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§ Påvisa nyttan med utökade mätparametrar hos energimätare i distributionsnät med 
nätstationsmätning. 

§ Dokumentera och därmed sprida information till nätägare av nyttan av god mätkvalité sett till 
förbättrad lokalisering av icke-tekniska förluster. 

§ Specificera krav på nästa generations mätare för att kunna möjliggöra föreslagna analysverktyg. 

§ Undersöka förändringar i kostnad för elnätsägaren vid ökad mätnytta, d.v.s. mätare med fler 
mätvärden (på grund av fler mätparametrar och ökad samplingsfrekvens). 
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Resultat: Kort intro

Om vi ansätter att ett elnät borde kunna ha en nätförlust på max 4% överträder 54 av
159 bolag högre nätförluster än så. Om dessa 54 hade lokarliserat icke-tekniska
förluster i sina elnät och nått ned till en nätförlust på 4%, så skulle det innebära en
minskning på totalt 143 GWh/år. Antas en minskad kostnad på 50 öre/kWh 
motsvarar det 72 miljoner kr/år.
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Resultat: Enkätsvar
Företag A B C D E F G
Storlek (GWh/år) 200 1000 4 500 70 800 600 18 000
Abonnemang 10 000 60 000 250 000 3 000 40 000 40 000 1 000 000
Ledningslängd (km) 2000 3000 7000 200 2000 1500 130 000
meter ledning/ 
abonnemang

180 50 30 70 40 35 130

Nätförluster 3,2 % 2,9 % 2,8 % 2,9 % 2,4 % 4,1 % 3,3 %
Största utmaningar Byta mätare. Förnya och 

bygga ut nätet. 
Hantera energistöld 
civilrättsligt
Mätarskåp ute i gatan

Förnya gamla delar
Få bukt med icke-
tekniska förluster.

Reinvestera.
Hur rationellt hantera 
alla larm och 
händelser.

Nytt högspänningsnät.
Bygga ut elnätet.

Höja driftsäkerheten.
Nästa utrullning av 
elmätare.

Nätstationer 800 1 000 1 600 50 400 500 50 000
Nätstationer med 
mätning

1 50 ca 1000 49 150 2 0

Följer upp onormala 
nätförluster genom 
nätstationsmätning

Nej Ja En kampanj år 2014 Ja Nej Nej Nej

Ett tänkt analysverktyg 
för icke-tekniska 
förluster  - önskad 
lokaliseringsgrad 

- - Beror på kostnader Vilken kabel ut från 
nätstationen

Nätstation - Mellan nätstation och
matande kunder för
stationen

Mätning hos kund, 
vilka storheter

Energi 
dygnsvärden, 
vissa kunder 
med 
timvärden

Energi timvärden Energi timvärden, 
spänning och ström 2 
ggr/dygn

Energi timvärden, 
förberett för spänning, 
ström och 15 min-
intervall

Energi timvärden Energi timvärden (dagens 
mätare kan mer)

Energi månadsvärden, 
timvärden på vissa 
kunder

Mätning hos kund, 
upplösning energi 
(kWh)

0,01 0,01 0,01 0,1 på 80 % av 
mätarna,

1 på resten

0,001 - 0.001-1 (många olika
mätartyper)
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Resultat: Lokalisering med och utan energi flödesberäkning

5.7%
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Resultat: Analys med och utan energi flödesberäkning

Lokalisera Icke-Tekniska Förluster(ITF) 
med hjälp av spänningsmätning i hos energimätare 
samt korrelation mellan spänningsändring
och energiändringar
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Resultat: Analys med och utan energi flödesberäkning

Lokalisera Icke-Tekniska Förluster(ITF) 
med hjälp av spänningsmätning i station, spänningsmätning i hos energimätare 
och effektflödesanalys
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Resultat: Analys med energi flödesberäkning och korrelation
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Resultat: Jakten på icke-tekniska förluster med AI

Maskininlärning

Övervakade 
metoder 

Oövervakade 
metoder

Regression Klassificering Klustring Dimensions-
reduktion

General 
additive 
models

Linjär 
regression

Neurala 
nätverk

Logistisk 
regression

Support 
vector 

machines
K-means Hierakisk 

klustring
Klassificer
-ingsträd

PCA

Y=k*x
x
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Resultat: Jakten på icke-tekniska förluster med AI
Nätsimulering 
eller mätning

Energidata 
nätstation
och kund

Energidata 
nätstation
och kund

Per dygnsperiod: 
Ta fram H-matris 
med strömvärden 
och förlustvektor

ekvation 5

Estimera 
ledningsresistans 

per kund
ekvation 4

Var säker på att 
träningsdata inte har 
icke-tekniska förluster

Tränings-
data

Ta fram sannolikhets-
fördelningar för 

skillnad i uppmätt och 
estimerad 

energiförlust

Instantiera 
elstöld, 

korrelerad eller 
icke-korrelerad

Test-
data

Estimera teknisk 
förlust, total förlust 

och 
ledningsresistanser

Lednings-
resistanser

T-test mellan de två 
fördelningarna för 

skillnader i 
energiförluster

Medelvärde och
standardavvikelse
normalfördelning

energiförlust

Lokalisering med 
anomali-test av R-

värde för varje kund
Ekvation 6 och 7 

Ingen 
stöld

Stöld

Medelvärde och
standardavvikelse
normalfördelning

R-värden

Kund i

Träning av modell

Utvärdera modell 
genom att jämföra 

predicering och facit
Ekvation 8

Test av modell
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Resultat: Jakten på icke-tekniska förluster med AI

Exempel: korrelerad elstöld

hos kund nr 3

I det här fallet kan algoritmen
lokalisera stölden till kund 3 
när stölden är högre än 10 %.
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Resultat: Jakten på icke-tekniska förluster med AI

Systematisk validering
1. Korrelerade eltjuv, där stölden är proportionerlig 

till förbrukning.
2. Icke-korrelerade eltjuv , där denna är modellerad 

som ett vitt brus.
Följande slumpmässiga data stoppas in i modellen 
för korrelerade stölder:
• Slumpa ut vilken av kunderna som har eltjuv; 

likformig fördelning med lika stor sannolikhet att 
någon av kunderna är tjuven.

• Slumpa ut nivå på elstölden i procent. 
• Slumpa ut under hur många dagar stölden pågår 

under testperioden. 
Notera att enbart en kund kan vara eltjuv i varje 
iteration.
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Slutsatser
§ Desto högre upplösning på energivärdena desto bättre, 1 kWh bör ej användas. Med 10 Wh går 

det med SiM att lokalisera och identifiera icke-tekniska förluster (ITF) i de undersökta 
typnäten. 

§ En utvärderad AI metod ger lovande resultat för identifiering och lokalisering av ITF om dom är 
korrelerade, dvs. följer faktisk last. Denna behöver inte informationen om nätuppbyggnaden.

§ Lovande resultat finns även för korrelations studier mellan spänning och effekt hos 
energimätare för lokalisering av ITF. Utökas detta med flödes analyser fås ett annat kraftfullare 
verktyg.

§ Incitament för 72 Mkr finns om förlusterna i distributionsnäten minskas till 4% om dessa 
förlusterna består av omätt förbrukning/strömstölder eller motsv.

§ Årsmedel för bätförlusterna ger inte en bra bild, timvärden eller dygnsvärden är mer 
representativt och bör användas för att estimera förluster och hitta avvikelser.

§ Övergång till kvartavräkning från timmavräkning bör förbättra samtliga analyser. 
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