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EXAMENSARBETE

Utredning av sammanlagringsberäkningar i
Netbas

Sammanfattning
 Vid bland annat planering och förstärkning av nät är det viktigt att veta hur kunders
effektuttag påverkar det totala effektuttaget under en distributionstransformator. Vet
man inte detta är det risk för att kablar och transformatorer blir för klent alternativt
grovt dimensionerade.

Max effektuttag för nätet under en distributionstransformator går att räkna fram på olika
sätt. I denna rapport tar vi upp två av dessa metoder, Velanders metod och
belastningsberäkning med typkurvor.

På Vattenfall Västnät AB används datorprogrammet Netbas som hjälpmedel för
beräkningar, dokumentation med mera. Tyngdpunkten i vårt arbete har varit att jämföra
Netbas beräkningssätt för sammanlagring med Velanders metod. Vi har även tittat på
och jämfört med resultat från beräkningar med hjälp av typkurvor.

Resultatet av jämförelserna visar att det finns mycket arbete kvar med utveckling av
sammanlagringsberäkningar i Netbas. Det behöver även läggas tid på att få in rätt
kundspecifika data i dokumentationen på Vattenfall Västnät AB. De data som avses är
bland annat rätt lastkategori och velanderkonstanter.

I rapporten redovisas rekommendationer lämnade till företaget vad avser fortsatt arbete
och uppföljning av Netbas. Den viktigaste rekommendationen är att Vattenfall Västnät
AB skall kräva av Powel att programmet räknar med Velanders metod och inte
använder sig av defaultkonstanterna vid beräkningar. De rekommendationer vi lämnat
resulterar förhoppningsvis i att företaget kommer en bit på vägen för att få ett system
som fungerar bra och utnyttjas till fullo.
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DISSERTATION

Investigation of power simultaneity in Netbas

Summary
When planning and reinforcement of power distribution network it’s important to know
how each consumer of electricity affects the total use of electricity at the distribution
transformer. Not knowing this can result in under or over dimensioned cables and
transformers.

Maximum power consumption in the net below a distribution transformer can be
calculated in a numerous different ways. In this report we have used two of the existing
methods, Velanders method and load calculating using load graphs.

At Vattenfall Västnät AB, the computer program Netbas is used as an aid for
calculation, documentation and more. The main part of our report is a comparison
between Netbas calculating algorithm for power simultaneity and Velanders method.
We also have made calculations by using load graphs and compared these results with
above-mentioned methods.

The result of this report indicates that there is a lot of work left by improving and
developing of power simultaneity calculations in Netbas. Work effort is needed in
correcting customer data such as customer category, Velander constants and electric
energy consumed over a year.

In this report, recommendations have been given to Vattenfall in order to carry on the
development and improvement of Netbas. The most significant recommendation is that
Vattenfall Västnät AB should demands that Netbas uses Velanders method instead of
using the default constants when calculating. Hopefully, these recommendations will
help Vattenfall Västnät AB to get a properly working system that is being used in a
better way.
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Förord
Under vår andra arbetsperiod vid Vattenfall Västnät AB, 2001, började vi misstänka att
Netbas inte alltid gav rätt resultat. Dessa misstankar förstärktes när vi började höra oss
för bland personalen. Tillsammans med Pia Karlsson väcktes då idén om att genomföra
ett examensarbete för att ta reda på hur fel det blev och om möjligt också varför.

Under arbetets gång har vi varit i kontakt med en rad olika människor för att få hjälp.
Det är bara att bocka och buga alla som har ställt upp. Ett särskilt tack vill vi ge till Pia
Karlsson, vår handledare, som både inför examensjobbet och under det samma har ställt
upp till hundra procent. Utan henne hade vi aldrig fått ett eget rum att jobba i. Ett stort
tack till Bengt Kristiansson och Fredrik Smedbo för all hjälp med mätningarna och ett
särskilt tack till Bengt för tipset om Pmax. Vi vill också tacka Håkan N och Håkan B på
Powel som alltid har svarat på alla konstiga frågor vi har haft om Netbas. Tack Bröder.

Vattenfall Västnät AB

2002-08-22

Claes Haglund / Daniel Johansson
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Begreppsförklaringar
Dygnsvariation Kurva bestående av 24 timvärden

Handräkning Beräkning av sammanlagring enligt Velanders metod:

...... 2
2
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2
21212111 +⋅+⋅++⋅+⋅= WkWkWkWkP

K1 Velanderkonstant ett, används i Velanders metod

K2 Velanderkonstant två, används i Velanders metod

Kundkategori Lastkategori + Värmekod

Lastkategori Typ av kund, t.ex. en- eller tvåbostads hus, jordbruk

Lasttidsfördelning Sammanlagring med typkurvor

Utnyttjningstid Årsenergi dividerat med maxeffekten

Värmekod Uppvärmningssystem hos kund

Årsvariation Kurva bestående av 12 månadsvärden
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1 Inledning
Vattenfalls nätbolag använder sig av ett beräkningsprogram som heter Netbas. Vid
beräkningar utförs sammanlagring i programmet. Redan under vår andra Co-op
arbetsperiod vid Vattenfall Västnät AB noterade vi att de värden som Netbas
presenterade vid sammanlagring inte var korrekta. Idén föddes då till detta arbete.

1.1 Bakgrund
Vid sammanlagringsberäkningar i eldistribution kan man använda sig av olika metoder.
Två av dessa är sammanlagring enligt Velanders metod och sammanlagring med hjälp
av typkurvor.

Vid sammanlagring enligt Velanders metod använder man sig av kundernas totala
årsenergi och velanderkonstanter. Velanderkonstanterna är beroende av vilken typ av
belastning som ingår i beräkningen. Som exempel på olika typer av belastningar kan
villa, lägenhet och jordbruk nämnas. Velanderkonstanterna är också beroende av vilken
typ av uppvärmning som kundobjekten använder, till exempel direkt el, vattenburen el,
olja i kombination med el med mer. Användande av fel konstanter för specifika
lastobjekt i beräkningarna kan resultera i felaktiga sammanlagringseffekter och därmed
även strömmar som i sin tur resulterar i feldimensionerade nät.

Ett problem med velanderberäkningar i dagens nät är de olika typerna av kunder. Vid
flera olika typer av kunder representerade av olika kundkategorier och därmed olika
velanderkonstanter, blir resultaten felaktiga. Den sammanlagrade effekten blir för stor.
Detta beroende på att Velanders formel inte tar hänsyn till när på dygnet eller året som
det maximala effekt behovet inträffar, se figur 1-1.

Figur 1-1 Jämförelse typkurvor – Velanders metod



Utredning av sammanlagringsberäkningar i Netbas

2

Sammanlagring med hjälp av typkurvor är ett mer precist verktyg för att beräkna
sammanlagringseffekter, detta beroende på att de tar hänsyn till när på dygnet och året
som maximalt effektuttag inträffar.

1.2 Problemformulering
Det har visat sig att beräkningar i Netbas inte ger förväntat resultat. De sammanlagrade
lasterna blir för stora och om näten dimensioneras efter resultatet från beräkningarna
blir näten inte rätt dimensionerade.

En orsak är NetBas beräkningsalgoritm för att göra sammanlagringsberäkningar.

En annan anledning till detta problem är att fel velanderkonstanter ligger inlagda i
Netbas, och ytterligare en orsak är att Velanders metod inte tar hänsyn till när effekten
tas ut på dygnet utan bara sammanräknar effekterna, se figur 1-1. Den sistnämnda
anledningen går att undvika genom att använda sig av typkurvor vid sammanlagrings
beräkningar.

1.3 Syfte och mål
För att ta fram den beräkningsmetod som ger det mest korrekta resultatet behöver ett
antal beräkningar och mätningar göras. På de nät som skall beräknas bör strömmen
mätas. De uppmätta strömmarna skall ligga som verkliga värden så att det vid en
jämförelse går att se vilka velanderkonstanter och sammanlagringsmetoder som ger de
bästa beräkningsresultaten. Beräkningar kan göras i Netbas eller med Velanders metod.

Netbas använder sig av velanderkonstanter men räknar inte med Velanders metod fullt
ut. Netbas kan räkna med typkurvor. Den sammanlagring som sker med hjälp av
typkurvor bör ge ett bättre resultat, detta beroende på att kurvorna visar effektuttag per
timme och år. Velanders metod sammanlagrar maxeffekter oavsett när effekten tas ut
under dygnet eller året.

Syftet med detta arbete är att ta reda på om och i så fall hur felaktiga beräkningarna blir
vid sammanlagring i Netbas.

Målet med arbetet är att vi ska lämna rekommendation till Vattenfall Västnät på vilka
förändringar/förbättringar som behöver göras för att kunna utföra
sammanlagringsberäkningar i Netbas vilka ger tillfredställande resultat som underlag
för dimensionering.
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1.4 Avgränsningar, Områden/omfattning
Beräkningar och analyser har gjorts på tio nät på distributionsnivå. Näten är tilldelade
av Vattenfall Västnät AB, detta för att få en rimlig mängd kunder och kundkategorier.
Kraven som ställdes var att det skulle gå att genomföra beräkningar på näten så att vi
inte behövde skapa/ändra data för detta ändamål.

Vi har genomfört ordinära sammanlagringsberäkningar i Netbas, handräkning med
Velanders metod, mätning i fält samt beräkningar med hjälp av typkurvor i Netbas. För
nätområde och typ av nät se tabell 1-1.

Tabell 1-1 Nätområden, antal kundkategorier och antal kunder

Nätområde Typ av nät Antal Kundkategorier Antal Kunder

71627006 Landsbyggd 4 6

OT91E15 Handel 14 40

OT91E25 Lägenheter 19 504

OT91E36 Affär, kontor,
lägenheter

22 193

OT99E439 Villor 6 44

T61312 Jordbruk / Villor 6 8

T61440 Villor 11 61

T61605 Lägenheter 7 167

T62611 Fritidshus 8 50

T65157 Fritidshus 8 32

2 Förutsättningar
För att kunna se vilken beräkningsmetod och vilka velanderkonstanter som ger bäst
resultat är det viktigt att veta det verkliga effektuttaget vid en given tidpunkt. När detta
finns går det att genomföra en lasttidsberäkning i Netbas, med korrekt tids- och
datuminställning, för att jämföra programmets resultat med de uppmätta värdena. Om
dessa värden stämmer överens är det sedan möjligt att jämföra tunglast för samma nät i
Netbas. De mätvärden som använts i det här arbetet har uppmätts under en kort tid, ca
20 till 30 sekunder. För att få ett mer korrekt värde att jämföra behöver mätningar göras
under en längre tid och under en kallare period. Detta har tyvärr inte varit möjligt
eftersom arbetet genomförts under perioden juni – augusti 2002. För mer information
om datum och klockslag se bilaga A.
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3 Genomförande
För att kunna jämföra olika beräkningsmetoder mot varandra har arbetet genomförts i
tre steg. I första steget har samtliga kunder för de givna områdena tagits fram ur Netbas.
Hur strukturen för nät och kunder ser ut framgår av figur 3-1.  För dessa kunder har
Velanders konstanter K1 och K2, lastkategori samt förbrukad energi under ett år
sorterats ut. Därefter har handräkning genomförts för att se vilket resultat Velanders
metod ger om de konstanter som är givna i Netbas används. Steg två var att genomföra
sammanlagring i Netbas enligt vedertagna rutiner på Vattenfall Västnät AB. Steg tre var
att genomföra lasttidsberäkning i Netbas. Både sammanlagring och lasttidsberäkning
har genomförts med omräkningskod V och B. V står för Velander och B för
utnyttjningstid. Vid en jämförelse mellan beräkningarna är det enbart sammanlagring
med kod V och lasttidsberäkningar med kod B som är av intresse. Om inte kod B
används använder Netbas velanderkonstanter för att beräkna en maxeffekt. Då ligger
fortfarande velanderkonstanter som grund för beräkningen.

Figur 3-1 Grenstruktur under Distributionstransformator
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3.1 Handräkning
På grund av att programmet Netbas inte räknar med Velanders metod på vedertaget sätt
användes handräkning för att räkna ut vilken sammanlagrad effekt de utvalda områdena
får om Velanders formel används. I beräkningarna användes de velanderkonstanter som
gäller för respektive lastkategori. För att se hur velanderkonstanterna påverkar resultatet
vid sammanlagring har Velanders metod använts, ekvation 3-1 och 3-2 [1], och de olika
kundkategorierna med tillhörande konstanter samt energiuttagen som finns angivna i
Netbas enligt nät 1-10.

1211 WkWkP ⋅+⋅= (3-1)

...... 2
2
221

2
21212111 +⋅+⋅++⋅+⋅= WkWkWkWkP (3-2)

Resultatet presenteras under rubrik 5.2, Resultat-Handräkning.
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3.2 Netbasberäkningar med velanderkonstanter
Uträkningarna i Netbas har skett enligt vedertagna rutiner inom Vattenfall Västnät AB
på samtliga tilldelade nät.

3.2.1 Netbas beräkningssätt

Följande exempel är hämtat från Powel Energy Management AB,[2]. Texten har
omarbetads för att begrepp och benämningar skall stämma med resterande arbete.

3 abonnenter har 10000 kWh i årsförbrukning men olika Velanderkonstanter.
Max last blir enligt följande:

kW40,4024,01000000020,010000 =⋅+⋅

kW60,6036,01000000030,010000 =⋅+⋅

kW50,5030,01000000025,010000 =⋅+⋅

Den totala effekten i kretsen är 16,500 kW

NetBas Beräkning beräknar nya energier med hjälp av defaultkonstanterna

k1 = 0,00020
k2 = 0,02400

SAM-AB1: 10000 kWh
SAM-AB2: 17243 kWh
SAM-AB3: 13538 kWh

Kontroll :
kW40,4024,01000000020,010000 =⋅+⋅

kW60,6024,01724300020,017243 =⋅+⋅

kW50,5024,01353800020,013538 =⋅+⋅

När de nya energierna beräknats startar sammanlagringen. Under sammanlagringen
förutsätts det att alla laster har samma Velanderkonstanter.
Sammanlagringen startar längst ut i nätet och arbetar sig inåt. I alla avgreningar läggs
negativa laster in som presenterar sammanlagringen

Utanför knutpunkt SAM-T1 blir beräkningen enligt följande:
kWh272431724310000 =+

kW0,116,64,4 =+

Utifrån beräkning med gemensamma Velanderkonstanter hade det blivit
kW41,9024,0272430002,027243 =⋅+⋅
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En negativ last på kW59,10,1141,9 −=−  läggs in i SAM-T2

I knutpunkt SAM-T2 blir beräkningen enligt följande:
kWh40781135381724310000 =++

kW91,1459,15,56,64,4 =−++

Utifrån beräkning med gemensamma Velanderkonstanter hade det blivit
kW003,13024,0407810002,040781 =⋅+⋅

En negativ last på kW907,191,14003,13 −=−  läggs in i SAM-T3
Nedan visas en grafisk presentation av sammanlagringen.

Figuren visar att lasten i de yttersta ledningarna är den samma oavsett om
sammanlagring sker.
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3.3 Netbasberäkningar med typkurvor
I Sverige har man på många energibolag använt programmet BETTY för att beräkna
sammanlagringseffekten med Typkurvemetoden. Under 1994 ingick EFI1 ett avtal om
försäljning av Netbas till Vattenfall då man under flera år använt Pmax2 i Norge för
beräkning av maxeffekt. På grund av brist på data över svenska kundgrupper var det
omöjligt att använda Pmax för beräkningar i svenska nät. Problemet löstes genom ett
avtal om att använda grunddata från Betty i Netbas. Pmax skrevs samtidigt om för att
kunna använda det svenska dataunderlaget. Data från databasen i BETTY överfördes
och implementerades i Pmax genom konvertering av dygns- och årsdata så att de kunde
användas i den existerande beräkningsalgoritmen i Pmax. [2]

3.3.1 Typkurvor enligt Pmax

I Pmax finns olika typkurvor inlagda med procentvärden som motsvarar effektuttaget
under ett dygn. Dessa värden har exporterats till Microsoft excelfiler för samtliga
kundkategorier som finns i de nät som har studerats. Värdena lades sedan in för
respektive kundkategori i Netbas Beräkning som dygnsvariation.

De procentuella värdena för årsvariationer härrör från Svenska Elverksföreningens
publikation, Belastningsberäkning med typkurvor, 1991. [3]

För vissa kundkategorier finns inte specifika typkurvor. Detta har lett till att olika
kundkategorier har fått samma typkurva. Hur konverteringen är genomförd framgår av
bilaga B. Vid val av typkurvor har hänsyn tagits till lastkategorins uttagsmönster under
dag och år. Valen är gjorda i samråd med vår handledare Pia Karlsson. Konvertering
från Pmax typkurva och resultatet i Netbas framgår av figur 3-2 och 3-3.

                                                
1 EFI = Energiforsyningens Forskningsinstitutt AS
2 Pmax = Modul i Netbas för sammanlagringsberäkningar med hjälp av Typkurvor
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Figur 3-1 Typkurva för kategori 100 - Ren hushållsel
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Figur 3-2 Kategori 100 - Utseende efter konvertering till Netbas
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4 Mätningar i fält
Mätningar i fält gjordes vid två tillfällen, 2002-06-17 och 2002-07-02, vid det första
tillfället genomfördes mätningarna på nät i Fristadsområdet och vid det andra tillfället i
Vänersborg och nordväst om Vänersborg. Geografiskt placering av nät enligt tabell 4-1.

Tabell 4-1Nät mätta i fält och deras placering

Namn Placering

71627002 Vänersborg – Kärsbol Östra

71627003 Vänersborg - Kärsbol

71627006 Vänersborg - Lönnhult

OT917781 Vänersborg - Brasmerud

OT91E15 Vänersborg - Vassbottenleden

OT91E25 Vänersborg - Södergatan

OT91E36 Vänersborg - Timjan

OT99E439 Vänersborg - Agnesborgsvägen

T61312 Fristad - Furugården

T61440 Fristad - Kilsvägen

T61605 Fristad - Prästaskogen

T62201 Fristad - Ottoman fabriken

T62605 Fristad - Hästhagen

T62611 Fristad - Kvarbo

T65157 Fristad - Sandvik

T65320 Fristad – Mjvshult Norra

4.1 Varför mäta i fält?
Mätningarna möjliggör en jämförelse mellan verkliga och beräknade värden.
Jämförelsen är viktig eftersom de uppmätta värdena kan anses vara ett riktvärde. Det är
mot de värdena som slutsatser kan dras om hur väl NetBas gör lasttidsfördelningar med
typkurvor. Jämförelsen är möjlig då det i NetBas går att specificera tidpunkt och
utetemperatur, dessa parametrar anges i programmet efter de förhållanden som rådde
vid mättillfällena. På de nätstationerna med maxamperemeter kan även den maximala
strömmen sedan mätaren senast nollställdes avläsas. Det värdet kan sedan jämföras mot
den ström NetBas räknar ut vid den maximala belastningen. Härigenom kan slutsatser
dras om hur träffsäker sammanlagringen blir vid maximal belastning från nätet.
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4.2 Tillvägagångssätt
För att göra mätningarna i fält krävdes hjälp med den praktiska delen. Vid mätningarna
i Fristad hjälpte Bengt Kristiansson från Vattenfall Västnät AB till och vid mätningarna
i Vänersborg ställde Vattenfall Service Syd upp. Mannen med de rätta verktygen var
Fredrik Smedbo. Se figur 4-1.

Figur 4-1 Mätning i fält, Fredrik Smedbo Vattenfall Service Syd och Daniel Johansson HTU

4.2.1 Mätning av nuvärde på strömmen

Mätningarna har gjorts på inkommande ledare till lågspänningsskenan i stationen, varje
fas för sig, i de fall där detta har varit möjligt, se figur 4-2. När det inte var möjligt att
mäta på inkommande ledare genomfördes mätningar gruppvis på utgående ledare. I de
fall där mätningarna har gjorts gruppvis har den högsta strömmen för varje utgående
grupp summerats. På det sättet fås total ström till skenan efter beräkning av
effektuttaget, för mätresultat se bilaga A.

Figur 4-1 Nuvärdesmätning av ström i fält
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4.2.2 Mätning av maxvärde på strömmen

Vissa stationer har en maxamperemeter. Den visar med hjälp av en följevisare den
maximalt uttagna strömmen per fas från nedsidan av transformatorn sedan följevisaren
senast nollställdes. När maxamperemeter funnits i stationen har även detta värde
antecknats.

4.3 Mätinstrument
Instrumenten som användes vid strömmätning var vid den första mätningen en
tångamperemeter från Instrument AB modell Transfer 260-S, vid den andra mätningen
användes en tångamperemeter från Hioki modell 3265. Vid kontroll av spänningen
användes en digital voltmeter av standardtyp. Samma modell användes vid båda
tillfällena. Datablad på tångamperemeter Transfer 260-S som användes vid den första
mätningen enligt bilaga C. Datablad på Hioki amperemetern kunde inte presenteras trots
kontakt med huvudkontoret i Japan.

5 Resultat av beräkningar
Under rubrikerna 5.1 – 5.3 presenteras innebörden av resultaten från beräkningarna. Då
resultaten i sig inte säger mycket utan jämförelse mot ett annat beräkningsresultat
presenteras resultaten från beräkningarna i bilaga D. I bilagan är det möjligt att jämföra
resultaten mot varandra.

5.1 Resultat Netbasberäkning
I Netbas kan resultaten presenteras som inmatad effekt till nätet eller
spänningsoberoende last, båda resultaten presenteras i MW. Den spänningsoberoende
lasten har använts för att kunna göra jämförelse gentemot Velanders metod.  Denna last
motsvarar effektuttaget i nätet utan förluster i ledningar och distributions-
transformatorer, se figur 5-1.
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Figur 5-1 Skärmdump av resultatpresentation vid sammanlagring i Netbas

5.2 Resultat handräkning
De handräknade resultaten är intressanta vid jämförelse mellan Velanders metod och
sammanlagring i Netbas. Eftersom båda beräkningarna består av samma grunddata bör
resultaten bli detsamma om Netbas använder sig av Velanders metod.

De handräknade resultaten ger också möjlighet att kontrollera Velanders metod i
förhållande till tunglastberäkningar om nyanserade typkurvor finns implementerade i
programmet. Med nyanserade typkurvor menas att det bör finnas typkurvor för samtliga
kundkategorier, detta för att undvika att laster med olika uttagsmönster har samma
typkurva i brist på specifika typkurvor för den lastkategorin.
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5.3 Resultat Typkurvemetoden
Vid lasttidsfördelning med typkurvor presenteras förutom information om maximalt
uttagen effekt även information om vid vilken timme, månad och om det är helgdag
eller vardag som maxuttaget inträffar. Möjligheten att styra vilken tid, datum och
temperatur beräkningen skall ske har utnyttjats i det här arbetet. Detta för att skapa
möjligheten att jämföra uppmätta värden på strömmen mot i Netbas beräknade värden.

6 Analys av resultat från beräkningar
I analysen är det nödvändigt att ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka resultatet
från beräkningarna i Netbas. De vanligaste felen utöver Netbas beräkningsmetod som
påverkar resultaten är saknad/felaktig dokumentation av kund- och nätdata.

6.1 Analys/jämförelse av sammanlagring i Netbas enligt
Vattenfall rutiner och handräkning med velanderkonstanter

Vid en sammanlagring i Netbas används de lastkategorispecifika velanderkonstanterna
för att ta fram den maxeffekt som respektive kund bidrar med. När maxeffekten är
beräknad använder sig Netbas av defaultvelanderkonstanterna för att räkna tillbaka till
en ny energi. Samtliga nya energier i nätet summeras och sammanlagras enligt ekvation
3-1 med defaultvärdet på velanderkonstanterna. Större nät medför osäkrare resultat.

6.1.1 Jämförelsen Netbas kontra handräkning

Vid jämförelse mellan resultat från Netbas och handberäkningarna är den genomgående
trenden att handberäknade resultat är lägre. Analys av exemplet under rubrik 3.2.1 visar
att det redan på två kunder blivit skillnad mellan Netbas och Velanders metod. Netbas
ger 9,41 kW och Velanders metod, ekvation 3-2, 9,32 kW. Kontrollen i exemplet under
rubrik 3.2.1 visar inget förutom att energier och velanderkonstanter ger samma
sammanlagrade effekt som tidigare.

Vid jämförelse av Velanders metod mot Netbas beräkningssätt och variation av
velanderkonstanterna fås resultat enligt tabell 6-1 och 6-2.

Tabellerna är skapade i Excel och räknar enligt Netbas beräkningssätt vilket möjliggör
jämförelse av Netbas beräkningssätt mot Velander metod.

I tabell 6-1 varieras K1 medan K2 har det defaultvärde som används i Netbas. Detta för
att enbart variationen av K1 skall återspeglas i resultatet. I tabell 6-2 är det motsvarande
genomförande vid variation av K2.
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Tabell 6-1 Jämförelse Velanders metod och Netbas sammanlagring, variation av K1

K1* K2 Velanders
metod [kW]

Netbas Sammanlagring
[kW]

Differens mellan Velander &
Netbas metod [%]

Ökning av K1 mot
Default [%]

0,0002 0,024 4,78 4,80 0,45 -4,76

0,000225 0,024 5,06 5,03 -0,64 7,14

0,00025 0,024 5,34 5,26 -1,61 19,05

0,00033 0,024 6,24 5,99 -4,14 57,14

Tabell 6-2 Jämförelse Velanders metod och Netbas sammanlagring, variation av K2

K1 K2 Velanders
metod [kW]

Netbas Sammanlagring
[kW]

Differens mellan Velander &
Netbas metod [%]

Ökning av K2 mot
Default [%]

0,00021 0,02 4,47 4,33 -3,39 -16,67

0,00021 0,03 5,53 5,76 4,02 25,00

0,00021 0,04 6,59 7,23 8,88 66,67

0,00021 0,05 7,65 8,73 12,36 108,33

0,00021 0,158 19,08 25,69 25,72 558,33

0,00021 0,024 4,90 4,90 0,00 0,00

Fet text motsvarar defaultvärden på K1 och K2 i Netbas
* K1, K2 är velanderkonstanter

6.1.1.1 Variation av K1

Vid en ökning av K1 blir Netbas sammanlagring lägre än beräkning enligt Velanders
metod, se tabell 6-1. Detta förklarar varför vissa beräkningar i Netbas stämmer bättre
överens med de handräknade värdena.

6.1.1.2 Variation av K2

I tabell 6-2 framgår det tydligt att det är K2 som är den dominerande faktorn vid
sammanlagring enligt Netbas metod. När K2 ökar gentemot defaultvärdet ökar
differensen mellan beräkning i Netbas och Velanders metod.
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6.1.1.3  Påverkan av beräkningen beroende av K1 och K2

I tabellerna, 6-1 och 6-2, framgår att om K1 är större än defaultvärdet resulterar det i en
lägre sammanlagrad effekt än vid Velanders metod. Vid stora årsenergier kommer
första ledet i ekvation 3-1 vara dominerande vilket innebär att K1 är styrande.

Är K2 större än defaultvärdet ger det en högre sammanlagrad effekt.

Vid analys av ett nät där överensstämmelsen är god mellan Netbas metod och
handräknade värden, OT99E439 (se bilaga D), kan följande samband över vilka faktorer
som påverkar resultatet av beräkningarna dras:

• Cirka 90 % av kunderna har höga energiuttag, mer än 10000 kWh/år. Vid en
sammanlagring där energierna är i den storleken får K1 en mer betydande roll.

• Cirka 77 % av kunderna har ett värde på K2 om 0,025. Detta gör att K2 inte
påverkar resultatet i samma utsträckning som K1.

Vid analys av ett nät där överensstämmelsen är dålig, OT91E36 (se bilaga D), framgår
följande:

• Cirka 97% av kunderna har ett värde på K1 som är nära defaultvärdet 0,00021.

• 99,5% av kunderna har ett värde på K2 som är dubbelt så stort som
defaultvärdet 0,024.

I vissa nät kommer de båda konstanterna och årsenergier att samverka på ett sådant sätt
att de tar ut varandras påverkan på den sammanlagrade effekten.
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6.2 Analys/jämförelse av sammanlagring i Netbas enligt
Vattenfall rutiner och Beräkning med typkurvor

Efter en lasttidsberäkning med typkurvor presenteras resultatet som en textfil där det
även framgår vid vilken timme och datum som maxeffektuttag inträffar, se figur 6-1.

Figur 6-1 Textfil innehållande resultat från lasttidsfördelning

Vid tunglastberäkning (B) tar programmet hänsyn till energiförbrukning kWh/år och

brukstidstimmar enligt följande samband: 
mmarBrukstidti

årkWhrukningEnergiförb / . Detta resultat

multipliceras med de procentuella värden som gäller för den timme och månad när tung
last inträffar, figur 6-2 och 6-3. När beräkningen med månads- och årsprocentvärden är
genomförd tas även hänsyn till procentuell ökning per år, figur 6-4.



Utredning av sammanlagringsberäkningar i Netbas

18

Figur 6-2 Dygnsvariation för kategori 122                      Figur 6-3 Årsvariation för kategori 12

Figur 6-4 Prognos, ökning i procent över tiden

Vid jämförelse mellan tunglastberäkningar (B) och sammanlagring (V) är fyra av tio
resultat för tunglastberäkning högre än sammanlagringsresultaten på respektive nät.
Detta beror förmodligen på att vissa av de kurvor som har använts inte på ett korrekt
sätt motsvarar kundens effektuttagsmönster. I Svenska Elverksföreningens publikation,
Belastningsberäkning med typkurvor 1991 [3], framgår att det finns 47 olika
kundkategorier vilka motsvaras av var sin typkurva. Av dessa kundkategorier används i
det här arbetet 21 kundkategorier med tillhörande kurvor plus en egenproducerad
typkurva för gatubelysning, se bilaga E. Dessa 21 kurvor motsvarar 25 kundkategorier,
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åtta av dessa kundkategorier har mer än en värmekod. Den ojämna fördelningen mellan
kundkategorier och typkurvor är en av de stora källorna till olikheterna som
framkommit i resultaten. Förhoppningsvis går detta att förbättra med nya typkurvor som
Svensk Energi kommer att presentera under 2003.

6.3 Analys/jämförelse mellan manuella mätningar och
lasttidsberäkningar

När en lasttidsberäkning skall genomföras måste man använda sig av omräkningskod B.
Gör man inte det använder programmet velanderkonstanterna vid beräkning av effekten
för ett objekt. Resultatet blir då att programmet blandar olika metoder för att
åstadkomma beräkningen. Det tar inte hänsyn till sambandet mellan energi och
utnyttjningstid.

Vid jämförelse mellan de manuellt uppmätta värdena och de effekter som är uträknade
med hjälp av lasttidsfördelning är det tre stora faktorer som måste beaktas. Dessa är
mätningarnas längd, vid vilken tidpunkt samt valet av typkurvor. Mätningar är gjorda
2002-06-17 klockan 9:50 – 12:10 och 2002-07-02 7:45 – 10:15. Vid båda tillfällena var
det mer än tio grader varmt ute. Mätningarnas längd var ca 30 sekunder vilket ger stor
osäkerhet i mätresultatet. Det är samma typkurvor som använts i lasttidsberäkningarna
som i beräkning av maxeffekt under rubrik 6.2.

Efter genomförda beräkningar konstateras att i nio fall av tio så fås en högre beräknad
effekt än uppmätt. På flertalet av näten är differensen mellan uppmätta värden och
beräknade värden ganska liten. Detta säger inte så mycket eftersom de uppmätta
värdena i det här fallet är osäkra. Om mätningar genomförs under en längre tid och nya
mer nyanserade typkurvor implementeras i Netbas skall programmet kunna ge goda och
verklighetsnära resultat.



Utredning av sammanlagringsberäkningar i Netbas

20

7 Slutsatser
I Netbas finns det tre viktiga faktorer som spelar stor roll vid beräkningar. Dessa tre
olika faktorer är verksamma vid olika typer av beräkningar.

• Metoden som Netbas använder vid genomförande av sammanlagring

• Bristande och/eller felaktig dokumentering

• Osäkra typkurvor

7.1 Slutsatser av sammanlagring i Netbas enligt Vattenfall
rutiner

Dokumentationen i programmet är inkorrekt för flera kunder och felaktiga värden för
kundkategorier och velanderkonstanter har lagts in. För att programmet skall ha en
möjlighet att presentera ett korrekt resultat måste det ha korrekta indata. Till detta
kommer de felaktigheter vid beräkningarna som är redovisade under rubrik 6.1.
Slutsatsen är att de resultat som presenteras i Netbas idag inte är korrekta.

7.2 Slutsatser av lasttidsberäkningar
För att få resultat vid lasttidsberäkningar som stämmer överens med verkligheten så
måste nyanserade kurvor implementeras i programmet. Om nyanserade kurvor och goda
värden på utnyttjningstider och energier för respektive kund används kommer resultaten
att överensstämma bra med verkligheten.

8 Rekommendationer till fortsatt arbete/uppföljning
• Vattenfall Västnät AB behöver en projektgrupp som kontinuerligt jobbar med

Netbas. Vårt förslag är fyra till fem personer som jobbar ca 20 procent av sin
arbetstid med att utveckla användandet av Netbas. Arbetsgruppen skall fungera
som en grupp dit användare vänder sig med förslag till förbättringar, upptäckta
fel och gruppen skall verka som en kontaktlänk mellan Vattenfall Västnät AB
och Powel i frågor rörande Netbas. Viktigt är att personerna skall vara
användare av programmet i sitt dagliga arbete.

• Se över vilka funktioner Netbas kan användas till. Enligt vår uppfattning är
Netbas ett mycket bra program som kan betydligt mer än
sammanlagringsberäkningar. Det är troligt att det i och med Nätnyttomodellen
kommer att krävas mer dokumentation för felsökning och dylikt. Vår
uppfattning är att Netbas kan hjälpa till med detta plus mycket mer. Vi vet att
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DRISS3 kommer att klara mycket av detta men vår erfarenhet säger oss att det
kan ta tid innan DRISS fungerar fullt ut och det kanske kan vara lämpligt att
starta arbetet innan dess.

• Uppdatera lastkategorier, värmekoder, velanderkonstanter och referensår. Idag
sitter det personal på Plusenergi och lägger in kundkategorierna. För att det ska
bli ett bra resultat av deras arbete krävs det att det finns stor variation på
kundkategorierna. Det måste vara lätt att välja rätt kategori. Är kundkategorierna
bra uppdelade skapar detta goda möjligheter att senare implementera typkurvor i
systemet. Detta under förutsättning att det finns typkurvor för de olika
kundkategorierna. Detta kan vara en del i projektgruppens arbete alternativt en
uppgift för sommarjobbare. Idag kan en och samma lastkategori ha olika
velanderkonstanter inlagda i Netbas. Kanske är det dags att lägga in Vattenfalls
egen uppsättning av velanderkonstanter för att få enhetlighet i databasen.

• Under 2003 skall enligt Svensk Energi en ny uppsättning typkurvor vara klara
att lämnas ut. Vårt förslag är att Vattenfall Västnät uppdaterar till dessa
typkurvor i Netbas. Detta förutsätter att uppsättningen av typkurvor har blivit
mer mångsidiga, så att det finns ett stort urval av kurvor. Om arbetet med
kundkategorierna har gått bra är det inget problem att införa typkurvor och
lasttidsberäkningar. Lasttidsberäkningar kräver dock att indata, till exempel
årsenergier med mera, stämmer med verkligheten.

• Genomför analys med Powel och red ut varför Netbas ger högre värden än
Velanders metod vid sammanlagring. De resultat som Netbas presenterar vid en
sammanlagring idag är inte acceptabla. Utan en noggrann analys av kunderna
under transformatorn, så går det inte att avgöra om hur resultatet
överensstämmer med resultat vid beräkning enligt Velanders metod. Vattenfall
måste kräva av Powel att programmet räknar med Velanders metod fullt ut för
att få godtagbara resultat.

• I slutfasen av arbetet framkom att det fanns kurvor på marknadsavdelningen som
används för tariffsättning med hjälp av schabloner. Dessa kurvor finns i
programmet Curry4. Vi rekommenderar att i väntan på att kurvorna från Svensk
Energi kommer, undersöka kurvorna och jämföra med existerande kurvor för att
se om de är bättre.

                                                
3 DRISS = Drift stöd system
4 Curry = Program som hanterar olika databaser med information om kunder.
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9 Underlag för arbetet
Som material och underlag till arbetet har vi använt;

• Netbas Pmax Användarhandbok, Netbas version 4, Powel Data AS

• Arbeidsnotat, Bruk av typkurvemetoden i NETBAS PMAX, EFI Sintef Gruppen
AN-95-50-08, Projnr 500288.06 1995-05-08

• Effektsammanlagring vid Mölndals Energi Nät AB, Examensarbete 00-71 Johan
Fransson, Magnus Karlsson, Chalmers Lindholmen 2000

• Netbas Nätberäkningar Användarhandbok, Netbas version 4.0c

• Netbas Beräkning Användarhandbok, Netbas version 6, Powel Data AS, Trondheim
1999
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Bilaga A 1(3)

Resultat vid mätningar i fält
Station Datum Tid Ytter Temp

71627006 2002-07-02 10:15 17

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
Grupp 1 5,3 19 0 400 230
Grupp 2 13,3 13,2 21,4

Max - - -
        

Station Datum Tid Ytter Temp
OT91E15 2002-07-02 07.45 13

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
Inkommande T1 214 211 212 400 230
Inkommande T2 390 363 374 395 227

Max - - -
        

Station Datum Tid Ytter Temp
OT91E25 2002-07-02 08:35 15

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
Inkommande T1 240 260 260 390 225
Inkommande T2 260 260 260 385 222

Max T1 520 530 500
Max T2 500 520 440

        

Station Datum Tid Ytter Temp
OT91E36 2002-07-02 08:15 13

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
Inkommande T1 220 210 240 390 230
Inkommande T2 240 220 220 390 230

Max - - -
        

Station Datum Tid Ytter Temp
OT99E439 2002-07-02 09:05 17

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
Gatubelysning - - - 400 240

2 9,7 8,3 17,1
3 15,4 21,1 20,7
4 16,4 10,8 15,2
5 20,3 16,9 16,3

Max 450 550 500
        



Bilaga A 2(3)

Station Datum Tid Ytter Temp
T61312 2002-06-17 10:10 17

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
Inkommande 19,3 13,2 15 400 230

Max - - -
        

Station Datum Tid Ytter Temp
T61440 2002-06-17 09:50 16

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
1 25,3 53 32 400 232
2 22 16,5 19
3 23 28 25
4 28 30,5 23,5

Max 550 550 550
        

Station Datum Tid Ytter Temp
T61605 2002-06-17 10:35 17

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
1 78 76 59,5 393 227
2 29,5 45 24
3 2,5 0,2 0,2
4 0,2 0,2 0,2

Max 450 550 500

Mätobjekt 3 och 4 är värmepump. Ej i drift 2002-06-17
        

Station Datum Tid Ytter Temp
T62611 2002-06-17 12:10 19

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
1 6 8,8 7,5 395 222,3
2 2 2 1,2
3 2,2 2,2 8,4
4 1,9 1,9 0,5

Max - - -
        



Bilaga A 3(3)

Station Datum Tid Ytter Temp
T65157 2002-06-17 11:15 18

Mätobjekt Fas L1 [A] Fas L2 [A] Fas L3 [A] HSP [V] FSP [V]
1 3 7,5 5 400 230
2 7 2,5 8
3 7 8,7 8,3
4 3 3 2

Max - - -
        



Bilaga B 1(2)

Sammanställning över kundkategorier och typkurvor

Last
Kat

Värme
Kod Typ av last Uppvärminingssystem Typ kurve

kod
206 09 Bageriindustri Okänt 636
242 20 Skoreparationsverkstäder Olja 622
387 10 Annan Transportmedels industri Direkt el 721
390 90 Annan Industri Annat 720
420 10 Övrig byggverksamhet Direkt el 721
420 90 Övrig byggverksamhet Annat 720
511 09 Elverk, kontor och lager Okänt 600

513 09
Värmeverk för allmän
fjärrvärmedistrubut Okänt 720

530 09 Renhållningsverk Okänt 720
679 09 Tele- och poststationer Okänt 610
811 09 Jordbruk Okänt 400
811 23 Jordbruk Olja/ved 400
811 30 Jordbruk Enbart fast bränsle 400
811 31 Jordbruk Fast bränsle / el 400
811 43 Jordbruk Fast bränsle / värmepump jord 400
851 09 En- eller tvåbostadhus Okänt 100
851 10 En- eller tvåbostadhus Direkt el 111

851 11 En- eller tvåbostadhus
Elpanna med inbyggd varmvatten
beredare 123

851 16 En- eller tvåbostadhus
Elpanna / Elkasset samt
elvarmvattenberedare 123

851 20 En- eller tvåbostadhus Olja 100
851 21 En- eller tvåbostadhus Olja/el 122
851 24 En- eller tvåbostadhus olja/ved/el 122
851 30 En- eller tvåbostadhus Enbart fast bränsle 100
851 31 En- eller tvåbostadhus Fast bränsle / el 122
851 41 En- eller tvåbostadhus Värmepump jord / vattenb. El 132

851 49 En- eller tvåbostadhus
VÄrmepump jord / annan
kombination 131

851 90 En- eller tvåbostadhus Annat 100
852 09 Lägenheter i flerbostadshus Okänt 200
852 10 Lägenheter i flerbostadshus Direkt el 210
852 20 Lägenheter i flerbostadshus Olja 200
852 70 Lägenheter i flerbostadshus Fjärrvärme 200
852 90 Lägenheter i flerbostadshus Annat 200
853 09 Fritidsbostäder Okänt 100
853 10 Fritidsbostäder Direkt el 110
853 30 Fritidsbostäder Enbart fast bränsle 100
853 31 Fritidsbostäder Fast bränsle / el 122
853 90 Fritidsbostäder Annat 100
870 90 Partihandel Annat 620
871 09 Detaljhandel Okänt 622
871 10 Detaljhandel Direkt el 622
871 70 Detaljhandel Fjärrvärme 622
871 90 Detaljhandel Annat 622
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Last
Kat

Värme
Kod Typ av last Uppvärminingssystem Typ kurve

kod
872 09 Fastighetsförvaltning Okänt 100
872 10 Fastighetsförvaltning Direkt el 100
872 90 Fastighetsförvaltning Annat 100
874 90 Bankverksamhet Annat 611
910 90 Offentlig myndighet Annat 600
930 90 Vårdanstalt Annat 500
940 70 Gudtjänstlokaler Fjärrvärme 119
969 90 Övrig samhällsservice Annat 600
970 09 Sport- och nöjesanläggningar Okänt 119
970 90 Sport- och nöjesanläggningar Annat 119
980 09 Offentlig belysning Okänt "EGEN"
990 90 Personliga tjänster Annat 605
990 Personliga tjänster Okänt 605
991 90 Uppdragsverksamhet Annat 605
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Datablad tångamperemeter Transfer
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Sammanställning av beräkningsresultat
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Typkurva för gatubelysning

Tabell 1 Procentvärden för effektuttag över ett dygn

Timme Max eff i %
1 33
2 33
3 33
4 33
5 66
6 100
7 100
8 100
9 10
10 10
11 10
12 10
13 10
14 10
15 10
16 100
17 100
18 100
19 100
20 100
21 100
22 100
23 66
24 66

Årsvariationen är konstant 100
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Figur 12 Ty
 procent.

pkurva för dygnsvariation hos gatubelysning


