
ÄR DET MÖJLIGT att ha ständig och ögonblicklig 
järnkoll på allt som händer i ett distributionsnät 
med närmare 20 000 elabonnenter? Det är svårt, 
men inte omöjligt. Och absolut nödvändigt i  
framtiden. Det menar Anders Savetun, affärs- 
områdeschef för elnät på Affärsverken i Karlskrona. 
Tillsammans med Techinova moderniserar  
Affärsverken sitt elnät med smarta nätstationer 
och ett system för beslutsstöd, Techinova Insight.

Behovet av bättre övervakning och kontroll av 
eldistributionsnäten beror på att produktionen och 
konsumtionen av elektricitet är helt annorlunda  
nu än för bara några år sedan. Idag finns det till 
exempel en uppsjö av mikroproducenter som 
har egna solcellsanläggningar, samtidigt som en 
snabbt växande flotta av eldrivna fordon behöver 
laddas med större eller mindre mellanrum. 

Flödena i elnäten blir alltmer komplexa, vilket 
skapar nya utmaningar som till exempel kapacitets- 
brist och flaskhalsar eller överproduktion och 
omvända nettoflöden. För att kunna hantera 
denna ökande komplexitet behöver vi bygga mer 
dynamiska distributionsnät som kan tala om vad 
som händer i näten och gör det möjligt att svara 
upp mot och förebygga problem och störningar i 
realtid, säger Anders Savetun.

Nyckeln till bättre kunskaper om nätets status 
och kvalitet är att öka mängden mätningar, såväl 

vad beträffar antalet mätpunkter som antalet 
parametrar och antalet mättillfällen. I särskilda  
fall kan det handla om kontinuerliga mätningar, 
berättar Mikael Nordell, ansvarig för hårdvaru- 
design och kundprojekt på Techinova.

Upprustningen av Affärsverkens nät sker genom  
så kallad retrofitutrustning, det vill säga kompletterande 
utrustning till befintliga nätstationer. Lösningen 
möjliggör digital insamling av data från samtliga 
lågspänningslinjer. Dessa värden ligger sedan till 
grund för analys och optimering av distributions-
nätet. Med hjälp av inhämtade mätvärden och 
olika beräkningar kan feldetektering ske,  
kapacitetsbrist upptäckas och förebyggas, 

elkvaliteten mätas mm. Projektet har sin grund i 
Affärsverkens upphandling ”Smarta Nätstationer”  
som Techinova vann. Kontraktet som är värt  
ca 9 mnkr innebär att lösningen rullas ut till 
200 nätstationer med tillhörande mjukvara för 
beslutsstöd. 

Mjukvaruplattformen Techinova Insight åskåd-
liggör aktuell status och larmar vid överstigna 
gränsvärden, förklarar Mikael Nordell. För att 
operatören inte ska drunkna i mätvärden sker 
analysen lokalt i RTU:n innan den skickas till  
användarna i form av hälso-signaler. Dessa 
signaler har tre olika steg; grön, gul, röd och de 
visualiseras även i Affärsverkens SCADA.

Mätdata vid en viss punkt jämförs mot ett 
fördefinierat normaltillstånd för att avgöra hur 
nätet mår i just på denna plats vid ett givet tillfälle. 
Om allt är normalt och fullt fungerande skickas 
grön signal, i det fall något börjar avvika skickas 
en gul signal och om något faktiskt avviker eller 
om en direkt felsituation uppstår så skickas en 
röd signal.

Informationen från nätstationerna kan sedan 
utredas vidare. Om en nätstation varnar för  
ett begynnande fel, till exempel för hög lokal  
produktion eller för högt effektuttag, så kan 
nivåerna eller oscillografin som utlöst varningen 
enkelt plockas fram och analyseras. Det ger ett 
solidare besluts- och prioriteringsunderlag för 
kommande investeringar och underhållsplaner.

Vi kallar det för proaktiv automation, säger 
Marianne Ivarsson, VD på Techinova, och det är 
ett av våra fokusområden. Tekniken gör det  
möjligt för nätägaren att på ett väldigt effektivt 
sätt säkerställa att investeringar hamnar där de 
gör mest nytta och är mest lönsamma.

Vi har kommit några steg på vägen att få koll 
på elflödet, säger Anders Savetun på Affärsverken i 
Karlskrona, men vi vill kunna göra mycket, mycket 
mer. Målet är, brukar vi säga halvt på skämt halvt 
på allvar, att vi ska kunna tala om för en kund att 
dennes kaffebryggare går sönder nästa vecka.

Med Techinova Insight kan Affärsverken arbeta mer proaktivt, övervaka elnätets hälsotillstånd och följa trender.

www.techinova.se

Med järnkoll på 
elnätets hälsotillstånd

Att mäta är att veta

Elnätschef Anders Savetun, Affärsverken Karlskrona  
tar kontroll över stadens Elnät
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