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Förord 

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, 
naturgas och fjärrvärme. Det innebär bland annat att Ei granskar att överföringen 
av el är av god kvalitet. Därför rapporterar nätföretagen in uppgifter på kundnivå 
om hur många och hur långa elavbrott de har haft i sina elnät. 

Denna rapport syftar till att ge information om hur leveranssäkerheten utvecklas i 
stort, i olika delar av landet, i olika kundgrupper och hos enskilda kunder. 
Rapporten utgör också en delmängd av underlaget till Ei:s tillsyn över 
elveranssäkerheten i elnäten. Med detta som grund kan det fortsatta arbetet med 
att stärka elnätens tillförlitlighet effektiviseras. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Elavbrott ger upphov till höga kostnader och olägenheter för både näringslivet och 
för hushållen. Energimarknadsinspektionen (Ei) har som ett av sina 
grundläggande uppdrag att verka för att de svenska elnäten på kort och lång sikt 
är leveranssäkra. Ett annat uppdrag är att tillhandahålla relevant kundinformation, 
vilket är ett syfte med denna rapport. 

Det finns fortfarande stora behov av vädersäkring av elnäten 

Under 2012 drabbades knappt 3 000 kunder av avbrott som varade längre än 24 
timmar trots att 2012 var ett år utan större väderstörningar. Under 2011 inträffade 
flera större väderstörningar i Sverige och över 70 000 kunder drabbades av 
elavbrott längre än 24 timmar. Också 2013 har varit ett stormigt år med tiotusentals 
kunder drabbade av elavbrott längre än 24 timmar. Sammantaget visar statistiken 
att behovet fortfarande är stort av att vädersäkra näten, trots att elnätsföretagen 
har gjort omfattande vädersäkringsåtgärder de senaste åren. Uppföljningen av 24-
timmarsavbrott är en prioriterad del i Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten. 

Sedan stormen Gudrun 2005 har elnätsföretagen genomfört omfattande väder-
säkringsåtgärder i regionnäten, bland annat genom trädsäkring av ledningar. 
Statistiken visar att regionnäten inte har drabbats av väderstörningar i samma 
omfattning som distributionsnäten. 

Skillnaderna i leveranssäkerhet är stora mellan olika 
elnätsföretag och mellan kunder inom elnätsföretag 

Medan de flesta elkunderna i Sverige har en hög leveranssäkerhet av el finns det 
samtidigt en stor mängd kunder med låg leveranssäkerhet. Samtidigt som hälften 
av kunderna inte drabbades av några avbrott alls drabbades över 70 000 kunder av 
minst 12 avbrott under 2012. Över 7 000 kunder hade en sammanlagd avbrottstid 
på över 48 timmar under året. 

Leveranssäkerheten har stora variationer mellan olika nätföretag. Medan 
medelavbrottstiden i hela Sverige uppgick till ungefär 90 minuter under året finns 
det nätföretag där medelavbrottstiden uppgick till mellan 4 och 12 timmar under 
året.  

Det finns också stora skillnader i leveranssäkerhet mellan olika områden inom ett 
och samma nätföretag och det finns många exempel på geografiskt angränsande 
områden inom samma nätföretag där kunderna i ett område har en hög 
leveranssäkerhet medan kunderna i det angränsande området har en låg 
leveranssäkerhet. Var man bor i landet har alltså stor betydelse för vilken leverans-
säkerhet av el man får. Dessa omotiverade skillnader är något som Ei har för avsikt 
att beakta vid regleringen av nätföretagens intäkter. 
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Elavbrott medför stora kostnader för samhälle och näringsliv 

När näringsliv och andra sektorer i samhället utsätts för elavbrott störs 
samhällsekonomin på olika sätt genom direkta och indirekta kostnader. Alla delar 
av samhället påverkas av elavbrott. Det kan handla om allt från att elsystemet i 
hemmet slutar fungera till förlorade intäkter på flera miljoner kronor för stora 
industrier. 

De sammanlagda kundkostnaderna som orsakades av elavbrott under 2012 uppgår 
enligt en uppskattning till närmare en miljard kronor. De högsta kostnaderna (610 
miljoner kronor) drabbade kundgruppen handel och tjänster. Därefter kommer 
industri (200 miljoner kronor) följt av offentlig verksamhet, jordbruk och hushåll 
med lägre kostnader. Inom varje kundgrupp finns dock stora variationer. 

Ei utövar tillsyn över leveranssäkerheten i de svenska elnäten 

De analyser som redovisas i denna rapport utgör ett av flera underlag som Ei 
använder för prioritering av tillsynsinsatserna. Baserat på den statistik som 
redovisas i denna rapport kommer följande områden särskilt att följas upp i Ei:s 
tillsyn: 

- ökande antal avbrott och avbrottstider i tätorter 

- leveranssäkerheten i regionnäten 

Andra områden där Ei redan bedriver tillsyn och kommer att fortsätta med det är: 

- elnätsföretag med många kunder som drabbas av minst 12 avbrott 

- elnätsföretag med en stor spridning i leveranssäkerhet inom sitt nät 

- elnätsföretag med 24-timmarsavbrott. 
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1 En fungerande elförsörjning är 
viktig för samhället 

En väl fungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets och 
näringslivets funktion och utveckling. Då teknik- och övrig samhällsutveckling 
leder mot ett allt mer högteknologiskt och teknikintegrerat samhälle ökar också 
beroendet av ett tillförlitligt elsystem. För att säkerställa detta granskar och 
kontrollerar Energimarknadsinspektionen att elsystemet fortlöpande utvecklas i 
enlighet med de övergripande målen om tillförlitliga elleveranser och långsiktig 
kostnadseffektivitet. Sedan 2010 har Ei tillgång till avbrottsdata på kundnivå för 
samtliga elnätskunder i Sverige, vilket ökar möjligheterna att rikta tillsynen mot de 
delar av elnäten som är i störst behov av förbättring till skydd för de kunder som 
är mest utsatta för elavbrott. 

1.1 Vad menas med leveranssäkerhet? 
Med leveranssäkerhet avses sannolikheten att el kan överföras till elanvändaren 
utan avbrott. Leveranssäkerhet är en delmängd av begreppet leveranskvalitet, som 
är ett sammanfattande begrepp avseende elleveransens kvalitet och innefattar 
begreppen leveranssäkerhet och spänningskvalitet, se Figur 1  

Spänningskvalitet anger hur spänningen varierar och innehåller störningar vid en 
leveranspunkt. Inom begreppet ”spänningskvalitet” ingår alla störningar i 
spänning förutom korta och långa avbrott. 

I denna rapport behandlas bara frågan om leveranssäkerhet genom analys av till Ei 
inrapporterade avbrott. 



9 

Figur 1 Innebörden av begreppet leveranskvalitet. 

 

 

1.2 Leveranssäkerheten påverkar samhället 
Elavbrott medför höga kostnader för samhället. När näringsliv och andra sektorer i 
samhället utsätts för elavbrott störs samhällsekonomin på olika sätt genom direkta 
och indirekta kostnader. Alla delar av samhället påverkas av elavbrott. Det kan 
handla om allt från att elsystemet i hemmet slutar fungera till förlorade intäkter på 
flera miljoner kronor för stora industrier. 

För individen kan elavbrott bl.a. under vintern innebära att hemmet blir nedkylt 
samt att vatten- och värmeledningar riskerar att frysa och förstöras. Tillagningen 
av mat påverkas också då elspisar, mikrovågsugnar, kylar och frysar inte kan 
användas. Vidare kan inte elektrisk belysning, IP-telefoni, IT-system och television 
användas. Vid längre elavbrott kan även vattenförsörjningen upphöra att fungera. 
Sålunda kan individens välfärd kraftigt påverkas av elavbrott. 

De största kostnaderna räknat i monetära termer relaterade till elavbrott uppstår i 
regel inom näringslivet. Tillverkningsindustrin drabbas av kostnader kopplade till 
bl.a. produktionsbortfall, förstörd utrustning och skadestånd kopplade till missade 
leveranser. Vidare kan det uppstå kostnader för att återställa data- och styrsystem 
efter elavbrott. Handels- och tjänstesektorer kan också drabbas hårt genom 
störningar i tele- och IT-system. Även jordbruket drabbas i allt större utsträckning 
av elavbrott i och med att verksamheten blir alltmer automatiserad. 

Samhällsviktiga funktioner påverkas också av elavbrott, speciellt i de fall där 
reservkraft inte finns att tillgå eller är dåligt underhållet. Exempel på sådana 
funktioner kan vara hälso- och sjukvård, vatten- och livsmedelsförsörjning, tele- 
och datakommunikationer samt ledningsfunktioner på kommunal, regional och 
central nivå. Vidare kan flyg, väg- och järnvägstransporter påverkas bland annat 
på grund av att ledningsfunktionerna kan gå ner vid elavbrott.  

Leveranskvalitet 

Spänningskvalitet 

Händelser 

kortvarig 
spänningssänkning,  

transient,  
kortvarig  spänningsökning 

Variationer 

 
flimmer, övertoner,  

osymmetri, 
spänningsvariationer 

 

Leveranssäkerhet 

Händelser 

korta avbrott,  
långa avbrott 
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1.3 Energimarknadsinspektionens roll 
Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet för elmarknaden. En av de 
grundläggande uppgifterna för Ei är att säkerställa att nätföretagens överföring av 
el på kort och lång sikt är leveranssäker och av god kvalitet.  

Många investeringar och åtgärder relaterade till samhällets utveckling kan lösas 
och fortgå helt genom marknadens försorg. Elnätet drivs dock av företag med 
ensamrätt inom sina respektive geografiska områden, så kallade naturliga 
monopol. Därför regleras elnätsföretagens förutsättningar genom de krav som 
finns i ellagen. För att skapa incitament för en välfungerande självreglering 
används olika former av styrmedel.  

Ei använder i sin tillsyn i huvudsak tre typer av styrmedel för att upprätthålla ett 
långsiktigt tillförlitligt elnät, se Figur 2. 

Figur 2 Energimarknadsinspektionens tillsynsverktyg för att långsiktigt säkerställa elleveranser  
av god kvalitet. 

 

Med administrativa styrmedel avses reglerna om elöverföringens kvalitet i 
ellagen, elförordningen, och Ei:s föreskrifter. De administrativa styrmedlen styr 
främst mot att miniminivåer på kvaliteten ska upprätthållas, exempelvis genom 
ellagens funktionskrav om att inga avbrott inom nätägarens kontrollansvar ska 
överstiga 24 timmar från och med 2011. Ett annat styrmedel är Ei:s föreskrift (EIFS 
2013:1) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god 
kvalitet, i vilken krav ställs på maximalt antal avbrott per år, spänningskvalitet, 
utökade funktionskrav för högre lastnivåer samt trädsäkringskrav för ledningar av 
stor betydelse. Föreskriften syftar dels till att närmare precisera 
ansvarsfördelningen mellan nätägare och kund, dels till att ställa tekniska krav för 
att säkerställa en god leveranskvalitet. 

Ekonomiska styrmedel har introducerats i syfte att skapa incitament för 
elnätsföretagen att öka leveranssäkerheten och fortlöpande underhålla och 
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investera i sina elnät. Som ett ekonomiskt styrmedel infördes i ellagen 2006 en legal 
skyldighet för elnätsföretagen att betala avbrottsersättning till sina kunder vid 
elavbrott längre än 12 timmar. I och med denna skyldighet torde elnätsföretagens 
incitament för att genomföra leveranssäkerhetshöjande åtgärder ökat. Det har 
således skapats en avvägning för elnätsföretagen mellan att undvika krav om 
ersättningar från elanvändare och att företa investeringar i syfte att säkra sina 
elleveranser. 

Liknade incitament finns i regleringen av elnätsföretagens intäkter, där en 
bristande genomsnittlig leveranssäkerhet leder till minskade intäkter för 
elnätsföretagen. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att avbrotts-
ersättningen syftar till att i första hand minska de långvariga avbrotten (längre än 
12 timmar) för den enskilde kunden, medan kvalitetsjusteringen syftar till att 
upprätthålla eller förbättra medelkvaliteten inom respektive område. Dessa 
ekonomiska styrmedel kompletterar därför varandra och styr mot olika åtgärder i 
elnäten. Avbrottsersättning har även en reparativ funktion för drabbade kunder 
(prop. 2005/06:27 sid 30). Framöver kommer kvalitetsjusteringen också att 
utvecklas för att styra mot att enskilda kunder ska ha en hög kvalitet. 

Slutligen använder Ei informativa styrmedel för att uppmärksamma utvecklingen 
av de svenska elnätens leveranssäkerhet och det är i detta syfte som denna 
lägesrapport avseende leveranssäkerheten i elnäten redovisas. 
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2 Översikt av det svenska elnätet 
och elnätsföretagens 
avbrottsrapportering till Ei 

Elnätsföretagen lämnar årligen avbrottsdata till Ei. Avbrottsuppgifterna används 
bl.a. till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och för att redovisa 
kundinformation om leveranssäkerheten i elnäten. Den avbrottsstatistik som 
denna rapport behandlar berör huvudsakligen lokalnäten (distributionsnät), men 
också regionnäten (överföringsnät). 

2.1 Avbrottsrapportering på kundnivå 
Elnätsföretagen har rapporterat in avbrottsdata per kund sedan 2011 (data som 
avser föregående år). Bland annat rapporteras antal avbrott, avbrottstid, ansluten 
effekt, överförd energi och en geografisk koppling för varje kund. Denna detaljnivå 
ger möjligheter till en utvidgad och träffsäker analys av leveranssäkerheten i olika 
delar av det svenska elnätet. Vidare kan tillsynen effektiviseras och i större grad 
inriktas mot de delar av elnätet där det finns väsentliga brister. För mer 
information, se Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:2) om skyldighet att 
rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten. 

I avbrottsstatistiken är kunderna också kopplade till olika verksamhetsgrenar eller 
kundgrupper i enlighet med kategoriseringen svensk näringsgrensindelning (SNI). 
Med hjälp av denna indelning kan man se hur många avbrott och vilken 
avbrottstid som olika kundtyper har haft. Det är därmed möjligt att göra 
beräkningar av avbrottskostnaden för olika delar av näringsliv och samhälle, vilket 
kan ställas i relation till de kostnader som underhåll och investeringar i elnäten 
genererar. 

I avbrottsrapporteringen görs skillnad mellan korta och långa avbrott. Korta 
avbrott definieras som avbrott upp till och med 3 minuter medan långa avbrott 
definieras som avbrott längre än 3 minuter. En vanlig orsak till korta avbrott är 
övergående kortslutningsfel, beroende på till exempel åska. Korta avbrott inträffar 
genom snabba eller fördröjda automatiska återinkopplingar av en komponent efter 
fel. För luftledningar är en stor del av felen av övergående karaktär, dvs. att felet 
försvinner när komponenterna kopplas bort. Genom automatiska återinkopplingar 
förebyggs långa avbrott på bekostnad av fler korta avbrott. Eftersom 
konsekvenserna av korta avbrott generellt sett är mer begränsade än för långa 
avbrott anses detta vara ett bra sätt att utforma ledningsnäten. Samtidigt har 
kunderna blivit alltmer mer känsliga och även antalet korta avbrott bör därför vara 
få. 
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2.2 Om det svenska elnätet 
Den svenska elnätsstrukturen delas in i tre nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät, 
se Figur 3. Den elenergi som produceras i de större produktionsanläggningarna, 
som t.ex. de stora vattenkraft- och kärnkraftverken leds ut i stamnätet för vidare 
distribution till landets olika delar. Stamnätet har en spänningsnivå på 220 kV eller 
400 kV. 

Regionnäten utgör länken mellan stamnät och lokalnät. Där transformeras 
spänningen ner till en lägre nivå, vanligen 40 – 130 kV. Från regionnäten förs 
elenergin över till lokalnäten som vanligen har en spänningsnivå på 0,4 – 20 kV. I 
huvudsak distribueras elenergin från lokalnäten till kunderna. Undantag kan dock 
vara till exempel större industrier som är anslutna direkt till regionnätet. 

Figur 3 Översiktlig bild av överföringsnätet och distributionsnätet. 

 
 



14 

2.3 Översikt av lokalnäten 
Det finns 161 elnätsföretag som äger och driver lokalnät1 och ett företag har i 
princip ett lokalnät i ett geografiskt sammanhängande område. Lokalnäten finns i 
huvudsak inom spänningsnivåerna 0,4 kV till 20 kV. I Tabell 1 redovisas hur 
kunderna är fördelade mellan de olika lokalnätsföretagen samt respektive elnäts 
ledningslängd i kilometer. Det kan noteras att E. ON, Fortum och Vattenfall 
tillsammans har drygt hälften av alla elnätskunder i Sverige och äger mer än 
hälften av alla elledningar. 

Tabell 1 Kunder och ledningslängd hos lokalnätsföretag. 

Nätföretag  Antal kunder Andel kunder i % Ledningslängd i kilometer 

E. ON Elnät Sverige 1 000 000 19 % 120 000 

Fortum Eldistribution 890 000 17 % 60 000 

Vattenfall Eldistribution 860 000 16 % 110 000 

Övriga lokalnätsföretag (158 st)  2 600 000 49 % 210 000 

Summa 5 300 000  500 000 

 

Då det finns stora variationer av både antalet kunder och de geografiska 
förutsättningarna för lokalnäten har Ei valt att klassificera nätföretagen utifrån 
kundtäthet, som mäts med antalet kunder per kilometer. Klassificeringen kan 
göras genom att definiera en så kallad T-faktor enligt följande: 

ledningkilometer 
kunder antalT =

 

T-faktorn är fördelad på följande vis bland lokalnätsföretagen i Sverige: 

     Elnätsföretag i tätort  (T > 20 kunder/km) 18 st 

     Elnätsföretag i blandat nät  (10 < T < 20 kunder/km) 64 st 

     Elnätsföretag i glesbygdsnät (T < 10 kunder/km) 79 st 

  

                                                           
1 Varje lokalnät består av en eller flera s.k. redovisningsenheter som motsvarar en geografiskt 
sammanhängande del av elnätet. Vidare består varje redovisningsenhet av en eller flera s.k. 
koncessioner, vilket är ett tillstånd för att bedriva nätverksamhet. De flesta lokalnät i Sverige består av 
endast en redovisningsenhet, medan de tre största elnätsföretagen E.ON, Vattenfall och Fortum har 
flera redovisningsenheter. I denna rapport används genomgående benämningen ”elnätsföretag” för en 
ökad läsbarhet. 
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Kundtätheten i de svenska elnätsföretagen åskådliggörs i Figur 4 nedan. 

Figur 4 Elnätsföretagens kundtäthet mätt med T-faktorn (kunder per kilometer ledning). Grön är 
glesbygdsnät, gul är blandat nät och blå är tätortsnät. 
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2.4 Översikt av regionnäten 
Det finns fem elnätsföretag som äger och driver regionnät. Regionnäten utgör 
länken mellan stamnät och lokalnät och finns i huvudsak inom spänningsnivåerna 
40 kV till 130 kV. Totalt levererar regionnäten el till omkring 600 större 
industrikunder och 1600 gränspunkter till underliggande lokalnät. I det senare 
fallet utgör regionnätet ett överliggande nät till lokalnätet. 

Tabell 2 nedan visar ledningslängd, överförd energi, antal stora slutkunder och 
antal gränspunkter för de svenska regionnäten. 

Tabell 2 Data för de svenska regionnätsföretagen 2012. 

Nätföretag Vattenfall 
Eldistribution 

E.ON Elnät 
Sverige 

Fortum 
Distribution 

Skellefteå Kraft 
Elnät 

Laforsen 
Produktionsnät 

Ledningslängd 
[km] 

14900 8500 5800 1100 50 

Överförd energi 
[TWh] 

71 34 27 4 0 

Antal stora 
slutkunder 

277 181 76 17 6 

Antal 
gränspunkter 

625 501 442 53 3 

 

Laforsen produktionsnät och Skellefteå Kraft Elnät är betydligt mindre än de tre 
stora regionnäten som ägs av Vattenfall, E.ON och Fortum. De tre stora 
regionnätsföretagen står för över 95 procent av ledningslängden och den överförda 
energin på regionnätet. 
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3 Så mäts leveranssäkerheten i 
de svenska elnäten 

För att mäta och analysera leveranssäkerheten i de svenska elnäten används de 
avbrottsdata som årligen lämnas till Ei. I 2012 års data ingår inrapporterade 
uppgifter från samtliga svenska elnätsföretag. Från dessa uppgifter kan en mängd 
nyckeltal och indikatorer beräknas, vilka beskrivs närmare i detta kapitel. 

3.1 Etablerade indikatorer 
Eftersom det finns data på kundnivå är det möjligt att presentera 
leveranssäkerheten i flera olika snitt och på flera olika nivåer, exempelvis: 

• i hela det svenska elnätet, 
• hos ett enskilt elnätsföretag, 
• i elnät med olika karakteristik, 
• hos enskilda kunder i hela det svenska elnätet eller i ett enskilt nät, och 
• i olika sektorer i hela det svenska elnätet eller i ett enskilt nät. 

 
Denna sammanställning görs i kapitlen 4, 5 och 6. Där presenteras trender för den 
genomsnittliga leveranssäkerheten i lokalnäten för åren 1998-2012 och för 
regionnäten för åren 2006-2012. Dessutom redovisas för 2012 mer detaljerade 
analyser av hur fördelningen av elavbrott ser ut på de olika nivåerna i 
punksatserna ovan. 

Vid analysen av leveranssäkerheten i lokalnäten och regionnäten används 
indikatorer som är etablerade inom elnätsbranschen och som behandlas i 
efterföljande avsnitt. Dessa definieras bl.a. i standarden IEEE Std. 13662. En 
sammanställning av de indikatorer som används i Europa finns i CEER:s rapport 
om leveranskvalitet (Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply3). 

Mer information om de indikatorer som redovisas i efterföljande avsnitt finns i 
bilaga 2 där också definitionerna av indikatorerna redovisas. 

  

                                                           
2 IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices, IEEE Standard 1366TM-2012 
3 CEER 4th Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply, Council of European Energy 
regulators, 2008 och CEER 5th Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply, Council of 
European Energy regulators, 2011. 
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3.2 Tillgänglighet eller otillgänglighet? 
Leverans av el är en tjänst som på grund av samhällets och kundernas beroende av 
el, förväntas ha en mycket hög tillgänglighet. Alla avbrott, såväl korta som långa, 
skapar omedelbart problem på arbetsplatser och i hemmen. Det är därför 
olämpligt att i system med krav på hög driftsäkerhet använda tillgänglighet som 
mått på leveranssäkerheten eftersom det är svårt att bilda sig en uppfattning om 
leveranssäkerheten är hög eller inte jämfört med vad som förväntas. Detta 
illustreras av Tabell 3 nedan som visar elleveransens tillgänglighet i procent av året 
i några europeiska länder 2010, vilket är det senaste året där jämförelsedata finns 
tillgängligt via CEER:s rapport om leveranskvalitet. 

Tabell 3 Elleveransens tillgänglighet i procent av året4 i några europeiska länder 2010. 

Land Tillgänglighet 

Sverige 99,98 % 

Finland 99,99 %5 

Norge 99,99 % 

Frankrike 99,98 % 

Italien 99,98 % 

Storbritannien 99,98 % 

Tyskland 99,99 % 

Litauen 99,95 % 

Portugal 99,95 % 

Rumänien 99,87 %5 

Källa: 5th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply 2011. 

Som tabellen visar är tillgängligheten omkring 99,98-99,99 procent i många 
europeiska länder och över 99,9 procent i alla länder utom Rumänien. Förutom att 
det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad tillgänglighet innebär är det 
inte heller enkelt att inse att en tillgänglighet på 99,98 procent innebär att den 
genomsnittliga avbrottstiden är dubbelt så lång som vid en tillgänglighet på 99,99 
procent. 

För att på ett tydligare sätt informera om leveranssäkerhet är det därför lämpligare 
att använda sig av ett mått på otillgänglighet, dvs. ett mått som visar avvikelsen 
från fullständig tillgänglighet. 

  

                                                           
4 ASAI 
5 Data från 2010 saknas. Istället har data från 2009 använts. 
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Tabell 4 nedan visar sambandet mellan tillgänglighet och otillgänglighet. 

Tabell 4 Förhållandet mellan tillgänglighet och otillgänglighet. 

Tillgänglighet 
(i andel av året) 

Otillgänglighet 
(avbrottstid per kund och år) 

99,999 % 5 minuter 

99,99 % 53 minuter 

99,98 % 1 timme och 45 minuter 

99,95 % 4 timmar och 23 minuter 

99,9 % 8 timmar och 46 minuter 

99 % 3 dygn, 15 timmar och 36 minuter 

 

Som framgår av tabellen betyder en skenbart hög tillgänglighet på 99,9 procent 
inte alls att leveranssäkerheten är hög då det motsvarar närmare nio timmars 
avbrott per kund och år i hela landet. Ett annat sätt att uttrycka det är att hela 
Sverige ”släcks” närmare nio timmar under året. Avbrottstiden per år är enklare 
att relatera till och därför använder Ei sig enbart av avbrottsindikatorer, alltså mått 
på otillgänglighet, i kundinformationen istället för att redovisa tillgänglighet. 
Avbrottsindikatorer beskrivs i kommande avsnitt. 

3.3 Avbrottsindikatorer för genomsnittlig leveranssäkerhet 
För att följa upp den genomsnittliga leveranskvaliteten i elnätet finns ett antal 
avbrottsindikatorer som alla avser den genomsnittliga leveranssäkerheten i ett 
elnät. Vad avbrottsindikatorn mäter samt indikatorns benämning åskådliggörs i 
Tabell 5 nedan. För ytterligare information hänvisas till bilaga 2 där definitionerna 
av indikatorerna redovisas. 

Tabell 5 Avbrottsindikatorer för genomsnittlig leveranssäkerhet i ett elnät. För ytterligare information 
hänvisas till bilaga 2. 

Vad mäter avbrottsindikatorn? Benämning 

Antal långa elavbrott (längre än 3 minuter) per år och kund SAIFI 

Antal långa elavbrott per kund som har drabbats av elavbrott CAIFI 

Avbrottstid per år och kund SAIDI 

Avbrottstid per kund som har drabbats av elavbrott CTAIDI 

Antal korta avbrott (kortare än 3 minuter) per år och kund MAIFIE 

 
Det finns i avbrottsstatistiken en uppdelning mellan aviserade (planerade) och 
oaviserade (oplanerade) avbrott. Aviserade avbrott är de avbrott som kunden i 
förväg får meddelande om och som kan bero på att elnätsföretagen ska genomföra 
underhåll eller andra åtgärder i elnäten. För bedömning av den genomsnittliga 
leveranssäkerheten används i denna rapport enbart de oaviserade avbrotten som 
också står för den största andelen avbrott. 
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Det görs också skillnad mellan långa och korta avbrott. Korta avbrott avser avbrott 
upp till 3 minuter medan långa avbrott är längre än 3 minuter. 

3.4 Avbrottsindikatorer med fokus på den enskilda 
kundens leveranssäkerhet 

För att följa upp leveranssäkerheten på kundnivå räcker det inte med 
avbrottsindikatorer för den genomsnittliga leveranssäkerheten. Även i ett område 
med en genomsnittligt hög leveranssäkerhet (exempelvis få avbrott eller korta 
avbrottstider) kan det finnas många kunder med låg leveranssäkerhet, vilket 
illustreras av Figur 5. 

Figur 5 Exempel på möjlig fördelning när det gäller antal avbrott för olika kunder. Även om medelvärdet är 
lågt finns det många kunder som har relativt många avbrott. 

 

Till exempel får kunder på landsbygden med höga avbrottstider inte genomslag i 
den statistik som redovisar medelavbrottstider, om de tillhör ett nät med många 
tätortskunder som normalt har låga avbrottssiffror. Medan avbrottsindikatorerna 
för den genomsnittliga leveranssäkerheten är relevanta för att göra jämförelser 
mellan elnätsföretag och för analyser av hela elsystemets leveranssäkerhet utgör 
indikatorer på kundnivå ett bättre verktyg för att analysera avbrotten inom ett 
enskilt nätföretag. 

Statistiken på kundnivå ger information om hur avbrottstiderna varierar mellan 
olika kunder och utgör därför ett viktigt underlag för såväl nätföretagen som för Ei 
när långsiktiga prioriteringar ska göras för att uppnå och vidmakthålla en rimlig 
leveranssäkerhet i elnäten. Speciellt kan ett fördjupat fokus läggas på att identifiera 
vilka delar av elnätet som har en lägre prestanda när det gäller förekomsten av 
upprepade och långa elavbrott. 

Kundfokuserade avbrottsindikatorer fokuserar på vad kunden upplever, vilket 
innebär att det är oväsentligt om avbrottet är aviserat eller oaviserat samt om det 
beror på fel i ett företags eget nät eller i det överliggande nätet. Vad 
avbrottsindikatorn mäter samt dess benämning åskådliggörs i Tabell 6 nedan. För 
ytterligare information hänvisas till bilaga 2 där definitionerna av indikatorerna 
redovisas. 
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Tabell 6 Avbrottsindikatorer på kundnivå. Indikatorerna utgår från kundens perspektiv, vilket betyder att 
både oaviserade och aviserade avbrott från både eget och överliggande nät ingår. För ytterligare 
information hänvisas till bilaga 2. 

Vad mäter avbrottsindikatorn? Benämning 

Andelen kunder i nätet som har minst ett visst antal långa avbrott per år CEMI-X 

Andelen kunder i nätet som har minst ett visst antal långa och ett visst antal långa 
avbrott per år 

CEMSMI-X 

Andelen kunder i nätet som har avbrott minst en viss tid per år CELID-t 

3.5 Indikatorer för regionnäten 
Regionnätet är en länk mellan stamnät och lokalnät och karaktäriseras av få, men 
stora kunder. Eftersom kunderna som är anslutna till regionnätet till största delen 
består av elintensiv industri och inmatning till lokalnäten varierar kundernas 
elförbrukning kraftigt. Detta leder till att avbrottsindikatorerna som används för 
lokalnät inte är relevanta. Istället vägs avbrotten mot kundernas energi- eller 
effektuttag för att få relevanta avbrottsindikatorer. 

Avbrottsindikatorerna för regionnät och deras benämning åskådliggörs i Tabell 7 
nedan. För ytterligare information hänvisas till bilaga 2, där definitionerna av 
indikatorerna redovisas. 

Tabell 7 Avbrottsindikatorer för regionnät. För ytterligare information hänvisas till bilaga 2. 

Vad mäter avbrottsmåttet? Benämning 

Genomsnittlig avbrottstid vägt efter förbrukad energi AIT 

Genomsnittligt antal avbrott vägt efter förbrukad effekt AIF 
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4 Leveranssäkerheten i det 
svenska distributionsnätet 

Som framgått i tidigare kapitel finns det 161 företag som bedriver elnäts-
verksamhet på lokalnätsnivå. Det är i lokalnäten som elenergin distribueras till de 
flesta elkunderna och en sammanfattande benämning för alla lokalnät är därför 
distributionsnätet. I detta avsnitt redovisas leveranssäkerheten i det svenska 
distributionsnätet, dvs. den genomsnittliga leveranssäkerheten för samtliga kunder 
i alla svenska lokalnät. 

4.1 Genomsnittlig avbrottstid och genomsnittligt antal 
avbrott i det svenska distributionsnätet 

Den genomsnittliga avbrottstiden och antalet avbrott visar leveranssäkerheten i 
distributionsnätet för en medelkund. Från den statistiska sammanställningen är 
det svårt att se några tydliga trender på kort sikt. Det är egentligen bara år med 
större väderhändelser som tydligt avviker under den senaste tioårsperioden. 

4.1.1 Genomsnittlig avbrottstid i det svenska distributionsnätet 

En redovisning av genomsnittlig avbrottstid i hela det svenska distributionsnätet 
(samtliga lokalnät) under den senaste tioårsperioden visas i Figur 6. Statistiken är 
uppdelad på fel som beror på eget nät respektive överliggande nät, där det senare i 
huvudsak består av regionnätet. 

Figur 6 Genomsnittlig avbrottstid i minuter per kund och år6 i samtliga svenska lokalnät för avbrott i eget 
nät respektive överliggande nät. 
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Den genomsnittliga avbrottstiden har ökat kraftigt de år större stormar har 
inträffat i Sverige, vilket är 2005 (Gudrun), 2007 (Per) och 2011 (Dagmar m.fl.). 
Övriga redovisade år har den genomsnittliga avbrottstiden varierat mellan ungefär 
60 till 120 minuter. 2012 var den genomsnittliga avbrottstiden 75 minuter på grund 
av fel i eget nät vilket kan jämföras med ett medelvärde på 168 minuter under 
perioden 1998-2011. 

Avbrottstiden som beror på det överliggande nätet, i huvudsak regionnätet, har 
varit förhållandevis konstant under den senaste tioårsperioden med undantag för 
2003 och 2005. Under de flesta år har omkring 10-20 minuter av den totala 
avbrottstiden, som påverkar en kund, orsakats av fel i överliggande nät. Sedan 
stormen Gudrun 2005 har elnätsföretagen genomfört omfattande vädersäkrings-
åtgärder i regionnäten, bland annat genom trädsäkring av ledningar. Krav på 
trädsäkring av luftledningar med spänning över 25 kilovolt ställs i Ei:s föreskrift 
(EIFS 2013:1) om att elöverföringen ska vara av god kvalitet.  

Under stormarna Dagmar m.fl. 2011 var det huvudsakligen lokalnätet som 
drabbades. Regionnätet drabbades förhållandevis lindrigt och medelavbrottstiden 
orsakad av fel i regionnäten var lägre än genomsittet för den senaste 10-
årsperioden. År 2012 uppvisar en mindre ökning (från 12 minuter till 14 minuter), 
men det är genom inlämnad avbrottsstatistik inte möjligt att avgöra de 
bakomliggande orsakerna till den redovisade medelavbrottstiden. En slutsats som 
kan dras är dock att det finns behov av en närmare granskning av 
leveranssäkerheten i regionnäten.  
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4.1.2 Genomsnittligt antal avbrott i det svenska distributionsnätet 

En redovisning av genomsnittligt antal långa avbrott (längre än 3 minuter) i hela 
det svenska distributionsnätet (samtliga lokalnät) under den senaste 
tioårsperioden visas i Figur 7. Statistiken är uppdelad på fel som beror på eget nät 
respektive överliggande nät, där det senare i huvudsak består av regionnätet. 

Figur 7 Genomsnittligt antal långa avbrott (längre än 3 minuter) per kund och år7 i samtliga svenska 
lokalnät för avbrott i eget nät respektive överliggande nät. 

 

Det genomsnittliga antalet avbrott per kund och år som visas i Figur 7 är relativt 
konstant över tid på omkring 1,1 avbrott i eget nät och 0,3 avbrott i överliggande 
nät. Variationer i väder och vind verkar inte ha någon större påverkan på det 
genomsnittliga antalet avbrott i hela landet, utan väderstörningar påverkar 
framförallt avbrottstiderna. 

Ungefär en fjärdedel av antalet elavbrott som drabbar en kund beror på fel i det 
överliggande nätet, men dessa är i genomsnitt kortare än avbrotten i lokalnätet. 
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Antalet korta avbrott (kortare än 3 minuter) per kund och år under perioden 2010-
2012 visas i Figur 8 nedan. 

Figur 8 Genomsnittligt antal korta avbrott per kund och år8 i samtliga svenska lokalnät för avbrott i eget 
nät respektive överliggande nät. 

 

De svenska elnätskunderna har i genomsnitt drabbats av ungefär 0,9 korta avbrott 
per år beroende på fel i eget nät och 0,2 avbrott beroende på fel i överliggande nät 
under perioden 2010-2012. 

De korta avbrotten var ungefär 20 procent färre än de långa avbrotten under 
perioden, men här bör det nämnas att nätföretag med sammanlagt ungefär 10 
procent av det totala antalet kunder i Sverige inte har rapporterat några korta 
avbrott alls, vilket inte bedöms som rimligt. Det genomsnittliga antalet korta 
avbrott per kund får därför bedömas som något underskattat. Den redovisade 
statistiken visar dock att korta avbrott är relativt vanligt förekommande. Dessa 
avbrott har också negativ påverkan på hushåll, näringsliv och offentlig förvaltning. 

  

                                                           
8 MAIFIE 
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4.2 Avbrott i tätortsnät, blandat nät och landsbygdsnät 
Elnät med olika kundtäthet, vilket definieras som antal kunder per kilometer 
ledning, har olika förutsättningar att leverera el. En redogörelse över hur 
kundtätheten i elnäten beräknas har tidigare gjorts i avsnitt 2.3, som visade att 
större delen av det svenska distributionsnätet består av glesbygdsnät och blandat 
nät. 

4.2.1 Genomsnittlig avbrottstid i tätortsnät, blandat nät och landsbygdsnät 

I Figur 9 visas den genomsnittliga avbrottstiden per år på grund av fel i eget nät 
uppdelat på glesbygdsnät, blandat nät och tätortsnät. I Tabell 8 redovisas 
motsvarande data för 2012 jämfört med medelvärdet 1998-2011. 

Figur 9 Genomsnittlig avbrottstid per kund och år9 i samtliga svenska lokalnät uppdelat på glesbygdsnät, 
blandat nät och tätortsnät, exkluderat avbrott från överliggande nät. 

 

Tabell 8 Genomsnittlig avbrottstid per kund och år i lokalnäten på grund av fel i eget nät under 2012 
jämfört med medelvärdet 1998-2011 uppdelat på glesbygdsnät, blandat nät och tätortsnät. 

Typ av nät Genomsnittlig avbrottstid per kund och år9 

 2012 Medelvärde 1998-2011 

Glesbygdsnät 1 timme och 56 minuter 5 timmar och 18 minuter 

Blandat nät 34 minuter 1 timme och 5 minuter 

Tätortsnät 27 minuter 20 minuter 

 

Glesbygdsnät har de längsta avbrottstiderna följt av blandat nät och tätortsnät. 
Glesbygdsnätet är generellt sett mer exponerat för väderrelaterade störningar på 
grund av en hög andel oisolerade luftledningar och en låg andel jordkabel. 
Dessutom är glesbygdsnäten i normalfallet utformade så att ett enstaka fel leder till 
avbrott då det ofta saknas möjligheter att överföra el från olika håll eller att 
överföra el via parallella ledningar. 
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Avbrottstiden var under 2012 lägre än genomsnittet 1998-2011 i glesbygdsnät och i 
blandat nät, men högre än genomsnittet i tätortsnät. Den genomsnittliga 
avbrottstiden har en minskande trend över tid för glesbygdsnät och blandat nät, 
men för tätortsnät finns istället en svag trend mot ökade avbrottstider. 
Förklaringen till att avbrottstiderna i glesbygdsnät och blandat nät minskar över 
tid är troligtvis de omfattande vädersäkringsåtgärder som har genomförts de 
senaste åren. Ei har inga uppgifter om förklaringen till de ökande avbrottstiderna i 
tätortsnät och utvecklingen kan behöva följas upp. Några kända orsaker till avbrott 
i tätortsnäten är grävskador och andra former av kabelfel som bl.a. kan vara följd 
av åldrande komponenter. 

4.2.2 Genomsnittligt antal avbrott i glesbygdsnät, blandat nät och tätortsnät 

I Figur 10 redovisas den genomsnittliga avbrottstiden per år uppdelat på 
glesbygdsnät, blandat nät och tätortsnät. I Tabell 9 redovisas motsvarande data för 
2012 jämfört med medelvärdet 1998-2011. 

Figur 10 Genomsnittligt antal långa avbrott (längre än 3 minuter) per kund och år10 i samtliga svenska 
lokalnät på grund av fel i eget nät uppdelat på landsbygdsnät, blandat nät och tätortsnät. 

  

Tabell 9 Genomsnittligt antal långa avbrott (längre än 3 minuter) per kund och år i lokalnäten på grund av 
fel i eget nät under 2012 respektive medelvärdet 1998-2011 uppdelat på glesbygdsnät, blandat nät 
respektive tätortsnät. 

Typ av nät Genomsnittligt antal avbrott per år11 

 2012 Medelvärde 1998-2011 

Glesbygdsnät 1,5 1,6 

Blandat nät 0,6 0,7 

Tätortsnät 0,4 0,3 

 

                                                           
10 SAIFI eget nät 
11 SAIFI eget nät 
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Det kan konstateras att glesbygdsnät i genomsnitt drabbas av fler avbrott än 
blandat nät och tätortsnät och precis som för de längre avbrottstiderna i 
glesbygdsnätet beror detta på en hög andel oisolerad luftledning som i hög 
utsträckning påverkas av yttre omständigheter så som väderpåverkan. 

Det genomsnittliga antalet avbrott har varit praktiskt taget konstant de senaste 15 
åren i glesbygdsnät och blandat nät, men det går att se en svag trend mot ökande 
antal avbrott i tätortsnät. Denna ökning bekräftar egentligen bara den ökande 
trenden för avbrottstiderna som tidigare redovisats i avsnitt 4.2.1 och utvecklingen 
kan behöva följas upp. 

4.3 Leveranssäkerhet och kostnader för olika kundgrupper 
Olika samhällssektorer drabbas i varierande grad av elavbrott. Därför är det 
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv intressant att följa upp i vilken 
omfattning olika kundgrupper drabbas av elavbrott och hur dessa kan relateras till 
kostnader. 

Ei sorterar elkunderna i olika kundgrupper efter SNI-kod12. Utifrån SNI-koden har 
sedan en indelning gjorts i de fem huvudkundgrupperna: jordbruk, industri, 
handel/tjänster, offentlig verksamhet och hushåll. Tabell 10 visar indelningen i 
dessa fem kundgrupper med avseende på antalet kunder, genomsnittlig 
energiförbrukning och andel av den totala energiförbrukningen i Sverige. 

Tabell 10 Kundgrupper indelade efter SNI-kod samt antal kunder i respektive kundgrupp. Hushåll saknar 
SNI-kod men tilldelas koden ”111111” i avbrottsrapporteringen till Ei. 

Kundgrupp (SNI) 
Antal 

kunder 
Energiförbrukning 

per kund (kWh) 
Andel av total 

energiförbrukning 

Jordbruk (01110-03220) 37 000 34 000 1 % 

Industri (05100-43999) 84 000 580 000 37 % 

Handel och tjänster (45110–82990, 94111–
96090) 

410 000 80 000 24 % 

Offentlig verksamhet (84111-93290, 99000) 120 000 64 000 6 % 

Hushåll (111111, 97000–98200) 4 700 000 8 900 32 % 

  

Den stora majoriteten (88 procent) elkunder i Sverige är hushållskunder, men det 
är industrikunderna som står för den största delen av energiförbrukningen följt av 
hushåll och handel/tjänster. 

4.3.1 Avbrottsstatistik för olika kundgrupper 

I Tabell 11 redovisas det genomsnittliga antalet avbrott och avbrottstiden per år för 
olika kundgrupper. Både långa och korta avbrott redovisas. 

                                                           
12 Svensk näringsgrensindelning, som tilldelas av Statistiska centralbyrån. 
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Tabell 11 Genomsnittlig antal avbrott och avbrottslängd under 2012 för olika kundgrupper. 

Kundgrupp 
Genomsnittligt antal 

långa avbrott per år13 
Genomsnittligt antal 

korta avbrott per år14 
Genomsnittlig avbrottslängd 

(minuter per år)15 

Jordbruk 2,5 1,8 165 

Industri 1,2 0,8 81 

Handel och tjänster 1,1 0,6 64 

Offentlig verksamhet 1,3 0,8 80 

Hushåll 1,4 0,9 91 

  

Jordbruk är den kundgrupp som har flest och längst avbrott. Jordbruk är i högre 
utsträckning än andra kundgrupper anslutna till glesbygdsnät vilket förklarar den 
lägre leveranssäkerheten. 

Bland övriga kundgrupper kan det konstateras att hushåll har en lägre 
leveranssäkerhet än industri, handel och tjänster samt offentlig verksamhet. Den 
kundgrupp som har högst leveranssäkerhet är handel och tjänster. Den lägre 
leveranssäkerheten för hushållen kan förklaras av den andel av hushållskunderna 
som är anslutna till glesbygdsnät som är mer exponerade för väderstörningar. 

I Tabell 12 visas andelen kunder inom olika kundgrupper som drabbades av minst 
1, 4 respektive 12 avbrott under 2012. Enligt Ei:s föreskrift (EIFS 2013:1) om krav 
som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet är 
överföringen av god kvalitet om antalet avbrott per år är färre än 4 medan 
överföringen är av dålig kvalitet om antalet avbrott är minst 12. Dessa krav avser 
lågspänningskunder och trädde i kraft i oktober 2013. Statistik från 2012 visar att 
en betydande andel kunder har bristande leveranskvalitet. 

Tabell 12 Andelen kunder i respektive kundgrupp som drabbades av minst 1, 4 respektive 12 långa avbrott 
under 2012. 

Kundgrupp Andel kunder som drabbades av minst… 

 ...1 avbrott16 …4 avbrott17 …12 avbrott18 

Jordbruk 79 % 28 % 2,3 % 

Industri 52 % 11 % 0,9 % 

Handel och tjänster 48 % 7 % 0,8 % 

Offentlig verksamhet 53 % 11 % 1,1 % 

Hushåll 54 % 11 % 1,4 % 

  

                                                           
13 SAIFI eget nät och överliggande nät 
14 MAIFIE eget nät och överliggande nät 
15 SAIDI eget nät och överliggande nät 
16 CEMI-1 
17 CEMI-4 
18 CEMI-12 
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Förhållandet mellan olika kundgrupper är likartat det förhållande som redovisats 
för genomsnittliga antal avbrott och avbrottstider i Tabell 11. Den kundgrupp där 
störst andel har drabbats av minst 1, 4 respektive 12 avbrott är jordbruk. Bland 
övriga kundtyper kan det konstateras att hushåll har en lägre leveranssäkerhet än 
industri, handel och tjänster samt offentlig verksamhet. Den kundgrupp som har 
högst leveranssäkerhet är handel och tjänster. 

4.3.2 Elavbrottskostnader för olika kundgrupper i samhälle och näringsliv 

För att bedöma vilka kostnader som elavbrott ger upphov till hos olika 
kundgrupper genomförde Svensk Energi en avbrottskostnadsundersökning 1994, 
som uppdaterades 200319. Resultatet från denna undersökning används som indata 
till den svenska regleringen av elnätsföretagens intäktsramar, där företagens 
intäkter ökar eller minskar beroende på om kvaliteten i elleveransen är hög eller 
låg. I denna rapport används avbrottskostnaderna från Svensk Energis 
undersökning för att göra en bedömning av de totala kostnaderna som elavbrott 
orsakar samhälle och näringsliv. De bedömda kostnaderna har indexuppräknats 
till 2012 års prisnivå. 

Eftersom det moderna samhällets beroende av en elförsörjning med hög 
leveranssäkerhet blir allt starkare kan man förvänta sig att kostnaderna för 
elavbrott är högre nu jämfört med 2003, då den förra kostnadsundersökningen 
uppdaterades. Därför genomför Ei under 2013-2014 en förnyad avbrottskostnads-
undersökning och har för avsikt att använda resultaten som underlag till 
regleringen av nätföretagens intäktsramar från och med 2016. 

Detaljerna för hur avbrottskostnaderna beräknas finns i bilaga 3. De totala 
avbrottskostnaderna för kundgrupperna industri, handel och tjänster, offentlig 
sektor samt jordbruk redovisas i Tabell 13. Denna uppskattning syftar inte till att 
ge någon exakt värdering, men den ger en fingervisning om storleksordningen på 
kostnaderna relaterade till elavbrott hos de olika kundtyperna industri, offentlig 
sektor, jordbruk och handel, tjänster och hushållskunder. 

Tabell 13 Uppskattning av avbrottskostnader per kundgrupp under 2012. För mer detaljer, se bilaga 3. 

Kundgrupp Avbrottskostnad 
(miljoner kronor) 

Industri 200 

Handel och tjänster 610 

Offentlig verksamhet 76 

Jordbruk 23 

Hushåll 66 

Totalt 970 

 

                                                           
19 Elavbrottskostnader 2003. Uppdatering utförd år 2003 av rapporten ”Avbrottskostnader för 
elkunder” från 1994. 
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De sammanlagda kostnaderna relaterade till elavbrott under 2012 uppgår enligt 
denna uppskattning till närmare en miljard kronor. 

De största kostnaderna till följd av elavbrott drabbar kundgruppen handel och 
tjänster, följt av industri, offentlig verksamhet, jordbruk och hushåll. Inom varje 
kundgrupp finns det dock stora variationer. 

4.4 Fördelning av antal avbrott och avbrottslängd för 
enskilda kunder 

Även i områden med en genomsnittligt hög leveranssäkerhet kan det finnas en 
mängd kunder med låg leveranssäkerhet. I detta avsnitt redovisas hur stor andel 
av kunderna som har drabbats av ett visst antal långa respektive korta avbrott, 
samt andelen kunder som har drabbats av både korta och långa avbrott. Slutligen 
visas också fördelningen av den sammanlagda avbrottslängden för alla kunder i 
landet. 

4.4.1 Fördelning av antal avbrott för enskilda kunder 

I Figur 11 visas fördelningen av antalet avbrott för alla kunder anslutna till 
lokalnät i Sverige. 

Figur 11 Fördelning av antalet långa avbrott (längre än 3 minuter) under 2012 för alla kunder i landet. 

  

Under 2012 hade 47 procent av kunderna inte något avbrott, 23 procent hade 1 
avbrott, 13 procent hade 2 avbrott, osv. Enligt Ei:s föreskrift (EIFS 2013:1) om krav 
som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet är 
elöverföringen av god kvalitet om antalet avbrott är 3 eller färre och överföringen 
är av dålig kvalitet om antalet avbrott är 12 eller fler. Som tidigare nämnts trädde 
kravet i kraft under 2013. Nästan 90 procent av de svenska elkunderna har alltså 
elöverföring av god kvalitet enligt denna definition medan 1,3 procent av de 
svenska elkunderna har dålig kvalitet, vilket dock inte framgår av figuren. 
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En variant på ovanstående är att visa andelen kunder som under året drabbades av 
minst ett visst antal avbrott. I Figur 12 visas fördelningen av andelen kunder som 
drabbades av minst ett visst antal långa respektive korta avbrott. 

Figur 12 Fördelning av antalet avbrott under 2012 för alla kunder i landet. Figuren visar andelen kunder 
som hade minst ett visst antal långa20 eller korta21 avbrott under året. 

 

Under 2012 hade 53 procent av kunderna minst ett långt avbrott, 30 procent hade 
minst två långa avbrott, osv. 27 procent av kunderna hade minst ett kort avbrott, 
13 procent hade minst två korta avbrott, osv. Det kan noteras att ju färre avbrott en 
kund hade, desto högre andel av avbrotten var långa avbrott. Fördelningen kan 
även visas i tabellform, se Tabell 14. I tabellen visas också antalet kunder som 
drabbades av minst ett visst antal både långa och korta avbrott. 

Tabell 14 Antalet kunder i Sverige med minst ett visst antal korta avbrott (kortare än 3 minuter) respektive 
långa avbrott (längre än 3 minuter) under 2012. 

Antal avbrott Antal kunder med… 

 …långa avbrott …korta avbrott …både korta och långa avbrott 

1 eller fler 2 800 000 1 400 000 1 100 000 

4 eller fler 590 000 350 000 210 000 

12 eller fler 71 000 70 000 20 000 

20 eller fler 19 000 20 000 3 600 

30 eller fler 2 200 4 200 230 

 

Ett relativt stort antal kunder drabbas av många avbrott, även om det handlar om 
en liten andel av de 5,3 miljoner elnätskunderna i Sverige. Bland kunderna med 
fler än ungefär 15 avbrott fanns det fler kunder med korta än långa avbrott. 
                                                           
20 CEMI-X 
21 Motsvarande CEMI-X, fast för korta avbrott 
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Ungefär 71 000 kunder har haft minst 12 långa avbrott under året, vilket innebär 
dålig leveranskvalitet enligt Ei:s föreskrift (EIFS 2013:1) om krav som ska vara 
uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, som trädde i kraft 
under 2013. 

Det är till största delen olika kunder som drabbas av antingen korta eller långa 
avbrott, men i ett mindre antal fall finns det kunder som har drabbats av ett stort 
antal både långa och korta avbrott, vilket tyder på andra problem i nätet än om 
enbart långa eller korta avbrott inträffar. Orsakerna kan vara brister i underhåll 
eller röjning av ledningsgator. 

4.4.2 Fördelning av den sammanlagda avbrottslängden för enskilda kunder 

I Figur 13 visas fördelningen av den sammanlagda avbrottslängden under 2012 för 
alla kunder anslutna till lokalnät i Sverige. Figuren visar andelen kunder som har 
haft avbrott som har varat minst den angivna tiden.  

Figur 13 Fördelning av andelen kunder med avbrott minst en viss tid22 under 2012 för alla kunder i landet. 

 

Under 2012 hade 39 procent av kunderna avbrott längre än en halvtimme, 31 
procent hade avbrott längre än en timme, 22 procent hade avbrott längre än två 
timmar, osv. Fördelningen kan även visas i tabellform, se Tabell 15. Även om 
procentandelen kunder med långa avbrottstider är ganska liten, så handlar det 
fortfarande om många kunder. 
  

                                                           
22 CELID-t 
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Tabell 15 Fördelning av andelen kunder med avbrott minst en viss sammanlagd tid23 under 2012 för alla 
kunder i landet. 

Sammanlagd avbrottstid Antal kunder Andel av kunderna 

30 minuter eller mer 2 100 000 39 % 

1 timme eller mer 1 700 000 31 % 

4 timmar eller mer 660 000 12 % 

12 timmar eller mer 150 000 2,8 % 

24 timmar eller mer 42 000 0,8 % 

48 timmar eller mer 7 300 0,1 % 

72 timmar eller mer 1 700 0,03 % 

 

4.5 Elavbrott längre än 24 timmar 
I ellagen finns sedan 2011 det s.k. funktionskravet, som innebär att en nätägare ska 
se till att ett sammanhängande avbrott i överföringen av el till en elanvändare 
aldrig överstiger tjugofyra timmar24. 

Figur 14 visar antalet kunder som har drabbats av minst ett sammanhängande 
elavbrott längre än 24 timmar sedan 2007 

Figur 14 Antal kunder med minst ett sammanhängande elavbrott längre än 24 timmar 2007-2012. 

 

Trots att stora vädersäkringsåtgärder har genomförts de senaste åren är det 
fortfarande tiotusentals kunder som drabbas av 24-timmarsavbrott under år med 

                                                           
23 CELID-t 
24 3 kap. 9 a § ellagen (1997:857). Funktionskravet gäller dock inte om nätägaren visar att avbrottet beror 
på ett hinder utanför nätägarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och 
vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. 
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större väderstörningar och ett antal tusen kunder som drabbas av 24-
timmarsavbrott år utan större väderstörningar. 

Elavbrott längre än 24 timmar är ett område som Ei har fokus på i tillsynen över 
leveranssäkerheten i elnäten. Under vintern 2011/2012 drabbade ett flertal stormar 
Sverige som ledde till att över 70 000 kunder drabbades av elavbrott längre än 24 
timmar. Ei har följt upp dessa händelser och ett antal företag har lämnat in 
åtgärdsplaner som löper över en treårsperiod som visar hur 24-timmarsavbrott ska 
undvikas i framtiden. Ei har också som följd av händelserna vintern 2011/2012 
upprättat en observationslista med ett antal nätföretag som står under bevakning. 
Mer information om Ei:s tillsyn efter stormarna finns redovisade i två rapporter25. 

Under slutet av 2013 har större väderstörningar återigen drabbat Sverige 
(stormarna Simone, Hilde, Sven och Ivar). Preliminära siffror visar att fler kunder 
har drabbats av elavbrott längre än 24 timmar under 2013 än under 2008 vilket 
innebär att tiotusentals kunder har drabbats (fler än 25 000 men förmodligen färre 
än 70 000). 2013 ser därmed ut att bli det tredje värsta året med hänsyn till antal 
kunder drabbade av 24-timmarsavbrott sedan 2007 då Ei började samla in data om 
24-timmarsavbrott. 

Statistiken visar att behoven av vädersäkring av elnäten är fortsatt stora. 
Uppföljning av 24-timmarsavbrott är också en prioriterad del av Ei:s tillsyn över 
leveranssäkerheten i elnäten. 

4.6 Sammanfattande bedömning, distributionsnätet 

Avbrottstiderna påverkas av väder och vind 
2012 var ett år utan större väderstörningar. Under perioden 1998-2012 har den 
genomsnittliga avbrottstiden per kund varierat mellan 1 och 2 timmar de år inga 
större väderhändelser har inträffar, medan den genomsnittliga avbrottstiden har 
varit längre under stormdrabbade år som t.ex. 2005, 2007 och 2011. Antalet avbrott 
påverkas inte nämnvärt av väderhändelser, utan det är framförallt avbrottstiderna 
som påverkas. Det finns en trend mot kortare avbrottstider de år större 
väderhändelser har inträffat och en del av förklaringen är troligtvis de 
vädersäkrande åtgärder som har vidtagits sedan 2005, bl.a. kablifiering av utsatta 
nätdelar. Förutsättningarna vid varje större väderhändelse är dock unika varför 
utfallet även kan bero på andra orsaker. 

Det finns dock fortsatt stora behov av vädersäkring av de svenska distributions-
näten. 2012 drabbades nästan 3 000 kunder av avbrott som varade längre än 24 
timmar vilket kan jämföras med över 70 000 kunder under 2011. Preliminära siffror 
från 2013 visar att tiotusentals 24-timmarsavbrott har inträffat. Uppföljningen av 
24-timmarsavbrotten är en prioriterad del av Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i 
elnäten. 

Den avbrottstid som orsakas av fel i överliggande nät, i huvudsak regionnätet, har 
varit förhållandevis konstant under den senaste tioårsperioden med undantag för 
enstaka år. Detta indikerar att regionnäten är förhållandevis robusta vid svåra 
                                                           
25 Energimarknadsinspektionens tillsyn över elavbrotten under vintern 2011/2012, EiPM 2013:02 och 
Granskning om elavbrotten i Sydsverige den 7-9 februari 2011 ”Stormen Berta”, EiPM 2011:06 
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väderstörningar, men det finns också vissa problem med leveranssäkerheten i 
regionnäten som har andra orsaker. Ungefär en fjärdedel av antalet elavbrott som 
drabbar en kund beror på fel i regionnätet, men dessa är i genomsnitt kortare än 
avbrotten i lokalnäten. 

Det finns stora skillnader i leveranssäkerheten mellan olika nätföretag och i olika 
delar av landet 
Vilken leveranssäkerhet man har varierar kraftigt beroende på var i landet man bor 
och vilket elnätsföretag som driver elnätet. Glesbygden har en lägre 
leveranssäkerhet än tätorter och det är i glesbygden som de mycket långa 
avbrotten inträffar. Samtidigt finns det en trend mot att leveranssäkerheten ökar i 
glesbygden, men minskar i tätorter. De ökande medelavbrottstiderna i tätortsnäten 
kommer att följas upp vid Ei:s tillsyn. Några tänkbara orsaker kan vara grävskador 
och andra former av kabelfel som bl.a. kan vara följd av åldrande komponenter 
och bristfälligt underhåll. 

Under 2012 drabbades över 70 000 elkunder av 12 långa avbrott (längre än 3 
minuter) eller fler. I oktober 2013 trädde ett nytt krav i kraft, som innebär att de 
kunder som har haft minst 12 långa avbrott har dålig leveranskvalitet. Kravet finns 
i Ei:s föreskrift (EIFS 2013:1) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen 
av el ska vara av god kvalitet. 

Även antalet kunder som drabbades av korta avbrott (kortare än 3 minuter) är 
omfattande. Korta och långa avbrott drabbar vanligen inte samma kunder, men i 
ett mindre antal fall finns det kunder som har drabbats av ett stort antal både långa 
och korta avbrott, vilket tyder på andra problem i nätet än om enbart långa eller 
korta avbrott inträffar. Orsakerna kan vara brister i underhåll eller brister i röjning 
av ledningsgator. 

Elavbrotten medför betydande kostnader för samhället och näringslivet 
De sammanlagda kundkostnaderna som orsakades av elavbrott under 2012 
uppgick enligt en uppskattning till närmare en miljard kronor. De högsta 
kostnaderna (610 miljoner kronor) drabbade kundgruppen handel och tjänster. 
Därefter kommer industri (200 miljoner kronor) följt av offentlig verksamhet, 
jordbruk och hushåll med lägre kostnader. Inom varje kundgrupp finns dock stora 
variationer. 

Statistiken visar att jordbruket är den kundgrupp som har de längsta 
avbrottstiderna per år och dessutom högst antal långa och korta avbrott. Därefter 
följer hushåll som har en något sämre leveranssäkerhet än kundgrupperna industri 
och offentlig förvaltning. Handel och tjänster är den kundgrupp som har högst 
leveranssäkerhet. 
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5 Leveranssäkerheten hos 
enskilda elnätsföretag 

Från ett kundperspektiv kan det finnas intresse att information om vilka 
elnätsföretag26 som det har bättre respektive sämre leveranssäkerhet av el. 
Energimarknadsinspektionen har tillsynsansvar för leveranssäkerheten i de 
svenska elnäten, där informationen i detta kapitel kan ses som en del av 
urvalsprocessen för att identifiera väsentliga brister i leveranssäkerheten hos 
enskilda elnätsföretag. 

5.1 Avbrottslängd och antal avbrott per elnätsföretag 
I avsnitt 4.1 redovisades avbrottslängd och avbrottstid för en medelkund i 
distributionsnätet. Informationen säger dock inget om leveranssäkerheten hos 
enskilda elnätsföretag. Avbrottslängd och avbrottsfrekvens hos de elnätsföretag 
som haft det sämsta utfallet 2012 redovisas nedan och jämförs med medelvärdet 
för hela Sverige. 

5.1.1 Avbrottslängd per elnätsföretag 

I Tabell 16 nedan redovisas de tio elnätsföretag som hade de längsta 
genomsnittliga avbrottstiderna per kund 2012. När ett elavbrott inträffar drabbas 
normalt inte samtliga kunder i nätet och därför visar den genomsnittliga 
avbrottstiden per kund inte den verkliga avbrottstiden som de kunder som har 
drabbats av avbrott upplever. Därför redovisas också den genomsnittliga 
avbrottslängden för de kunder som har drabbats av avbrott. 

  

                                                           
26 I detta kapitel används genomgående benämningen ”elnätsföretag” med innebörden 
”lokalnätsföretag”, för läsbarhetens skull. 
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Tabell 16 Avbrottslängden per kund och per kund drabbad av avbrott hos de tio nätföretag med längst 
genomsnittlig avbrottstid 2012. 

Elnätsföretag Genomsnittlig avbrottslängd (minuter)… 

 …per kund27 …per kund drabbad av avbrott28 

Skyllbergs Bruks AB 773 864 

Blåsjön Nät AB 752 764 

Partille Energi Nät AB 394 403 

Larvs Elektriska 
Distributionsförening 360 360 

Härjeåns Nät AB 270 275 

Närkes Kils Elektriska ek för 248 248 

Norrtälje Energi AB 225 571 

Brittedals Elnät ek för 194 297 

Vattenfall Eldistribution AB 180 323 

Björklinge Energi ek för 171 273 

Hela Sverige 75 181 

 

För de elnätsföretag med de längsta genomsnittliga avbrottstiderna (Skyllbergs 
bruk, Blåsjön Nät, Partille Energi, Larvs Elektriska, Härjeåns Nät och Närkes Kils 
Elektriska) är skillnaderna relativt små mellan medelkunden och de kunder som 
har drabbats av avbrott. Detta betyder att leveranssäkerheten i genomsnitt är låg i 
dessa nät och att de flesta kunder i nätet har likvärdig leveranssäkerhet. 

I resterande nät med de längsta avbrottstiderna, liksom för hela Sverige, finns det 
stora skillnader mellan medelkunden och de kunder som har drabbats av avbrott. 
Detta innebär att det i dessa nät inte är meningsfullt att tala om en medelkund 
eftersom många kunder inte har några avbrott alls. Samtidigt finns det en mindre 
andel kunder som har långa avbrottstider. 

På kartan i Figur 15 visas hur den genomsnittliga avbrottstiden per kund fördelas 
över landet. Indelningen har gjorts per koncession, vilket är den minsta 
beståndsdelen med en geografisk placering som Energimarknadsinspektionen kan 
sammanställa i nuläget. 

                                                           
27 SAIDI eget nät 
28 CTAIDI eget nät 
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Figur 15 Fördelningen i landet av den genomsnittliga avbrottstiden per kund orsakat av fel i nätet hos det 
lokala elnätsföretaget. Varje beståndsdel i kartan består av en koncession29. 

 

Av kartan framgår några generella mönster, så som att många av de längsta 
avbrottstiderna inträffar i norra Sverige och i kustområden, men det framgår också 
att det finns stora variationer i leveranskvaliteten i geografiskt närbelägna 
områden. 

                                                           
29 Koncessionen är det tillstånd som elnätsföretag har för att bedriva nätverksamhet i ett område. Ett 
elnätsföretag kan inneha en eller flera koncessioner vilket betyder att en koncession kan utgöra 
antingen hela nätföretagets område eller bara en delmängd. 
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I Norra Sverige har de flesta områden i genomsnitt långa avbrottstider per kund, 
men det finns några undantag bland mindre områden eller i områden som ligger 
kring städer. 

Variationerna i leveranssäkerhet är störst i Mellansverige och i södra Sverige där 
det finns många exempel på områden som angränsar till varandra men där 
leveranssäkerheten kan vara hög i det ena området och låg i det andra trots att 
yttre omständigheter som väder, terräng, markförhållanden m.m. borde vara 
likartade. 

Vid bestämningen av elnätsföretagens intäktsramar finns leveranssäkerheten med 
som en parameter, i den s.k. kvalitetsjusteringen. Ett delmål som Ei har med 
kvalitetsjusteringen är att jämna ut skillnaderna i leveranssäkerhet mellan olika 
områden med likartade förutsättningar. 

5.1.2 Antal avbrott per elnätsföretag 

I Tabell 17 nedan redovisas de tio elnätsföretag med de högsta genomsnittliga 
antalen avbrott per kund. När ett elavbrott inträffar drabbas normalt inte samtliga 
kunder i nätet och därför visar det genomsnittliga antalet avbrott per kund inte det 
verkliga antalet avbrott som de kunder som har drabbats av avbrott upplever. 
Därför redovisas också det genomsnittliga antalet avbrott för de kunder som har 
drabbats av avbrott. 

Tabell 17 Antal avbrott per kund och per kund som drabbades av avbrott hos de tio nätföretag med flest 
avbrott per kund. 

Elnätsföretag Genomsnittligt antal avbrott… 

 …per kund30 …per kund drabbad av avbrott31 

Härjeåns Nät AB 5,8 5,9 

Åkab Nät & Skog AB 5,3 5,5 

Almnäs Bruk AB 5,3 5,3 

Närkes Kils Elektriska ek för 5,1 5,1 

Blåsjön Nät AB 3,7 3,8 

Skyllbergs Bruks AB 3,3 3,7 

Gotlands Energi AB GEAB 3,1 3,9 

Larvs Elektriska 
Distributionsförening 3,0 3,0 

Bengtsfors Energi Nät AB 2,5 2,5 

LKAB Nät AB 2,3 2,4 

Medelvärde för hela Sverige 1,0 2,5 

 

                                                           
30 SAIFI eget nät 
31 CAIFI eget nät 
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Skillnaderna mellan medelkunden och de kunder som har drabbats av avbrott är 
relativt små för nätföretagen i tabellen ovan om man jämför med medelvärdet för 
hela Sverige. Det innebär att en hög andel av kunderna hos de angivna 
nätföretagen har en låg leveranssäkerhet. Annorlunda uttryckt är spridningen i 
leveranssäkerhet liten mellan kunderna hos de angivna elnätsföretagen men den 
genomsnittliga leveranssäkerheten är låg jämfört med medelvärdet för hela 
Sverige. 

5.2 Fördelning av antal avbrott och avbrottslängd för 
enskilda kunder redovisat per nätföretag 

Även i ett område med en genomsnittligt hög leveranssäkerhet kan det finnas en 
mindre mängd kunder som har drabbats av många eller långa avbrott. I detta 
avsnitt belyses dels i vilka nät flest kunder har drabbats och dels i vilka nät den 
högsta andelen kunder av det totala antalet kunder har drabbats. Om en stor andel 
kunder i ett nät har drabbats tyder det på att stora delar av nätet är sårbart. 

5.2.1 Antal avbrott hos enskilda kunder 

I Tabell 18 visas antalet kunder som har drabbats av 12 eller fler avbrott under 
2012, för att visa var flest drabbade kunder finns. Om en kund har fler än 12 
avbrott per år innebär det dålig leveranskvalitet enligt Ei:s föreskrift (EIFS 2013:1) 
om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. 
Kravet trädde i kraft oktober 2013. 

Tabell 18 Nätföretag med flest kunder med 12 eller fler avbrott under 2012 och totalt antal kunder i 
respektive nät. 

Nätföretag Antal kunder som har 
haft minst 12 avbrott 

Antal kunder i nätet 

Vattenfall 
Eldistribution AB 43 000 860 000 

E.ON Elnät Sverige 
AB 10 000 1 000 000 

Härjeåns Nät AB 9 500 27 000 

Gotlands Energi AB 
GEAB 2 300 40 000 

Fortum Distribution 
AB 2 000 890 000 

Norrtälje Energi AB 930 14 000 

Skellefteå Kraft 
Elnät AB 890 64 000 

Luleå Energi Elnät 
AB 710 40 000 

Blåsjön Nät AB 290 1 500 

Näckåns Elnät AB 210 2 100 

Hela Sverige 71 000 5 300 000 

  

Majoriteten av kunderna som har drabbats av minst 12 avbrott under året finns hos 
Vattenfall Eldistribution, E.ON Elnät och Härjeåns Nät. De tre största nätföretagen 
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i Sverige finns med på listan, men det finns också ett antal nätföretag med relativt 
få kunder där det ändå är ett stort antal drabbade kunder. 

De tio nätföretag med högst andel kunder som hade fler än 12 avbrott visas i Tabell 
19, tillsammans med det genomsnittliga antalet avbrott per kund. 

Tabell 19 Nätföretag med högst andel kunder med 12 eller fler avbrott under 2012 jämfört med 
genomsnittligt antal avbrott per kund. 

Nätföretag Andel kunder som har 
haft minst 12 avbrott32 

Genomsnittligt antal 
avbrott per kund33 

Härjeåns Nät AB 36 % 5,3 

Blåsjön Nät AB 19 % 9,0 

Näckåns Elnät AB 10 % 4,0 

Åkab Nät & Skog AB 8,6 % 7,3 

Norrtälje Energi AB 6,5 % 5,1 

Gotlands Energi AB 
GEAB 5,6 % 2,5 

Närkes Kils 
Elektriska ek för 5,2 % 3,1 

Vattenfall 
Eldistribution AB 5,0 % 1,2 

Skyllbergs Bruks AB 2,1 % 2,2 

Luleå Energi Elnät 
AB 1,8 % 1,3 

Hela Sverige 1,3 % 1,3 

  

Sju av företagen (Härjeåns Nät, Blåsjön Nät, Näckåns Elnät, Norrtälje Energi, 
Gotlands Energi, Vattenfall Eldistribution och Luleå Energi) återkommer från 
Tabell 18 som visade antalet drabbade kunder. De övriga tre (Åkab Nät & Skog, 
Närkes Kils elektriska och Skyllbergs bruk) är nätföretag med få kunder men där 
en hög andel av nätet är sårbart. 

De flesta nätföretag med en hög andel kunder med minst 12 avbrott har också ett 
högt genomsnittligt antal avbrott, men av tabellen framgår att Vattenfall 
Eldistribution AB och Luleå Energi Elnät AB har en leveranssäkerhet i nivå med 
genomsnittet för hela Sverige, men en låg leveranssäkerhet till en förhållandevis 
hög andel enskilda kunder. 

På kartan i Figur 16 visas de områden där enskilda kunder har drabbats av minst 
12 avbrott under året. Ett område motsvaras i kartan av en koncession, vilket är 
den minsta beståndsdelen med en geografisk placering som Ei kan sammanställa i 
nuläget. 

                                                           
32 CEMI-12 
33 SAIFI eget nät och överliggande nät 
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Figur 16 Fördelningen i landet av de områden där enskilda kunder har drabbats av minst 12 avbrott34 
under 2012. Varje färgmarkerat område i kartan består av en koncession35. 

 

 

De områden där över 1 procent av det totala antalet kunder i området har drabbats 
är rödmarkerade på kartan och detta är de områden där högst andelar av nätet är 
sårbart. Dessa områden har märkts med nätföretagets namn. Områden där under 1 

                                                           
34 CEMI-12 
35 Koncessionen är det tillstånd som elnätsföretag har för att bedriva nätverksamhet i ett område. Ett 
elnätsföretag kan inneha en eller flera koncessioner vilket betyder att en koncession kan utgöra 
antingen hela nätföretagets område eller bara en delmängd. 
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procent av det totala antalet kunder har drabbats är orangemarkerade. De 
områden där inga kunder har drabbats har inte markerats alls. 

De flesta områden där kunder har drabbats av minst 12 avbrott finns i norra 
Sverige, men det finns också områden i Mellansverige och i södra Sverige där 
kunder har drabbats av minst 12 avbrott. Områdenas geografiska utbredning är 
både stora och små. Det finns ett stort antal exempel på områden där kunderna har 
haft minst 12 avbrott, som gränsar till områden där det inte finns några kunder 
med en sådan låg leveranssäkerhet. 

Detta visar att det finns stora variationer i leveranssäkerhet dels inom områden, 
där en mängd av kunderna har lägre leveranssäkerhet än majoriteten av kunderna, 
dels finns det stora variationer i leveranssäkerhet mellan olika områden trots att 
områdena är geografiskt närbelägna och borde ha relativt likartade förutsättningar 
för att bedriva nätverksamhet. 

5.2.2 Avbrottslängd hos enskilda kunder 

I detta avsnitt redovisas den sammanlagda avbrottstiden under 2012 för enskilda 
kunder, vilket betyder att en kund kan ha drabbats av flera, kortare avbrott för att 
komma upp i den sammanlagda avbrottstiden. För avbrottslängd finns inget krav i 
föreskrifter på vad som innebär god eller dålig kvalitet, så därför har en 
sammanlagd avbrottstid på 48 timmar under året valts för att med god marginal 
indikera dålig kvalitet. 

I Tabell 20 visas de elnätsföretag med högst antal kunder med en sammanlagd 
avbrottstid över 48 timmar under året, för att visa var flest drabbade kunder finns. 

Tabell 20 Nätföretag med högst antal kunder med en sammanlagd avbrottstid över än 48 timmar under 
året jämfört med antalet kunder i respektive nät. 

Nätföretag Antal kunder med en 
sammanlagd avbrottstid över 

48 timmar under året 

Antal kunder i nätet 

Vattenfall Eldistribution AB 5 100 860 000 

E.ON Elnät Sverige AB 1 100 1 000 000 

Härjeåns Nät AB 280 27 000 

Fortum Distribution AB 170 890 000 

Norrtälje Energi AB 160 14 000 

Sandviken Energi Elnät AB 98 20 000  

Blåsjön Nät AB 92 1 500 

Björklinge Energi ek för 68 13 000 

Skyllbergs Bruks AB 62 1 400 

Luleå Energi Elnät AB 55 40 000 

Hela Sverige 7 300 5 300 000 
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Majoriteten av kunderna som har drabbats av en sammanlagd avbrottstid över 48 
timmar under året finns hos Vattenfall Eldistribution och E.ON Elnät. Ytterligare 
tre nätföretag (Härjeåns Nät, Fortum Distribution och Norrtälje Energi) har haft 
över 100 kunder med en sammanlagd avbrottstid över 48 timmar under året. 
Utöver de tre största svenska nätföretagen (E.ON, Fortum och Vattenfall) finns det 
både små och medelstora nätföretag som har många kunder med långa 
avbrottstider. 

I Tabell 21 redovisas de tio elnätsföretag med högst andel kunder med en 
sammanlagd avbrottslängd över 48 timmar under 2012. 

Tabell 21 Nätföretag med högst andel kunder med en sammanlagd avbrottstid över än 48 timmar under 
året jämfört med genomsnittlig avbrottslängd per kund (48 timmar motsvarar 2880 minuter). I tabellen 
visas också antalet kunder med en sammalagd avbrottstid längre än 48 timmar under året. 

Nätföretag Andel kunder med 
en sammanlagd 

avbrottstid över 48 
timmar under 

året36 

Genomsnittlig 
avbrottslängd per 
kund (minuter)37 

Antal kunder som 
har haft en 

sammanlagd 
avbrottstid över 48 
timmar under året 

Blåsjön Nät AB 6,0 % 752 92 

Skyllbergs Bruks 
AB 4,6 % 773 62 

Närkes Kils 
Elektriska ek för 1,4 % 248 17 

Norrtälje Energi AB 1,1 % 232 156 

Härjeåns Nät AB 1,1 % 361 283 

AB Kramfors 
Energiverk (tillhör 
numer E.ON) 

0,94 % 118 46 

Vattenfall 
Eldistribution AB 0,60 % 196 5115 

Björklinge Energi 
ek för 0,53 % 185 68 

Sandviken Energi 
Elnät AB 0,49 % 70 98 

Luleå Energi Elnät 
AB 0,14 % 40 55 

Hela Sverige 0,14 % 89 7335 

  

Åtta av företagen (Blåsjön Nät, Skyllbergs bruk, Norrtälje Energi, Härjeåns Nät, 
Vattenfall Eldistribution, Björklinge Energi, Sandviken Energi Elnät och Luleå 
Energi) återkommer från Tabell 20 som visade antalet drabbade kunder. De andra 
två (Närkes Kils elektriska och AB Kramfors Energiverk) är nätföretag med få 
kunder men där en hög andel av nätet är sårbart. 

De flesta nätföretag med en hög andel kunder med en sammalagd avbrottstid över 
48 timmar under året har också en hög genomsnittlig avbrottstid per kund, men av 
tabellen framgår att AB Kramfors Energiverk (numer E.ON Elnät Kramfors AB), 

                                                           
36 CELID-48 
37 SAIDI eget nät och överliggande nät 
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Sandviken Energi Elnät AB och Luleå Energi Elnät AB har en genomsnittlig 
leveranssäkerhet i nivå med genomsnittet i Sverige, men en låg leveranssäkerhet 
till några av sina kunder. Antalet kunder är i dessa fall ganska få, men de utgör 
ändå en förhållandevis hög andel av företagens kunder. 

På kartan i Figur 17 på nästa sida visas de områden där enskilda kunder har 
drabbats av en sammanlagd avbrottstid över 48 timmar under året. Ett område 
motsvaras i kartan av en koncession, vilket är den minsta beståndsdelen med en 
geografisk placering som Ei kan sammanställa i nuläget. 

De områden där över 1 procent av det totala antalet kunder i området har drabbats 
är rödmarkerade på kartan och detta är de områden där högst andelar av nätet är 
sårbart. Dessa områden har märkts med nätföretagets namn. Områden där under 
en procent av det totala antalet kunder har drabbats är orangemarkerade. De 
områden där inga kunder har drabbats har inte markerats alls. 

Områden där kunder har drabbats av sammanlagt 48 timmars avbrott eller mer 
finns spridda över hela landet och består av både stora och små områden. Det finns 
ett stort antal exempel på områden där kunderna har haft sammanlagt 48 timmars 
avbrott eller mer som gränsar till områden där det inte finns några kunder med en 
sådan låg leveranssäkerhet. 

Detta visar att det finns stora variationer i leveranssäkerhet dels inom områden, 
där en mängd av kunderna har lägre leveranssäkerhet än majoriteten av kunderna, 
dels finns det stora variationer i leveranssäkerhet mellan olika områden trots att 
områdena är geografiskt närbelägna och borde ha relativt likartade förutsättningar 
för att bedriva nätverksamhet. 
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Figur 17 Fördelningen i landet av de områden där enskilda kunder har drabbats av en sammanlagd 
avbrottstid över 48 timmar38 under 2012. Varje färgmarkerat område i kartan består av en koncession39. 

 

 

                                                           
38 CELID-48 
39 Koncessionen är det tillstånd som elnätsföretag har för att bedriva nätverksamhet i ett område. Ett 
elnätsföretag kan inneha en eller flera koncessioner. 

Härjeåns Nät 

Blåsjön Nät 

Närkes Kils 
Elektriska 

E.ON Elnät 

Vattenfall 
Eldistribution 

Vattenfall 
Eldistribution 

Vattenfall 
Eldistribution E.ON Elnät 

Norrtälje 
Energi 

Skyllbergs 
bruk Vattenfall 

Eldistribution 

Vattenfall 
Eldistribution 



48 

5.3 Elnätsföretag med elavbrott längre än 24 timmar 
I ellagen finns sedan 2011 det s.k. funktionskravet, som innebär att en nätägare ska 
se till att avbrott i överföringen av el till en elanvändare aldrig överstiger tjugofyra 
timmar40. Elavbrott längre än 24 timmar är ett område som Ei har fokus på i sin 
tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten. 

I Tabell 22 nedan redovisas de tio nätföretag med flest kunder som har drabbats av 
elavbrott längre än 24 timmar sedan funktionskravet trädde i kraft 2011. Under 
2011 inträffade flera större stormar vilket speglas i statistiken. 

Tabell 22 Elnätsföretag med flest kunder som har drabbats av elavbrott längre än 24 timmar 2011-2012. 

Nätföretag Antal kunder med elavbrott längre än 24 timmar… 

 
2012 2011  

Vattenfall Eldistribution AB 1 900 22 000  

E.ON Elnät Sverige AB 240 22 000  

Fortum Distribution AB 420 14 000  

Härjeåns Nät AB 16 6 900  

Skellefteå Kraft Elnät AB 0 950  

Sundsvall Elnät AB 0 920  

Kraftringen Nät AB 0 830  

Dala Energi Elnät AB 0 790  

Ljusdal Elnät AB 0 770  

Bodens Energi Nät AB 0 540  

Övriga nätföretag 240 3 300  

Hela Sverige 2 900 72 000  

 

Under 2012 drabbades kunder till 19 elnätsföretag av elavbrott som varade längre 
tid än 24 timmar. 2011 drabbades kunder till 44 elnätsföretag. I de flesta fallen 
inträffar 24-timmarsavbrotten i glesbygdsnät med hög andel oisolerade 
luftledningar och orsaken är vanligen trädpåfall. Samtliga elnätsföretag i tabellen 
ovan, utom Ljusdal Elnät AB, tillhör den största fjärdedelen av de svenska 
elnätsföretagen (med fler än ca 20 000 kunder), vilket betyder att det är de stora 
och medelstora elnätsföretagen i Sverige som har störst problem med 24-
timmarsavbrott. 
 
I Tabell 23 redovisas de tio nätföretag där högst andel kunder har drabbats av 
elavbrott längre än 24 timmar under åren 2011-2012, sorterat på högst andel 2012.  

                                                           
40 3 kap. 9 a § ellagen (1997:857). Funktionskravet gäller dock inte om nätägaren visar att avbrottet beror 
på ett hinder utanför nätägarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och 
vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. 
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Tabell 23 Elnätsföretag med högst andel kunder som har drabbats av elavbrott längre än 24 timmar 2011-
2012 sorterat på högst andel 2012. 

Nätföretag Andel kunder med elavbrott längre än 24 timmar… Antal kunder i nätföretaget 

 
2012 2011  

AB Kramfors Energiverk 
(tillhör numer E.ON) 0,93 % 4,0 % 5 000 

LEVA i Lysekil AB 0,92 % 0 % 10 000 

Närkes Kils Elektriska ek 
för 0,82 % 0,082 % 1 200 

Vattenfall Eldistribution AB 0,23 % 2,6 % 860 000 

Upplands Energi ek för 0,20 % 
0,70 % 

 
13 000 

Blåsjön Nät AB 0,13 % 
31 % 

 
1 500 

Härjeåns Nät AB 0,060 % 
26 % 

 
27 000 

Eskilstuna Energi & Miljö 
Elnät AB 0,056 % 

0 % 
 

46 000 

Fortum Distribution AB 0,046 % 1,5 % 890 000 

Kungälv Energi AB 
 

0,046 % 
0,49 % 

 
22 000 

Hela Sverige 0,053 % 1,4 % 5 300 000 

 

Som tidigare framgått av Tabell 22 drabbades 2 900 kunder av avbrott över 24 
timmar under 2012, vilket endast är 5 procent av antalet drabbade 2011. Några 
elnätsföretag hade en hög andel 24-timmarsavbrott både 2011 och 2012. 

Vattenfall och Fortum, men inte E.ON, finns med på listan över nätföretag med 
högst andel 24-timmarsavbrott i förhållande till antalet kunder under 2012. På 
denna lista finns också många mindre nätföretag med. Gemensamma nämnare för 
de flesta av företagen är att de har glesbygdsnät med hög andel oisolerade 
luftledningar, men det finns också undantag. Till exempel hade Eskilstuna Energi 
& Miljö Elnät AB en hög andel 24-timmarsavbrott under 2012 trots att nätet 
klassificeras som ett tätortsnät och har en hög andel kabel. I det fallet är det troligt 
att det drabbade området finns i en mindre del av nätet med låg kundtäthet och 
hög andel luftledning. 

På kartan i Figur 18 visas de områden där enskilda kunder har drabbats av minst 
ett sammanhängande elavbrott längre än 24 timmar under perioden 2011-2012. Ett 
område på kartan motsvaras av en redovisningsenhet41, vilket är den minsta 
beståndsdelen med en geografisk placering som Ei kan sammanställa 24-
timmarsavbrott för i nuläget. 

                                                           
41 En redovisningsenhet tillhör ett nätföretag och är en samling av koncessioner för vilken uppgifter 
samredovisas till Ei. En koncession är det tillstånd som elnätsföretag har för att bedriva nätverksamhet i 
ett område. Ett elnätsföretag kan inneha en eller flera koncessioner. 
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De områden där minst 10 procent av kunderna i området har drabbats är 
rödmarkerade på kartan. Områden där 1 till 10 procent av kunderna drabbades av 
24-timmarsavbrott under 2011-2012 är orangemarkerade och områden där färre än 
1 procent av kunderna drabbades av 24-timmarsavbrott är gulmarkerade. De 
områden där inga kunder har drabbats har inte markerats alls.  

Figur 18 Fördelningen i landet av de områden där enskilda kunder har drabbats av minst ett 
sammanhängande elavbrott längre än 24 timmar under 2011-2012. Varje färgmarkerat område i kartan 
består av en redovisningsenhet, vilket för de stora nätföretagen innebär mycket stora geografiska 
områden. 
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Distribution 

Ljusdal Elnät 

Hamra 
Besparings-

skog 



51 

Kunder över hela Sverige har drabbats av 24-timmarsavbrott under 2011 och 2012 
och totalt har kunder till över 50 elnätsföretag drabbats vars områden täcker större 
delen av Sveriges yta. De områden som inte har drabbats av 24-timmarsavbrott är 
främst områden med en mindre geografisk utbredning. 

De hårdast drabbade områdena med över 10 procent av nätföretagets kunder 
drabbade av 24-timmarsavbrott ligger i södra och mellersta Norrland och det är 
troligtvis en följd av stormen Dagmar i december 2011. Nätföretagen med den 
högsta andelen kunder i nätet som har drabbats av 24-timmarsavbrott är Härjeåns 
Nät, E.ON Elnät, Blåsjön Nät, Fortum Distribution, Hamra Besparingsskog och 
Ljusdal Elnät. 

De områden där mellan 1 procent och 10 procent av nätföretagets kunder har 
drabbats finns både i norra Norrland och i de södra delarna av Sverige. Det finns 
också några områden som angränsar till de hårdast drabbade områdena (i rött). 
Större väderstörningar har under perioden också inträffat i dessa områden. 

Slutsatsen som tidigare har dragits i avsnitt 5.2, dvs. att spridningen i 
leveranssäkerhet är stor mellan angränsande nätföretag, går också att dra från 
Figur 18. Det finns områden där de flesta nätföretag har drabbats ungefär lika hårt, 
men i dessa områden finns det också angränsande nätföretag som har drabbats av 
färre 24-timmarsavbrott eller till och med inga alls. 

5.4 Sammanfattning av leveranssäkerheten för enskilda 
nätföretag 

Det finns stora skillnader i leveranssäkerheten mellan olika nätföretag och i olika 
delar av landet 
Det finns stora variationer i leveranssäkerhet mellan olika nätföretag. Medan 
medelavbrottstiden per kund i hela Sverige uppgick till ungefär 90 minuter under 
året finns det nätföretag där medelavbrottstiden uppgick till mellan 4 och 12 
timmar. Det finns också stora skillnader i leveranssäkerhet mellan olika 
geografiska områden inom ett och samma nätföretag och det finns många exempel 
på geografiskt angränsande områden inom samma nätföretag där kunderna i ett 
område har en hög leveranssäkerhet medan kunderna i det angränsande området 
har en låg leveranssäkerhet.  

För de nätföretag som i genomsnitt har haft flest avbrott per kund och längst 
avbrottstider under året är skillnaderna relativt små mellan medelkunden och de 
kunder som har drabbats av avbrott. Detta betyder att det finns ett antal nät i 
Sverige där leveranssäkerheten genomgående är låg och dessa nät är i huvudsak 
belägna i gelsbygd. 

För några av de redovisade nätföretagen med de längsta avbrottstiderna, liksom 
hur det generellt sett ser ut i Sverige, finns det istället stora skillnader mellan 
medelkunden och de kunder som har drabbats av avbrott. Detta innebär att det 
finns en del kunder med hög leveranssäkerhet i dessa nät, men också en mindre 
andel kunder som har en låg leveranssäkerhet. Det finns alltså en stor spridning i 
leveranssäkerheten inom vissa nät. 
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Många av de längsta avbrottstiderna inträffar i norra Sverige och i kustområden, 
men det finns också stora variationer i leveranskvaliteten i geografiskt närbelägna 
områden. Var man bor i landet har alltså stor betydelse för vilken leveranssäkerhet 
av el man får. Dessa omotiverade skillnader är något som Ei har för avsikt att 
beakta vid regleringen av nätföretagens intäkter. 

Några av de nätföretag som har lyfts fram i detta kapitel bedriver Ei redan tillsyn 
mot. Andra kan komma att bli aktuella för tillsyn. 

Några nätföretag har många eller mycket långa avbrott 
Det är ett mindre antal nätföretag i Sverige som har många eller mycket långa 
avbrott. De nätföretag i Sverige där flest kunder har haft 12 avbrott eller fler är 
främst stora och medelstora nätföretag, men det finns också några nätföretag som 
har relativt få kunder men där en mycket hög andel av kunderna är drabbade. 

Majoriteten av kunderna som har drabbats av en sammanlagd avbrottstid över 48 
timmar under året finns hos två av de största nätföretagen. Utöver dessa finns det 
både små och medelstora nätföretag som har många kunder med mycket långa 
sammanlagda avbrottstider. 

Avbrott längre än 24 timmar, som är otillåtna enligt ellagen, drabbar också kunder 
hos ett mindre antal nätföretag. 24-timmarsavbrotten inträffar huvudsakligen i 
glesbygdsnät med en hög andel oisolerade luftledningar och orsaken är vanligen 
trädpåfall som följd av större väderhändelser. 

Det är de stora och medelstora elnätsföretagen i Sverige som har störst problem 
med 24-timmarsavbrott. Några elnätsföretag hade en hög andel 24-timmarsavbrott 
både 2011 och 2012. De områden i Sverige där högst andelar av näten är sårbara för 
24-timmarsavbrott finns i södra och mellersta Norrland. 
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6 Elavbrott i de svenska 
regionnäten 

Regionnätet fungerar som en länk mellan stamnätet och lokalnäten och har få, men 
stora kunder. Kunderna kan vara antingen slutkunder, som elintensiv industri, 
eller ett underliggande lokalnät. I detta kapitel redovisas i huvudsak avbrotts-
statistik från de tre största svenska regionnäten som ägs av E.ON, Vattenfall och 
Fortum och som står för mer än 95 procent av den överförda energin på 
regionnätet, men jämförelser görs med hela regionnätet. Statistiken i detta avsnitt 
hålls på en övergripande nivå som bedöms vara av allmänintresse. Se mer 
information om regionnätet i avsnitt 2.4. 

Regionnätet är i de flesta fall överliggande nät till distributionsnätet. Avbrottstid 
och antal avbrott för överliggande nät som har medfört avbrott för kunder i 
distributionsnätet har tidigare redovisats i avsnitt 4.1. Ett avbrott i en gränspunkt 
till ett lokalnät behöver inte medföra avbrott hos en kund eftersom matningarna 
ofta är utformade så att ett enstaka fel inte leder till avbrott då det ofta finns 
möjligheter att överföra el från olika håll eller att överföra el via parallella 
ledningar. 

I efterföljande avsnitt redovisas indikatorer som är etablerade inom 
elnätsbranschen och där avbrotten vägs efter avbruten effekt eller icke levererad 
energi istället för efter antalet kunder som är normalfallet i distributionsnätet. 



54 

6.1 Medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens 
Medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens för alla regionnät under perioden 
2006-2012 presenteras i Figur 19 och Figur 20. 

Figur 19 Energivägd avbrottstid i minuter per år42, alla regionnät 2006 – 2012. 

 

Figur 20 Effektvägd avbrottsfrekvens43, alla regionnät 2006 – 2012. 

 

Redovisad statistik indikerar att det inte finns något tydligt samband mellan större 
väderstörningar och leveranssäkerhet vilket visar sig genom att avbrottsfrekvens 
och avbrottstid inte avviker med höga avbrottstider eller hög avbrottsfrekvens 
under 2007 och 2011 då större väderstörningar inträffade. De variationer i 
leveranssäkerheten som uppvisas över de redovisade åren måste förklaras av 
andra orsaker som inte är direkt väderrelaterade. 

Från 2010 redovisas också avbrottsfrekvensen för korta avbrott, men då tidsserien 
är allt för kort kan inte någon trend identifieras 
                                                           
42 AIT eget nät 
43 AIF eget nät 
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Figur 21 visar medelavbrottstiderna för de tre största regionnätsföretagen E.ON, 
Vattenfall och Fortum. I Tabell 24 visas avbrottsfrekvenserna för de tre företagen 
samt för hela det svenska regionnätet för 2012 samt medelvärdet för perioden 
2006-2011.  

Figur 21 Energivägd avbrottstid per år44 i regionnät, per företag 2006 – 2012. 

 

Tabell 24 Energivägd avbrottstid per år44 i de tre stora regionnätsföretagen på grund av fel i eget nät under 
2012 respektive medelvärdet 2006-2011. 

Företag Energivägd avbrottstid per år (minuter/år) 

 2012 Medelvärde 2006-2011 

Vattenfall 13,8 13,1 

Fortum 10,1 6,9 

E.ON 8,4 6,4 

Hela regionnätet 11,5 10,2 

 

Vattenfalls regionnät har de högsta avbrottstiderna följda av Fortum och E.ON, 
som har ungefär likvärdiga avbrottstider. Eftersom tre företag står för majoriteten 
av den överförda energin på regionnätet medför det att Vattenfall har en lägre 
leveranssäkerhet än den genomsnittliga leveranssäkerheten på hela regionnätet. 
De största regionnätsföretagen hade högre avbrottstider 2012 än i genomsnitt 
under 2006-2011. 

Figur 22 visar medelavbrottsfrekvens för de tre största regionnätsföretagen E.ON, 
Vattenfall och Fortum. I Tabell 25 visas avbrottsfrekvenserna för de tre företagen 
samt för hela det svenska regionnätet för 2012 samt medelvärdet för perioden 
2006-2011. 

                                                           
44 AIT eget nät 
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Figur 22 Effektvägd avbrottsfrekvens per år45 i regionnät, per företag 2006 – 2012, 

 

Tabell 25 Effektvägd avbrottsfrekvens per år45 i de tre stora regionnätsföretagen respektive i hela 
regionnätet på grund av fel i eget nät under 2012 respektive medelvärdet under perioden 2006-2011. 

Företag Effektvägd avbrottsfrekvens per år (avbrott/år) 

 2012 Medelvärde 2006-2011 

Vattenfall 0,18 0,26 

Fortum 0,19 0,18 

E.ON 0,30 0,17 

Hela regionnätet 0,21 0,22 

 

Vattenfalls regionnät har haft de högsta avbrottsfrekvenserna över tid följda av 
Fortum och E.ON, som har ungefär likvärdiga avbrottsfrekvenser. Förhållandet 
mellan de tre företagen liknar förhållandet mellan avbrottstiderna om man ser till 
medelvärdet över perioden 2006-2011. Däremot avviker 2012 års avbrottsfrekvens 
för E.ON genom att vara högre än för de andra regionnätsföretagen. Dessutom 
uppvisar avbrottsfrekvensen för E.ON en antydan till en stigande trend och 
utvecklingen kan behöva följas upp. 

  

                                                           
45 AIF eget nät 
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Medelavbrottsfrekvensen för korta avbrott i regionnäten under perioden 2010-2012 
visas i Figur 23. 

Figur 23 Effektvägd avbrottsfrekvens för korta avbrott per år46 i regionnät, per företag 2010 – 2012. 

 

Vattenfall har haft högst avbrottsfrekvens för korta avbrott i genomsnitt under 
perioden följda av Fortum. E.ON har haft en i princip konstant avbrottsfrekvens 
under 2010-2012. Tidserien är dock för kort för att bedömning av mer långsiktiga 
trender ska kunna ske. 

6.2 Sammanfattande bedömning, regionnätet 
Det finns ingen tydlig trend vad gäller förbättringar eller försämringar av 
leveranssäkerheten i de svenska regionnäten under perioden 2006-2012. Det 
framgår att 2012 var ett år med normal leveranssäkerhet i regionnätet i jämfört 
med genomsnittet under perioden 2006-2011. 

En bedömning är dock att regionnäten inte är väderkänsliga i samma utsträckning 
som delar av lokalnäten. De störningar som uppkommer kan i huvudsak bedömas 
ha andra orsaker. Den tillsyn av leveranssäkerheten som riktas mot 
regionnätsföretagen bör därför närmare granska orsakerna till de avbrott som 
redovisats. 

  

                                                           
46 Motsvarande AIF för korta avbrott, eget nät 
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Bilaga 1 
Förkortningar och använda begrepp 

Långt elavbrott 
Ett elavbrott som varar i minst 3 minuter 

Kort elavbrott 
Ett elavbrott som varar i högst 3 minuter 

Leveranssäkerhet 
Möjligheten att el kan överföras till elanvändaren utan avbrott. 

Spänningskvalitet 
Spänningskvalitet är ett sammanfattande kvalitetsbegrepp som anger hur 
spänningen som råder vid en elleverans förhåller sig till en spänning som är 
optimal för flertalet kunder. 

Leveranskvalitet 
Leveranskvalitet är ett sammanfattande begrepp för elleveransens kvalitet och 
innefattar begreppen leveranssäkerhet och spänningskvalitet. 

Lokalnät 
Lokalnäten, som också kallas distributionsnät, förser de flesta elanvändarna med el 
och finns inom spänningsnivåerna 0,4 kV till 40 (130) kV. De vanligaste nivåerna är 
10 kV och 20 kV. 

Regionnät 
Regionnäten överför el från stamnätet till lokalnäten och finns inom 
spänningsnivåerna 6-220 kV. De vanligaste nivåerna är 40 - 70 kV och 130 kV. 
Vissa elanvändare med höga laster är kopplade direkt till regionnätet. 
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Bilaga 2 
Avbrottsindikatorer 

I denna bilaga anges avbrottsindikatorer i bokstavsordning. Indikatorerna är 
etablerade inom elnätsbranschen och definieras bl.a. i standarden IEEE Std. 136647. 
En sammanställning av de indikatorer som används i Europa finns i CEER:s 
rapport om leveranskvalitet (Benchmarking Report on Quality of Electricity 
Supply48). 
 
ASAI – Average Service Availability Index 
Anger tillgängligheten i procent av året 

åretunder  timmar antalTotalt 
ASAI = [%] 

 
CAIFI - Customer Average Interruption Frequency Index 
Anger det genomsnittliga antalet avbrott för de kunder som har drabbats av 
avbrott under året: 

avbrottlångt ett minst  medkunder  Antal
avbrott långa antalTotalt CAIFI =  [avbrott per kund och år] 

 
CELID-t - Customers Experiencing Long Interruption Durations 
Anger andelen kunder som har drabbats av sammanlagt minst t timmar avbrott 
under året: 
 

kunder antalTotalt 
                                                                                               = [%] 

CELID-t utgår från kundens perspektiv, vilket betyder att både oaviserade och 
aviserade avbrott från både eget och överliggande nät ingår. 
 
CEMI-X – Customers Experiencing Multiple Interruptions 
Anger andelen kunder som har drabbats av minst X stycken långa avbrott (>3 
minuter) under året: 

 

kunder antalTotalt 
avbrottXminst medkunderAntal

            =  [avbrott per kund och år] 

CEMI-X utgår från kundens perspektiv, vilket betyder att både oaviserade och 
aviserade avbrott från både eget och överliggande nät ingår. 
 

                                                           
47 IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices, IEEE Standard 1366TM-2012 
48 CEER 4th Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply, Council of European Energy 
regulators, 2008 och CEER 5th Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply, Council of 
European Energy regulators, 2011. 

Tillgänglighet under året 

Antal kunder med minst t timmar avbrott under året CELID-t 

CEMI-X 
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CEMSMI-X - Customers Experiencing Multiple Sustained Interruption and 
Momentary Interruption Events 
Anger andelen kunder som har drabbats av minst X stycken korta avbrott (<3 
minuter) och minst X stycken långa avbrott (>3 minuter) under året: 
 

kunder antalTotalt 
                                                                            

                      = [%] 

CEMSMI-X utgår från kundens perspektiv, vilket betyder att både oaviserade och 
aviserade avbrott från både eget och överliggande nät ingår. 
 
CTAIDI - Customer Total Average Interruption Duration Index 
Anger den genomsnittliga avbrottstiden i minuter för de kunder som har drabbats 
av avbrott under året. 

avbrottlångt ett minst  medkunder  Antal
                   CTAIDI = [minuter per kund och år] 

 
MAIFIE - Momentary Average Interruption Event Frequency Index 
Anger det genomsnittliga antalet korta avbrottshändelser (<3 minuter) per kund 
och år:  
 

kunder antalTotalt 
                                             MAIFIE = [avbrott per kund och år] 

I MAIFIE räknas flera korta avbrott i följd inom 3 minuter som endast en händelse. 
 
SAIDI - System Average Interruption Duration Index 
Anger medelavbrottstiden i minuter per år och kund: 
 

kunder antalTotalt 
                                SAIDI = [minuter per kund och år] 

 
SAIFI - System Average Interruption Frequency Index 
Anger det genomsnittliga antalet långa avbrott (>3 minuter) per och år och kund: 
 

kunder antalTotalt 
avbrott långa antalTotalt SAIFI =  [avbrott per kund och år] 

 
  

CEMSMI-X 
Antal kunder med minst X långa och X korta avbrott 

Total avbrottstid 

Totalt antal korta avbrott 

Total avbrottstid 
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Regionnät 
På grund av regionnätets annorlunda karaktär jämfört med lokalnäten används 
andra indikatorer, där avbrotten vägs efter effekt eller energi, som beskrivs nedan. 
 
𝐸𝑖 är icke-levererad energi per avbrott (MWh), 𝑃𝑇  är effektförbrukningen från hela 
nätet (MW) och 𝑃𝑖  är effektförbrukningen hos kunderna som har drabbats av 
avbrottet (MW). 
 
I Sverige finns det ingen inrapportering av icke-levererad energi eller avbruten 
effekt per avbrott. Som uppskattning av icke-levererad energi och avbruten effekt 
per avbrott används därför medelförbrukningen under året för de kunder som 
drabbas av avbrott för att beräkna icke-levererad energi respektive avbruten effekt. 
 
AIF – Average Interruption Frequency 
Anger det genomsnittliga antalet avbrott per år i en uttagspunkt eller gränspunkt 
där uttagspunkterna och gränspunkterna ges olika vikter beroende på den 
överförda effekten: 
 

𝐴𝐼𝐹 = ∑ 𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑇

 [avbrott per år] 

 
AIT – Average Interruption Time 
Anger den genomsnittliga avbrottstiden per år i en uttagspunkt eller gränspunkt 
där uttagspunkterna och gränspunkterna ges olika vikter beroende på den 
överförda energin. 
 

𝐴𝐼𝑇 = 60×∑ 𝐸𝑖𝑖
𝑃𝑇

 [minuter per år] 

 



62 

Bilaga 3 
Uppskattning av elavbrottens 
kostnad för det svenska samhället 
och näringslivet 

Uppskattningen av elavbrottens kostnad för det svenska samhället och 
näringslivet baseras på Svensk Energis avbrottskostnadsundersökning från 1994, 
som uppdaterades 2003. Elavbrottens kostnad består av följande två 
delkomponenter: 

• kostnaden för avbruten effekt (kW, kilowatt), som innebär att kostnaderna inte 
påverkas av avbrottslängd, 

• kostnaden för icke levererad energi (kWh, kilowattimmar), som innebär att 
avbrottskostnaden ökar med avbrottslängden. 

I Svensk Energis avbrottskostnadsundersökning finns bedömningar om 
ovanstående kostnadsmått för oaviserade (oplanerade) respektive aviserade 
(planerade) avbrott. En indexuppräkning har gjorts till 2012 års prisnivå och visar 
följande kostnader 

Tabell 26 Avbrottskostnader i kr/kW eller kr/kWh för oaviserade respektive aviserade elavbrott inom olika 
sektorer. 

 Avbrottskostnad för… 

Kundtyp avbruten 
effekt, 

oaviserat 
(kr/kW) 

icke levererad 
energi, oaviserat 

(kr/kWh) 

avbruten 
effekt, aviserat 

(kr/kW) 

icke levererad 
energi, aviserat 

(kr/kWh) 

Hushåll 2,3 4,5 0 2,3 

Jordbruk 11,3 39,5 2,3 15,8 

Industri 24,9 52,0 7,3 29,4 

Handel och tjänster 38,4 190,9 5,6 140,1 

Offentlig sektor 19,9 56,6 4,2 39,8 

 
Det kan noteras att avbrottskostnaden skiljer sig markant mellan olika sektorer, 
med högst kostnader för handel och tjänster, följt av offentlig sektor, industri, 
jordbruk och hushåll. 

Den icke levererade energi respektive avbrutna effekt som har kopplats bort vid 
avbrott under 2012 visas i tabellen nedan.  
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Tabell 27 Avbruten effekt (kW) eller energi (kWh) för oaviserade respektive aviserade elavbrott inom olika 
sektorer under 2012. 

Kundtyp Avbruten 
effekt (kW), 

oaviserat 

Icke levererad 
energi (kWh), 

oaviserat 

Avbruten effekt 
(kW), aviserat 

Icke levererad 
energi (kWh), 

aviserat 

Hushåll 12 000 000 8 000 000 780 000 1 600 000 

Jordbruk 600 000 380 000 46 000 91 000 

Industri 3 100 000 2 000 000 310 000 620 000 

Handel och tjänster 3 200 000 2 300 000 170 000 390 000 

Offentlig sektor 1 200 000 780 000 80 000 180 000 

 

De oaviserade avbrotten står för de största bidragen till avbruten effekt respektive 
icke levererad energi. Genom att multiplicera kostnaderna i Tabell 26 med effekt 
respektive energi i Tabell 27 fås följande avbrottskostnader i Tabell 28 för varje 
avbrottstyp. 

Tabell 28 Avbrottskostnader i miljoner kronor för oaviserade respektive aviserade elavbrott inom olika 
sektorer under 2012. 

 Avbrottskostnad (miljoner kronor) för…  

Kundtyp Avbruten 
effekt, 
oaviserad 

Icke levererad 
energi 
oaviserad 

Avbruten 
effekt, aviserad 

Icke levererad 
energi, 
aviserad 

SUMMA 

Hushåll 26 36 0 3,5 66 

Jordbruk 6,7 15 0,10 1,4 23 

Industri 76 100 2,3 18,1 200 

Handel och 
tjänster 

120 430 0,98 54,1 610 

Offentlig sektor 24 44 0,34 7,0 76 

SUMMA 260 630 3,7 84 970 
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