Eldistribution
nätrapport 2016

Översikt av leveranssäkerheten i
Vattenfall Eldistributions lokalnät

Sammanfattning
• 90 procent av Vattenfall Eldistributions elnätskunder i norr
drabbades av elavbrott under 2015.
• Motsvarande siffra för Vattenfall Eldistributions
elnätskunder i söder var 64 procent och för hela landet
67 procent.
• Antalet elavbrott per elnätskund är cirka 4 gånger högre i
norr än i söder.
• Antalet avbrottsminuter per elnätskund är cirka 3 gånger
högre i norr än i söder.
• I norr drabbades 13 gånger fler elnätskunder än i söder
av fler än 11 elavbrott under 2015.
• Majoriteten av alla elavbrott sker i glesbygd till följd av
väderrelaterade orsaker. Detta gäller för såväl nätområde
Nord som Syd.
• Som en del i att utjämna de regionala skillnaderna
pågår en omfattande satsning på investeringar genom
Kvalitetsprogram Norra Sverige.
• I de områden där investeringar har skett uppvisas tydliga
resultat i form av färre och kortare elavbrott.
• Vattenfall Eldistribution ser ett behov av att öka
investeringstakten i elnäten i syfte att förbättra både
leveranskvalitet och leveranssäkerhet för alla kunder över
hela landet.
• Vattenfall Eldistribution har nära 900 000 kunder över
hela Sverige.
• Hälften av all el i landet transporteras via Vattenfall
Eldistributions nät. Elnätet är över 12 000 mil långt,
motsvarande drygt tre varv runt jorden.
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Bakgrund
Utan el stannar Sverige. Elens betydelse i vårt dagliga liv går inte att
överskatta. I vårt hem, på våra gator och vägar, för vår transport och
kommunikation har elen en central betydelse. När elen plötsligt
försvinner vid ett elavbrott blir vi påminda om hur elen underlättar vår
vardag. Vi blir även medvetna om vikten av att vi kan förlita oss på en
stabil eldistribution utan störningar.

A

lla delar av vårt samhälle är beroende av el och
ett tillförlitligt elsystem. Väl fungerande elförsörjning med pålitliga elnät är därför av största vikt
för individen, för näringslivets utveckling och för
samhället i stort.

Figur 1:
Vattenfall Eldistributions
elnätsområden
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Vattenfall Eldistribution
Hälften av all el som transporteras i Sverige transporteras via
Vattenfall Eldistributions nät. Elnätet är över 12 000 mil långt
och omfattar nästan 900 000 kunder. Alla våra kunder, oavsett
var i landet man bor och verkar, ska kunna förlita sig på en
kvalitativ och stabil elleverans.
Vattenfall Eldistributions elnät består av såväl regionnät som
lokalnät. Elen distribueras från exempelvis vind- vatten- och
kärnkraftsanläggningar, via stamnätet som Svenska Kraftnät
driver, till regionnäten. I regionnäten transformeras elen till en
lägre spänningsnivå som sedan ytterligare transformeras och
fördelas vidare ut i lokalnäten till hushåll och företag. Lokalnäten
fungerar som de yttersta grenarna i elnätet och det är där
majoriteten av elavbrotten sker.
Vattenfall Eldistributions lokalnät är uppdelade i två större
nätområden, Nord och Syd. I nätområde Nord finns Vattenfall
Eldistributions nät framförallt i glesbygd där längre elledningar
krävs för att nå varje enskild elnätskund. En längre ledningssträcka per kund ökar såväl sårbarheten i nätet som kostnaderna för att underhålla det.

I nätområde Syd finns elnäten i högre utsträckning i mer
tätbefolkade områden vilket innebär att det krävs kortare
ledningssträcka för att nå varje elnätskund. Som en följd av den
högre befolkningsdensiteten i nätområde Syd når elnäten där
cirka 750 000 av Eldistributions kunder till skillnad mot norr där
siffran är omkring 120 000.
Hög tillförlitlighet och konkurrenskraft
Alla delar av samhället påverkas av elavbrott, dels på individnivå
i hem och omgivningar, dels inom industrin. På individnivå
uppmärksammas vi på elens betydelse i vardagen kanske främst
när elen försvinner, exempelvis genom utebliven värme och
belysning till hemmet, frysvaror som förstörs i brist på kyla och
IP-telefoni och IT-system som slutar fungera.
En hög tillförlitlighet och god leveranskvalitet skapar också
ökad konkurrenskraft för den alltmer digitaliserade industrin och
jordbruket. Inom tillverkningsindustrin kan ett elavbrott innebära
flera miljoner kronor i förluster för utebliven produktion, förstörd
utrustning eller skadestånd kopplade till försenade leveranser.
Även samhällsviktiga funktioner drabbas allt hårdare av
elavbrott i och med att verksamheten blir alltmer digitaliserad.
Exempelvis kan hälso- och sjukvård, vatten- och livsmedelsförsörjning samt tele- och datakommunikation påverkas, i likhet
med flyg, väg- och järnvägstransporter.

Investeringstakten ökar nu ytterligare i syfte att höja leveranssäkerheten av el. De åtgärder som görs ger förvisso effekt, men
översikten av leveranssäkerheten visar att Vattenfall Eldistributions nästan 900 000 elnätskunder alltjämt drabbas av elavbrott
i alltför stor utsträckning.
Därför investerar Vattenfall Eldistribution nu framför allt i
nätområde Nord. Satsningen heter Kvalitetsprogram Norra
Sverige och inom ramen för detta pågår en rad projekt.
Bland dessa kan nämnas områden kring Kiruna, Vilhelmina
och Örnsköldsvik där investeringarna bland annat går till flytt,
isolering och nedgrävning av ledningar, ny övervakningsutrustning samt viss omstrukturering av hela elnätet. Parallellt
utförs också viktiga satsningar i mer tätbebyggda områden,
där behoven av att vädersäkra, modernisera och bygga ut
kapaciteten är stora. Under de kommande två åren genomförs
exempelvis sådana projekt i Värmdö skärgård, Haninge, Tyresö,
Huddinge och Botkyrka.
I denna rapport, som gavs ut för första gången 2015
baserad på 2014 års statistik, vill vi belysa hur leveranssäkerheten utvecklats i våra elnät under de senaste åren, hur kunder
över landet drabbas av elavbrott och i vilka områden vi måste
göra ytterligare satsningar för att förbättra nätkvaliteten och
leveranssäkerheten för våra elnätskunder. Uppgifterna i denna
rapport är baserade på data från 2015.

Nödvändiga investeringar
Vattenfall Eldistribution har under flera år genomfört omfattande
investeringar i underhåll, vädersäkring och modernisering av
lokalnäten. Tack vare detta har de väderrelaterade elavbrotten
minskat i de områden där satsningar skett.
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Översikt av leveranssäkerheten i VÅRA lokalnät
Vattenfall Eldistribution uppvisar en tillgänglighet i elnäten på
99,96 procent. Denna siffra kan låta bra i teorin, men med tanke på
Vattenfall Eldistributions storlek innebär det i praktiken att många
kunder drabbas av elavbrott.

V

i förväntar oss att elen ska fungera. Oväntade
elavbrott under oviss tid leder inte bara till irritation,
utan kan få kostsamma konsekvenser för både
individen, näringslivet och samhället i stort. Resurser
måste därför läggas på att minimera de tillfällen då
elen inte kan levereras.
I denna översiktsrapport illustrerar vi hur många av Vattenfall
Eldistributions elnätskunder som årligen drabbas av elavbrott
som varar längre än 3 minuter. Undersökningen åskådliggör hur
ofta, och för vilka, som leveranssäkerheten i våra elnät brister.
Färre kunder drabbas av elavbrott
Under 2015 drabbades två av tre av Vattenfall Eldistributions
elnätskunder av elavbrott (figur 2). Omvänt kan det konstateras
att en tredjedel av hela kundunderlaget inte drabbades av något
elavbrott överhuvudtaget under 2015. Dessa siffror innebär en
förbättring från år 2014 då tre av fyra kunder drabbades av
elavbrott.
Färre men längre elavbrott
Bilden av hur elnätskunder drabbas av avbrott är komplex. Den
totala andelen kunder som drabbas av elavbrott årligen har
sjunkit, liksom antalet avbrott per kund. Statistiken visar däremot
också att de kunder som väl drabbas av avbrott, drabbades av
längre avbrott under 2015 än året innan. Figur 3 illustrerar hur
många elavbrott som Vattenfall Eldistributions elnätskunder har
haft i snitt under perioden 2012–2015. Under 2015 drabbades
våra kunder av i genomsnitt 1,4 avbrott. Det är en liten minskning
från året innan då antalet elavbrott per kund översteg 1,5.
Trenden för perioden 2012–2015 är att antalet elavbrott
per kund minskar, vilket innebär att situationen för kunderna
förbättrats över tid. Detta trots att antalet elavbrott ökade något
under 2014, bland annat till följd av väderrelaterade orsaker.
Vattenfall Eldistribution investerar därför i att vädersäkra elnäten
och trenden visar tydligt att investeringarna ger effekt.
Figur 4 komplicerar bilden av hur våra elnätskunder drabbas
av elavbrott. Även om antalet elavbrott per kund minskade,
ökade antalet avbrottsminuter per kund under 2015. Antalet
avbrottsminuter ökade med 33 procent från 2014 till 2015, från
totalt 120 minuter under 2014 till 160 minuter under 2015. Våra
kunder drabbades således av färre men längre elavbrott under
2015 än året dessförinnan.
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Figur 2: Andel kunder i Sverige som
har drabbats av elavbrott under 2015
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Siffrorna för 2015 bryter en överlag fallande utveckling där totala
avbrottsminuter per år minskat kontinuerligt sedan 2012. Den
övergripande trenden för hela perioden 2012–2015 är däremot
fortsatt fallande, vilket visar att Vattenfall Eldistribution är på rätt
väg mot att förkorta de avbrott som uppstår.
Vädrets makter påverkar leveranssäkerheten
Hur kan det faktum att kunderna upplevt längre avbrott under
2015 än året dessförinnan förklaras? Svaret är att en stor del
av näten utsattes för flera stora väderrelaterade störningar
under 2015:
• I januari 2015 drabbades västra och delar av östra Götaland
av storm- och orkanvindar tillsammans med snöfall, saltbeläggning på ledningar och fallna träd, vilket orsakade elavbrott för
66 000 kunder.

Figur 5: Andel avbrottsdrabbade kunder i
nätområde Nord respektive Syd
Nätområde Nord

7%

• I januari, februari, oktober och november 2015 drabbades
Pajala, Kiruna, Jokkmokk, Gällivare, Arvidsjaur, Kalix och
Arjeplogs kommuner av omfattande nederbörd i form av tung
blötsnö, vilket förstörde ledningar och orsakade strömavbrott
för totalt 52 000 kunder.

Skillnader i leveranssäkerhet mellan nätområde Nord och Syd
Vattenfall Eldistributions elnät är disponerade över två skilda
nätområden, Nord och Syd. Dessa är av relativt olika karaktär och
därför är det viktigt att studera dem var för sig för att jämföra
leveranssäkerheten mellan dem.
Elnäten i norr finns i större utsträckning i glesbygd där det
finns få elnätskunder per kilometer ledning. I söder finns elnäten
i större utsträckning i mer tätbefolkade områden. Med det sagt
står det klart att det råder betydande skillnader mellan i vilken
grad elnätskunderna drabbas av avbrott beroende på var de bor.
Figur 5 illustrerar de skillnader i förekomsten av elavbrott som
finns mellan de norra och södra nätområdena. Så många som
9 av 10 elnätskunder i nätområde Nord drabbades av elavbrott
under 2015. Det är betydligt högre än snittet i landet. I nätområde
Syd drabbades nästan 2 av 3 elnätskunder av elavbrott under
2015. Förvisso har andelen avbrottsdrabbade kunder minskat
både i nätområde Nord och Syd mellan 2014 och 2015, men
andelen är fortfarande alltför hög i båda områden och skillnaden i
leveranskvalitet mellan de två nätområdena kan inte anses
vara acceptabel.

36%
72 %

• I december 2015 drabbades västra Götaland, Örebro,
Östergötland samt Södermanlands län av stormen Helga,
vilket orsakade strömavbrott för 47 000 kunder.
För att råda bot på väderrelaterade störningar som dessa krävs
flera olika åtgärder. Bland annat måste gammal utrustning bytas
ut och luftburna ledningar måste grävas ner för att bli mindre
sårbara för väder och vind. Det krävs även ny teknisk utrustning i
syfte att övervaka och styra elnätet mer effektivt och på så sätt
säkra att de avbrott som ändå sker blir så korta som möjligt.
För att detta ska bli möjligt krävs mer investeringar i elnäten.
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Figur 6: Antal elavbrott per kund för
nätområde Nord respektive Syd
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Figur 7: Antal avbrottsminuter per kund
för nätområde Nord respektive Syd
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Utifrån figur 6 och 7 kan vi utläsa att kunderna i nätområde
Nord upplever en märkbart sämre leveranskvalitet än kunderna
i nätområde Syd. Våra kunder i nätområde Nord upplever inte
bara fler avbrott än kunderna i nätområde Syd. Figur 6 och 7
visar dessutom att elavbrotten har en större påverkan på de
drabbade elnätskunderna i norr genom att de utsätts både för
betydligt fler och längre elavbrott.
Sju timmars elavbrott under året för kunder i norr
Den genomsnittliga elnätskunden i nätområde Nord drabbades
under 2015 av elavbrott under nästan sju timmar totalt. Trenden
för perioden 2012–2015 är dessutom stigande, vilket visar att
utvecklingen gällande längden på elavbrotten går åt fel håll i
nätområde Nord.
I nätområde Syd är bilden den motsatta. Medan antalet
avbrottsminuter visserligen ökade något från 2014 till 2015 är
den allmänna trenden för perioden 2012–2015 fallande vilket
visar att Vattenfall Eldistributions investeringar för att minska
avbrottslängden gett effekt i området.
Figur 6 visar att antalet elavbrott per elnätskund och år
är nästan fyra gånger högre i nätområde Nord än Syd och att
skillnaderna i leveranssäkerhet ökar för varje år under den
uppmätta perioden. Som en jämförelse kan nämnas att år 2012
drabbades kunderna i nätområde Nord av 50 procent fler avbrott
än kunderna i nätområde Syd. 2015 uppgick den skillnaden till
knappt 300 procent.
Den övergripande positiva utveckling som uppvisas i
nätområde Syd, både vad gäller antalet elavbrott och antalet
avbrottsminuter per kund, är en tydlig följd av att de investeringsprogram som genomförts i området har gett effekt och
resulterat i såväl färre som kortare avbrott. Samtidigt blir det
tydligt att investeringsbehoven i nätområde Nord är mycket stora
framgent om skillnaderna mellan kundernas leveranskvalitet i de
olika nätområdena ska kunna minskas.

Vidare visar statistiken att den andel kunder i norr som drabbats
av så många som 20 eller fler avbrott under året ligger kvar
på ungefär 5 procent. I söder har vi lyckats reducera andelen
kunder med motsvarande avbrottsfrekvens till nära noll.
Det råder betydande skillnader i leveranskvaliteten mellan
nätområde Nord och Syd. Skillnaderna yttrar sig i att våra
elnätskunder i norr upplever betydligt fler och längre elavbrott än
kunderna i vårt södra elnätsområde.
Vi kan dessutom se att skillnaderna ökar. Den växande
kvalitetsklyftan mellan nätområde Nord och Syd visar visserligen
att investeringar för att vädersäkra och förnya elnäten i nätområde Syd gett goda resultat med ökad leveranskvalitet som följd.
Det visar emellertid också att behoven av investeringar fortsatt
är mycket stora – och ökande – i nätområde Nord.
Skillnader finns också mellan glesbygd
och tätbebyggda områden
Det är viktigt att beakta att karaktären på elnäten skiljer sig mellan nätområdena, med jämförelsevis mer glesbygd i nätområde
Nord och tätare bebyggelse i nätområde Syd. Även i söder sker
huvuddelen av elavbrotten i glesbygdsområden. Att elavbrott
sker främst i glesare bebyggda områden beror huvudsakligen på
det faktum att längre nät per elnätskund medför större risk att
drabbas av väderrelaterade elavbrott.
Skillnaden i leveranskvalitet för våra elnätskunder i nätområde Nord jämfört med Syd, men även mellan glesbygd och tätort
i hela landet, är i dagsläget alltför stor. Vattenfall Eldistribution
arbetar för att minska skillnaderna i leveranskvalitet över hela
landet för att kunna garantera alla våra elnätskunder en säker
tillgång till el. För att lyckas med det krävs en högre investeringstakt i elnäten under lång tid framöver.

Hårdast drabbade kunderna återfinns i norr
Även när det gäller de kunder som drabbas av allra flest avbrott
är det kunderna i nätområde Nord som drabbas hårdast. Figur
8 visar andelen kunder som drabbats av minst 4, 12 respektive
20 elavbrott per år. Statistiken visar att andelen elnätskunder
som utsätts för en hög avbrottsfrekvens är betydligt högre i
nätområde Nord än Syd.
Från 2014 till 2015 minskade andelen kunder som drabbades
av både minst 4 och 12 elavbrott under året, både i Nord och
Syd. Skillnaden är emellertid att i nätområde Nord drabbades 13
procent av kunderna av minst 12 avbrott medan samma mått för
nätområde Syd landade på 1 procent.

Figur 8: Andel kunder som drabbats av minst 4, 12 och 20 avbrott/år i nätområde Nord respektive Syd
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SAMMANFATTNING
OCH SLUTSATSER

V

attenfall Eldistribution anser att det är viktigt att
kunna bo och driva företag i hela Sverige. För det
krävs en tillförlitlig och leveranssäker eldistribution
och det är därför vi från och med 2016 investerar
fyra miljarder årligen i underhåll, vädersäkring och
modernisering av våra elnät. Hundratals mil elledningar isoleras
eller grävs ner, ledningsgator breddas samtidigt som stora investeringar görs i modern övervakningsteknik. Där investeringar
har gjorts kan vi uppvisa goda resultat men vi ser också ett
behov av att öka investeringstakten då det råder alltför stora
skillnader i leveranssäkerhet över landet.
Våra nätområden delas upp i Nord och Syd. I Nord finns
Vattenfall Eldistributions nät framför allt i glesbygd med längre
elledningar per kund. I Syd finns elnäten i högre utsträckning,
men inte enbart, i tätbefolkade områden. Mellan dessa två
områden kan vi se stora skillnader som visar att antalet

elavbrott och avbrottsminuter är alltför högt i norr med en oro
väckande trend där såväl antalet som längden på avbrotten ökar.
De investeringsprogram som har genomförts i nätområde
Syd har gett goda effekter och resulterat i både färre och
kortare avbrott. Vi måste se till att även våra kunder i nätområde Nord kan förlita sig på en säker elleverans utan alltför
många eller långa avbrott. Vattenfall Eldistribution driver därför
en satsning som kallas Kvalitetsprogram Norra Sverige som ett
led i att öka leveranskvaliteten i området. För att kompensera
våra kunder har vi också förbättrat avbrottsersättningen för de
värst drabbade kunderna.
Stora förändringsåtgärder tar tid. Samtidigt fortsätter
behovet av en stabil elförsörjning att växa framöver. Det är
därför av yttersta vikt att investeringar och satsningar i
elnäten sker nu för att tillgodose både nuvarande och
framväxande behov.

3,7 miljarder

investeras i elnätet 2016

1  700 mil

ledningar har vädersäkrats
sedan 2006
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