tillräckligt snabb. 

Under de senaste åren har vi investerat fyra miljarder kronor 
årligen i elnäten. Det har gett tydligt positiva effekter. Fortsatta 
investeringar är dock nödvändiga för att förbättra leveranssäker-
heten i elnäten och minska de regionala skillnaderna. Många stora 
investeringar är redan inplanerade. Det handlar om att säkerställa 
leveranssäkerheten genom att underhålla, vädersäkra, bygga  
ut och modernisera elnäten för nuvarande och framtida behov. 

Att förbättra elnäten är ett omfattande arbete som tar tid.  
Vi behöver snabbt få ned antalet avbrott, inte minst i norra Sverige. 
Därutöver behöver vi också investera i elnäten för att möta den 
snabba digitaliseringen, urbaniseringen och omställningen mot mer 
av förnybar energi.  Samhällets behov av en tillförlitlig elförsörjning 
fortsätter att växa i hela landet. Vårt bidrag är att upprätthålla  
en hög investeringsnivå. Genom målmedvetna investeringar  
i elnäten tar vi ansvar för att elförsörjningen fungerar varje dag,  
i hela landet, nu och framöver.

SAMMANFATTNING  
OCH SLUTSATSER

20 miljarder 
investeras i elnäten de  
kommande fem åren

12 000 mil
är Vattenfalls elnät i Sverige
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Vattenfall Eldistribution AB
169 56 Solna, Sverige
Besökare: Evenemangsgatan 13

T +46 8 739 50 00

För mer information, besök gärna
www.vattenfalleldistribution.se


