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Distributed, renewable generation-units and more efficient use of electric power,
demands a developed electric grid. This grid is often referred to as the “Smart Grid”.
This future electric system rise expectations among actors in the existing electric
market. International organizations share visions of opportunities for electricity
consumers and new actors, ready to enter the market. At the same time, electric
utility companies may question the need for some of these upcoming changes, as they
are sometimes expected to lead the development.
This paper therefore seeks to investigate the business opportunities related to Smart
Grids. This is done throughout interviews, literature-studies and analysis using
innovation-development theories. Primary focus of the paper is directed towards the
electric utility companies, secondary towards electric consumers.
Business opportunities for utility companies are found to be primary associated with
operation and maintenance aspects of the grid. Developed control-systems and
updated maintenance strategies may increase the overall system knowledge and the
quality of the distribution. Cost-reduction activities as these are probably results of
the revenue-cap regulation controlling grid companies. Future consumers may benefit,
socially and economically, from solutions visualizing and controlling different electric
components in the real estate.
At the same time the development of Smart Grids is a rather slow process, partly
because of large amount of system-components and partly because of existing rules
and laws concerning the electric system. In order to identify future opportunities
within Smart Grids, it is crucial to gain knowledge of the system and to satisfy real
needs or problems.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Klimatförändringar och politiska mål inom energiområdet leder till att samhällets
energisystem behöver förändras. I Sverige kommer mer förnybar elproduktion, som
exempelvis vind-, våg- och solkraft i allt större utsträckning att installeras. Detta får
konsekvenser för det svenska elsystemet som måste anpassas för att bland annat ta hand om
den nya produktionen. Det nya, vidareutvecklade, elsystemet kallas populärt för det Smarta
elnätet.

Smarta elnät
Det finns många förväntningar och visioner kring vad ett smart elnät kan göra. På en
översiktlig nivå handlar det om att nyttja dagens elnät ännu bättre, att effektivisera processer.
De flesta lösningar bygger därför på ett samspel mellan traditionella elnätskomponenter och
integrerade mät-, styr- och kommunikationssystem. Dessa lösningar har potential att hantera
flera situationer på olika nivåer, bättre än vad som är görs i dagsläget.
Dels skulle den varierande elproduktionen kunna utnyttjas bättre genom att
kapacitetsbegränsningar i nätets komponenter löses. Samtidigt kan den reglerbara kraften,
exempelvis vattenkraften, styras enklare och mer effektivt genom utvecklade kontrollsystem.
Dessa gör att man som producent eller balansansvarig enklare kan nå de kraftnivåer man på
förhand annonserat, vilket kan leda till mer kunskap, ökad kontroll och minskat behov av
icke-miljövänlig elproduktion. Samtidigt kan de processer som förknippas med drift och
underhåll av elnäten effektiviseras tack vare ökad kunskap och kontrollmöjligheter.
Utvecklade driftsystem som prognostiserar och analyserar driftscenarion i kontrollrummet kan
optimera körningen av elnätet. Detta kan minska risken för avbrott, öka tillgängligheten för
kund och på sikt minska underhållskostnader.
Dessutom kan elanvändare få möjlighet att anpassa sin användning till gällande
produktionsförutsättningar. Intelligenta system i fastigheten kan, tillsammans med
kommunikationslösningar mot energisystemet, erhålla signaler om rådande och
prognostiserad elproduktion och exempelvis de utsläpp som den orsakar. Därefter skulle
fastighetssystemet, utefter användarens preferenser och givna signaler, kunna styra och
optimera hur befintliga komponenter som kyl, frys, ventilation, elvärme, tvättmaskin etcetera
körs. Något som kan innebära en ökad bekvämlighet och bättre ekonomi för slutanvändaren.
Samtidigt kan systemet underlätta för energisystemet i stort, då den varierande produktionens
negativa inverkan inte behöver få fullt utslag. Avslutningsvis kan samhällets övergång till
elbilar bli en viktig del av det framtida energisystemet. Förutom de uppenbara fördelarna med
ett minskat fossilberoende, skulle det stora antalet batterier som kopplas till nätet kunna
fungera som en ovärderlig buffert för den varierande elproduktionen.

Denna studie
Syftet med denna studie är att undersöka vilka affärsmöjligheter som samlingsbegreppet
smarta elnät kan föra med sig. I studien ligger fokus primärt på dem som äger och driver
elnäten, elnätsägarna. Dessutom undersöks även affärsmöjligheter för fastighetsägare och
slutkunder. Utgångspunkten är att undersöka vad som faktiskt är möjligt för dessa aktörer i
dagsläget, snarare än vad som kan vara möjligt om 15 år.
Inledningsvis ges en orienterande bakgrund i dels den svenska elmarknadens uppbyggnad och
dels fenomenet smarta elnät. Studiens huvudsakliga materialinsamling består vidare i en
intervjuserie, där totalt 14 intervjuer genomförts med representanter från elnätsföretag,

fastighets- och teknikkonsultföretag. Resultatet från dessa intervjuer har analyserats och
diskuterats med hjälp av två teoretiska spår. Dels används resonemang från mikroekonomisk
teori som bryter ned och förklarar det naturliga monopol som elnätsföretagen agerar i, och
framförallt hur den reglering som används påverkar möjligheterna till ett smartare elnät.
Dessutom, för att vidare undersöka elnätens förändring och utveckling i samhället, används
innovations- och infrasystemsteori från bland annat Kaijser, Hughes och Rogers.
Genom studien har ett antal intressanta fenomen som förknippas med smarta elnät och
elmarknaden i Sverige observerats. Att känna till och förstå de möjligheter och hinder som
elsystemet står inför är viktigt för den som vill förstå vilka delar av det smarta elnätet som kan
komma att utvecklas i framtiden. Genom forskning, teknisk utveckling, nya marknader och
lagförändringar kan förutsättningar förändras vilket direkt eller indirekt påverkar vad som är
möjlighet eller hinder.
Inledningsvis verkar det som framförallt driver utvecklingen av smarta elnät i Sverige vara
integreringen av mer förnybar elproduktion. Detta påskyndas bland annat genom systemet
med elcertifikat. Vidare är det tydligt hur det smarta elnätet bör ses som ett naturligt nästa steg
för det befintliga elsystemet, inte som ett helt nytt system. De nya innovationer och lösningar
som förknippas med systemet förknippas i många fall initialt med osäkerheter och
tveksamhet. Detta beror sannolikt på att Sveriges robusta elsystem i dagsläget fungerar
relativt bra och priset på el är relativt lågt och stabilt. Då det smarta nätet i många fall syftar
till att lösa problem eller tillgodose behov som kan uppstå i framtiden finns därför naturligt en
tröghet i utvecklingen.
Denna tröghet kan vidare bero av problematiken som förknippas med dyra komponenter som
håller länge. De investeringar som görs i elnäten kommer att påverka nätets karaktär på lång
sikt, vilket kan förklara elnätsföretagens ibland skeptiska inställning till mer osäkra
investeringar. Denna inneboende tröghet är dock vanligt förekommande hos större tekniska
system, framförallt elnätssystem. Problematiken kring återbetalningstid, initiala kostnader och
komponenter med långa livslängder är dessutom något som märks i fastighetssammanhang.
Framförallt bostadsfastigheter verkar förvänta sig en betydligt kortare återbetalningstid än vad
som blir möjligt när elnätets tidsperspektiv blir gällande. I den meningen väntas spridningen
av dessa lösningar, se nedan, tillta när priset sjunker eller den ekonomiska nyttan ökar.
Vidare har ett antal flaskhalsar som begränsar utvecklingen av smarta elnät identifierats. Dels
tekniska flaskhalsar av kapacitetskaraktär, men framförallt institutionella flaskhalsar i form av
lagar och regler, verkar vara aktuella. Ett exempel kan vara kapacitetsbegränsningen i
energilager eller bristen av regelverk som hanterar hur elnätsföretag kan lagra el i
överskottssituationer, och mata ut när det behövs. Samtidigt har en del nischer, områden där
utvecklingen kan ta fart och spridas, identifierats. Dessa nischer finns främst i
elnätsföretagens drift- och underhållsdelar, se ovan nämnda affärsmöjligheter.
I studien har affärsmöjligheter för elnätsföretagen identifierats på tre olika nivåer: direkta,
indirekta och övriga affärsmöjligheter. För att vinstmaximera verksamhetens resultat direkt
bör elnätsföretagen, i enighet med Förhandsregleringen av elnätstariffer, minska sina
påverkbara kostnader. Detta kan bland annat göras genom effektivare underhållsstrategier,
med verktyg som exempelvis Asset Strategy Planning. Att för vissa komponenter arbeta med
tillståndsbaserat underhåll kan vidare innebära minskade underhållskostnader och stabilare
system i helhet. Vidare kan driften av elsystemet utvecklas, ett komplexare elsystem kräver
sannolikt en drift av mer prognostiserande och analyserande karaktär. Med lokal intelligens i
exempelvis nätstationer, tillsammans med riktade kommunikationssystem, kan mer värdefull
kunskap om nätet byggas upp. Detta kan ge effektivare underhållsarbeten, kortare avbrott och

bättre informationsflöde mot slutkunden. Dessutom kan utvecklade reglerfunktioner förbättra
spänningsnivåerna i nätet och samtidigt minska mängden felkraft som behöver köpas in.
Vidare kan behovet om kapacitetshöjande investeringar delvis undvikas eller skjutas upp
genom lösningar som exempelvis dynamic-line-rating, nya avtalskonstruktioner eller
effektstyrning. Det sistnämnda verkar framförallt ha framtida potential då behovet i dagsläget
framstår som relativt litet. De ovan nämnda åtgärder som förbättrar avbrottsstatistiken eller
servicenivån i verksamheten kan vara extra värdefulla, då de påverkar parametrar som
regleringens intäktsram beror av. Varför dem i den meningen kan ses som indirekta
affärsmöjligheter. Dessa parametrar kan komma att uppdateras eller utvecklas inför nästa
reglerperiod. Av den anledningen finns det skäl att kontinuerligt uppdatera sig i vilka
parametrar som är kritiska för intäktsramen.
För fastighetsägare och slutkunder verkar affärsmöjligheterna inom smarta elnät framförallt
förknippas med aktiviteter som effektiviserar och minskar energianvändningen. I dagsläget
finns exempelvis styr- och visualiseringssystem för främst kommersiella fastigheter som kan
anpassa driften efter antal närvarande personer eller liknande. Dessa lösningar kan vara extra
värdefulla för de fastigheter i landet som är energiineffektiva. En enkel och lättbegriplig
lösning som exempelvis kan identifiera var den eluppvärmda villan ”läcker” energi borde
därför vara efterfrågad. Genom studien framstår dock att det som begränsar spridningen av
dessa lösningar verkar vara fastighetsägarnas förväntningar och uppfattningar. Mest tydligt är
att de uppfattade relativa fördelar som vägs mot den faktiska kostnaden för lösningen är
problematisk. En slutsats är därför att om priset på el skulle stiga och/eller vara mer
varierande skulle behovet och uppfattningarna sannolikt förändras.
Lagförslaget om timvis mätning som ligger i dagsläget verkar ha potential att bli en
dörröppnare. Även om lagförslaget kan innebära initiala kostnader för elnätsföretagen kan ett
ökat fokus på elanvändning väcka de elkonsumenter som hittills agerat relativt inaktivt.
Förslaget kan därigenom vara en viktig del som möjliggör framförallt effektstyrning och
motsvarande lösningar.
Förslaget är ett exempel på hur statens inflytande påverkar elbranschen, något som även blivit
tydligt genom förhandsregleringen av elnätstariffer genom studien. I denna rapport framstår
regleringen delvis som en möjliggörare men också som ett hinder för utvecklingen av smarta
elnät. Detta framförallt då själva beslutsprocessen kring intäktsramen har skapat ett missnöje,
som i sin tur kan ha bidragit till uppfattning att utvecklingen av smarta elnät hindras.
Samtidigt påverkar regleringens effektiviseringskrav och kvalitetsaspekter den riktning som
utvecklingen av smarta elnät tagit. Dessa resonemang ger i denna studie en samlad bild av att
regleringen framförallt fokuserar på samhällets kortsiktiga nytta av elnäten.
Flera forskningsprojekt inom området smarta nät till en ökad kunskap om elnätet samt de
flöden som kan förknippas med det. Detta är något som på sikt kan ligga till grund för nya
lösningar och tjänster, och anses därför värdefullt. Ett exempel kan vara användningen av
punktabonnemang mot stamnätet som redan idag kan optimeras, på grund av ökad
flödeskunskap. En något oväntad bieffekt av smarta elnäts-projekt är det
marknadsföringsvärde som kan uppstå. Detta kan vara positivt ur såväl konsument- som
medarbetarperspektiv.
Studien ger en samlad bild av att ett smartare elnät har stark potential att bidra positivt till
övergången till ett mer hållbart samhälle. Affärsmöjligheterna som driver utvecklingen för
elnätsföretagen i dagsläget verkar framförallt finnas i drift- och underhållsverksamheterna, då
dessa aktiviteter dels reducerar företagets kostnader och samtidigt kan ge rätt till större
framtida intäkter.

Förord
Denna rapport är resultatet av författarens examensarbete, och avslutar dennes
civilingenjörsutbildning System i Teknik och Samhälle (STS) vid Uppsala universitet.
Studien har genomförts i sammarbete med företaget WSP Group i Stockholm.
Genom studien har en rad människor ställt upp på ett engagerat och lustfyllt sätt, vilket
färgat dess slutresultat och resan dit. Ett varmt tack riktas därför först till de
respondenter som deltagit i intervjuer och samtal, utan er ingen studie. Vidare har
Agneta Persson och Erik Bellander på WSP, bägge i egenskap av beställare och
handledare, bidragit med värdefulla kommentarer på vägen som många gånger gjort
arbetsprocessen både roligare och bättre, stort tack. Ett särskilt tack riktas också till
anställda vid avdelningen Elkraft på WSP:s kontor vid Globen, som tog emot mig som
exjobbare och dessutom gjorde det på ett oerhört trevligt sätt. Avslutningsvis har David
Sköld, ämnesgranskare vid Uppsala Universitet, följt och kommenterat arbetet under
lång tid, vilket avsevärt förbättrat arbetet i både små och stora frågor, stort tack för det!

Mikael Ewing
Stockholm, juni 2012

Ett nät som är smart,
undrar när det blir klart?
Hur dumma är våra nät?
Vi borde gå ut med enkät!
I vilket fall så måste något göras,
om inte miljön ska förstöras.
Lagring av energi kan vara ett sätt
att jämna ut effekt ganska lätt.
Vad det sedan kostar att installera,
får vi utreda mera…
Till det här måste vi få stimulans,
annars har vi inte en chans!
Om de som satsar vi belöna
så kan det bli mer än en skröna.
Den som lever får se,
vad vi tillsammans kan få te´!
Dikt om smarta elnät, Lars Ohlsson (inför ett
seminarium om smarta elnät) (Magnusson, 2010)
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Dagens energibehov fylls genom en mix av olika energislag, där olja, kol och naturgas
utgör en stor del globalt sett. Dessa energislag bygger på tillgångar av fysiska råmaterial
med sinande källor. Samtidigt signalerar framtidsprognoser, från exempelvis
analysorganen EIA1 och IEA2, en ökad energianvändning globalt sett i
storleksordningen 50 % till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer (Radetzki, 2008).
Dagens energisystem är således inte hållbara på längre sikt, förändring behövs.
Ovanstående har naturligtvis färgat den politiska agendan, vilket Europeiska rådet 2007
uppmärksammade genom att anta de så kallade ”20/20/20-målen”
(Näringsdepartementet, Energisamarbete inom EU, 2008). Till och med år 2020 är
målen för EU att:
-

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 % jämfört med 1990-års nivåer.
20 % av energianvändningen inom EU ska komma från förnybara energikällor.
Energieffektiviseringen i regionen ska öka med 20 %.

I Sverige finns, utöver dessa, mer ambitiösa mål för energiområdet. Exempelvis ska
andelen förnybar energi år 2020 vara minst 50 % av den totala användningen, och
andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 10 %.
(Näringsdepartementet, Förnybar energi, 2012)
För att nå dessa mål genomförs flera aktiviteter. I Sverige finns bland annat en nationell
planeringsram för vindkraft motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år
2020, varav 20 TWh till lands och resterande 10 TWh till havs (Näringsdepartementet,
Förnybar energi, 2012). På EU-nivå finns bland annat förslag om att
energikonsumenter ska få kostnadsfri och enkel tillgång till information om sin
energiförbrukning, energileverantörer ska uppmuntra sina kunder att bli mer
energieffektiva och att storföretag ska genomgå energirevisioner för att kartlägga sätt att
minska energiförbrukningen (Europeiska Kommissionen, Energi och naturresurser,
2012).
Dessa förutsättningar, målsättningar och strategier kommer troligen innebära
omställningar för regionala och nationella energisystem. Det blir tydligt hur mer
förnybar energi och effektivare energianvändning kan bli verklighet genom mer vindoch solkraft samt aktivare konsumenter som anpassar sin användning efter rådande
produktionsförutsättningar i större utsträckning. Detta har naturligtvis förts över till
elsystemen, som delvis kan utvecklas och komma att fungera som möjliggörare av ovan
nämnda förändringar. Det är denna utveckling mot framtida elsystem som populärt
kallas Smarta elnät eller Smart Grids, och som enligt en internationell organisation kan
behövas av flera anledningar.
Drivkrafter för Smart Grid: ((SG3), 2010)
-

1
2

Behov av mer energi

US Energy Information Administration, http://www.eia.gov/
International Energy Agency, http://www.iea.org/
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1.2

Ökad användning av förnybara energikällor
Hållbarhet
Konkurrensmässiga energipriser
Säkerställd tillgång
Åldrande befintlig infrastruktur och arbetskraft

Problematisering

Det pågår flera projekt världen över med syftet att testa och utveckla smarta nät på ett
eller annat sätt. Dessa kan bland annat ses som tendenser att tidigt positionera sig för att
i ett senare skede ha marknadsandelar eller andra fördelar. Som alltid när nya tekniker
och infrastrukturer utvecklas finns möjligheter att ta vara på för den som vågar satsa.
Men det finns också en skepticism då utveckling kostar pengar, och den som satsar fel
riskerar att slås ut. Man känner en osäkerhet över vad morgondagen för med sig, och
väntar istället för att satsa.
Flera rapporter som definierar, ser möjligheter, drivkrafter och hinder förknippat med
smarta elnät finns. Två exempel är ”Anpassning av elnäten till ett hållbart energisystem
– Smarta mätare och intelligenta nät” av Math Bollen (2010) på
Energimarknadsinspektionen (EI) eller ”Smart ledning – Drivkrafter och förutsättningar
för utveckling av avancerade nät” av Örjan Larsson och Benjamin Ståhl (2011)
publicerad av VINNOVA . En aspekt som dessa rapporter framhåller som problematisk
är hur och varför de som äger och driver de befintliga elnäten ska engagera sig i
utvecklingen av de smarta elnäten. Att denna osäkerhet delas av elnätsföretagen själva,
framhålls exempelvis i den inledande dikten, se rapportens förord.
Samtidigt har Sverige traditionellt sett varit, och är än idag, ett land som är har en stark
export inom elkraftområdet. Landet har historiskt framförallt utgjort en konkurrenskraft
internationellt inom el- och kommunikationsbranschen, där storförtetag som ABB och
Ericsson gått i bräschen för andra. Sannolikt färgar denna kultur de förväntningar som
uppstår när förväntningar på ett nytt tekniskt fenomen cirkulerar. Ingenjörer,
verkställande direktörer och politiker ser möjligheter och målar upp visioner, kanske i
hopp om att skynda på utvecklingen.
Smarta elnät är alltså i någon mening ett internationellt buzzword som väckt
uppmärksamhet, förväntan, nyfikenhet men också frågetecken de senaste åren. Detta var
något som både författare och uppdragsgivare uppmärksammat på skilda håll.
Tillsammans uppfattades att flera framtidsvisioner diskuterades, samtidigt som det
saknades bevis på praktiska tillämpningar som kunde tillföra en riktig nytta i dagsläget.
Samtidigt kan smarta elnät ses som ett fenomen. Något som förekommer dels i visioner
och genom beskrivningar, men som också kan byggas fysiskt och visas upp. Med
förhoppningen att dessa visioner och förväntningar i framtiden ska bli något konkret
initierades denna studie, med nedanstående syfte.

1.3

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka affärsmöjligheter som kan förknippas med
fenomenet smarta elnät utifrån elnätsägare och fastighetsägares perspektiv i dagsläget i
Sverige.
För att kunna arbeta mot detta syfte har följande frågeställningar formulerats:
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-

Vilka områden kan förknippas med fenomenet smarta elnät i ett svenskt
perspektiv?
Vilka projekt och aktiviteter genomförs inom dessa områden idag?
Vilka möjligheter och hinder förknippas med dessa aktiviteter?
Hur påverkar dessa möjligheter och hinder utvecklingen av det smarta elnätet?

Frågeställningarna har fungerat som arbetsredskap genom litteraturstudie, intervjuserie
och analys, vilket utvecklas mer utförligt i metodkapitlet, kapitel 2. En vidare
beskrivning hur aktuella begrepp används och vilka avgränsningar som format studien
finns i följande delkapitel.

1.4

Definitioner och avgränsningar

Hur begreppet smarta elnät används genom studien presenteras i slutet av kapitel 3.2.
Ett centralt begrepp i studiens syfte är ”affärsmöjligheter”, vilket sannolikt kan tolkas på
flera sätt. I traditionell mening kan man konceptuellt tala om en (affärs)transaktion, en
överenskommelse mellan två parter att genomföra ett byte av varor mot exempelvis
pengar. Om man i detta upplägg utgår från aktören som erbjuder en vara, säljaren, blir
affärstransaktionen ett uttryck för när verksamheten genererar intäkter. Om
försäljningen dessutom genererar större intäkter än kostnader kan transaktionen ses som
lönsam. I denna enkla uppställning har säljaren har tjänat på affären.
Begreppet affärsmöjligheter används genom denna studie i något bredare mening. Syftet
är inte begränsat till att undersöka nya ”varor” som säljaren kan erbjuda. Istället
undersöks områden, som ryms inom fenomenet smarta elnät, som i framtiden kan visa
sig lönsamma eller som, direkt eller indirekt, kan tillföra värden till en given aktörs
verksamhet. Svaret på frågan ”Vilka delar av fenomenet smarta elnät kan passa in i
verksamheten, och kan på något sätt vara lönsamma?” ringar i någon mening in de
affärsmöjligheter som studien syftar till att undersöka.
Affärsmöjligheterna som kan identifieras med smarta elnät lär dessutom variera
beroende på vilken aktör man utgår från. Är man forskare, producerar
elkraftskomponenter, lokalnätsägare eller fastighetsägare ser man sannolikt olika
affärsmöjligheter med fenomenet som alla färgas av den bransch och den marknad där
man agerar. Det vore intressant att undersöka vilka affärsmöjligheter som karaktäriserar
ett flertal av dessa aktörers förhållande till fenomenet smarta elnät. Detta är emellertid
inte möjligt inom ramen för detta arbete, fokus ligger istället på vad uppdragsgivare och
författare funnit mest intressanta:
-

Primärt elnätsägare på lokal- och regionnätsnivå.
Sekundärt fastighetsägare och slutanvändare.

Genom begreppet elnätsägare åsyftas de aktörer på elmarknaden som äger och förvaltar
elnäten. En utförligare beskrivning finns i bakgrundkapitel 3.1.
Begreppet fastighetsägare, kund och slutkund används med relativt lika innebörd genom
studien. Ur ett elsystemperspektiv är nämligen slutkund och fastighetsägare i regel
samma person. I vissa fall görs det i studien skillnad på kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter. I de fall begreppet fastighetsägare används, antas att resonemanget är
giltigt oavsett fastighetstyp.
För att begränsa omfånget av arbetet har följande områden utelämnats:
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-

Resonemang om vilka konsekvenser som elektrifieringen av transportsektorn
kan innebära, utöver det ökade effektbehovet.
Säkerhetsaspekter som cybersäkerhet etcetera.
Tekniska detaljer som förknippas med olika lösningar.

Den sista avgränsningen lutar sig mot den önskade tekniska nivån i rapporten, som vid
flera tillfällen lett till olika avgränsningar. Ett exempel kan vara beskrivningen av
automationslösningar för fastigheter, vars olika system kan beskrivas väldigt utförligt.
Författare och beställare har dock genom studien funnit att den konceptuella
beskrivningen i de flesta fall passar bäst för studiens syfte.

1.5

Studiens förutsättningar

Denna rapport är resultatet av en studie, som genomförts under våren 2012, som
avslutar författarens civilingenjörsutbildning ”System i Teknik och Samhälle” vid
Uppsala universitet. Studien initierades av författaren i samarbete med representanter
från teknikkonsultföretaget WSP3 i Sverige.
Studiens syfte, dess fokus och avgränsningar är formulerat gemensamt av författaren
och dennes kontaktpersoner, Erik Bellander och Agneta Persson, på företaget WSP.
Dessa kontaktpersoner har därigenom haft dubbla roller, dels handledare och dels
beställare, genom studien. Vidare har David Sköld, universitetslektor vid institutionen
för teknikvetenskaper, Industriell teknik, vid Uppsala universitet, agerat akademiskt
bollplank och i viss mån handledare.
Avslutningsvis kan man konstatera att studiens resultat framförallt är intressant då den
avslutades, tidig sommar 2012, och en begränsad tid därefter. De tekniska, legala och
sociala förutsättningar som studien baseras på förändras kontinuerligt, vilket gör att
resultatet sannolikt inte är relevant efter viss tid. Samtidigt kan man konstatera att denna
rapport alltid kommer att vara ett dokument som reflekterar just de förutsättningar som
gällde då den sammanfattades, vilket kan vara minst lika värdefullt i den meningen.

1.6

Disposition

I rapporten ingår följande delar:
1 Inledning. Kapitlet orienterar läsaren i studiens sammanhang genom bakgrund,
problematisering, syfte, definitioner och avgränsningar samt dess mer praktiska
förutsättningar.
2 Metod. Kapitlet beskriver hur studiens olika delar är genomförda, hur dem följer
varandra och varför de ser ut som de gör. De arbetsprocesser som förknippas med
studiens litteraturstudie, intervjuserie samt analys- och diskussionsdel beskrivs var för
sig. I kapitlet förklarar författaren samtidigt de val som gjorts och de förhållningssätt
som praktiserats, och slutligen vilka konsekvenser detta fått.
3 Bakgrund. I kapitlet beskrivs kortfattat den svenska elmarknadens reglerade och
avreglerade delar för den läsare som behöver orientera sig. Därefter belyses svårigheten
i att definiera smarta elnät som fenomen genom ett antal definitioner och illustrationer.

3

www.wspgroup.com/sv/WSP-Sverige/WSP-Sverige/
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Avslutningsvis presenteras fyra områden som reflekterar hur fenomenet smarta elnät
behandlas i stora delar av studien.
4 Teoretiskt ramverk. I kapitlet presenteras de teoretiska begrepp som är aktuella för
studien. Inledningsvis beskrivs monopolreglering i ett nationalekonomiskt sammanhang
för att belysa de svårigheter och utmaningar som reglering innebär. Därefter beskrivs de
två teorier som genom studien används för att förklara hur smarta elnät som innovation
och elnätsteknik kan utvecklas i tiden.
5 Empiri. I kapitlet presenteras det empiriska material som inhämtas från studiens
intervjuserie. Materialet är strukturerat tematiskt efter de områden som identifierades
tidigare under studiens litteraturstudie.
6 Skiftande förutsättningar för olika aktörer. Kapitlet syftar till att belysa, analysera och
diskutera de något skiftande förutsättningarna som blivit tydliga genom den empiriska
framläggningen. Inledningsvis berörs elnätsföretagens situation som reglerad aktör i en
monopolverksamhet, och hur den kan färga deras förhållande till fenomenet smarta
elnät. Efter det skiftas fokus till fastighetsägare och slutkunders förutsättningar som på
motsvarande sätt kan illustrera deras förhållningssätt till smarta elnät. Resonemangen i
kapitlet förs tillsammans med teoretiska begrepp som tidigare presenterats.
7 Utveckling av smarta elnät. I kapitlet analyseras och diskuteras utvecklingen av
smarta elnät genom två spår. Dels problematiseras utvecklingen tillsammans med
begrepp framtagna i samband med två historiska analyser av elnätsutveckling. Därefter
analyseras utvecklingen genom teori som syftar till att förklara utvecklingsprocessen för
olika innovationer. Tillsammans ger dessa två grepp en bild av de svårigheter och
möjligeter som är och kan komma att vara aktuella i sammanhanget.
8 Slutsatser. Kapitlet avslutar rapporten genom att resultat från kapitel 5, 6 och 7 sätts i
ett sammanhang i ett antal slutsatser. Avslutningsvis ges några förslag på vidare
forskning som författaren upplevt intressanta genom arbetet med studien.
Bilaga 1. Intervjuunderlag. Illustrerar hur ett typiskt intervjuunderlag under studien
kunde se ut.
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2 Metod
2.1

Tillvägagångssätt

Arbetet med studien kan delas in i tre delar som till viss del även speglar rapportens
framställning; en litteraturstudie av bakgrundskaraktär, en intervjuserie samt en
avslutande del av analyserande och diskuterande karaktär. Tillvägagångssättet utgår från
studiens frågeställningar, som var och en besvaras genom upplägget. Detta formar totalt
sett en studie av kvalitativ karaktär som syftar till att undersöka potentialen i ett
fenomen av teknisk karaktär.

2.2

Litteraturstudie

Inledningsvis ansågs det viktigt att få en förståelse för det sammanhang som studiens
innehåll kretsar kring. Tidigt identifierades därför två olika delar som verkade viktiga
att kartlägga för det fortsatta arbetet med studien:
-

Den svenska elmarknadens konceptuella uppbyggnad.
Vad fenomenet smarta elnät kan innebära ur ett svenskt perspektiv.

I detta inledande skede fanns olika valmöjligheter; val av källor, utförlighet, fokus
etcetera. Inledningsvis finns exempelvis information om den svenska elmarknadens
uppbyggnad beskriven på flera aktörers hemsidor. Bland dem som använts i denna
studie kan Svensk Energis4 och Svenska Kraftnäts5 (SVK) framhållas som goda
exempel. Samtidigt är den övergripande bakgrundsinformationen om elmarknaden inte
av den karaktären att val av källor anses påverka beskrivningen. Vidare ansågs relativt
kortfattade beskrivningar tillräckliga för att sätta studien i dess sammanhang.
Bakgrundskapitlet kompletterades senare i studien med ett särskilt avsnitt om
förhandsregleringen av elnätstariffer, då regleringen under studien visat sig vara av
kritisk karaktär. Avsnittet bygger i huvudsak på det tryckta material som myndigheten
EI tillhandahållit till elnätsföretagen via sin hemsida.
Vidare kan fenomenet smarta elnät kartläggas både snabbt och mer utförligt. Syftet med
kartläggningen var i detta fall att identifiera områden, enligt frågeställning ett, som
kunde ligga till grund för strukturen och innehållet i studiens kommande intervjuer.
Därför ansågs det inte nödvändigt att ge en utförlig eller exakt definition av begreppet,
då det sannolikt skulle tagit längre tid än vad som ansågs nödvändigt. De källor som
användes var framförallt två rapporter som bägge publicerats för att ge en bild av
fenomenet smarta elnät; ”Smart Ledning” (Larsson & Ståhl, Smart ledning - Drivkrafter
och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät, 2011) samt ”Anpassning av
elnäten till ett uthålligt energisystem” (Bollen, 2010).
I någon mening var valet av områden en viktig punkt i studien. Konceptuellt skulle de
kunna vara de parametrarna genom vilka man söker uppfylla syftet. Att låsa in sig till en
definition skapar alltid konsekvenser för kommande delar, i fråga om vad som faller
innanför eller utanför definitionens ramar. I denna studie användes därför dessa
områden inte som en fix definition av smarta elnät, av den anledningen att det skulle

4
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kunna begränsa exempelvis de potentiella affärsmöjligheter som skulle kunna
identifieras.
Dessa delar skapade ett sammanhang som gav den grund som behövdes för att kunna
genomföra de efterföljande intervjuerna som kunde ge ett djup i sammanhanget.
Samtidigt kan de naturligtvis ge en grund till läsaren, varför delarna presenteras något
sammanfattat i kapitel 3.
De områden som utgjorde delar av begreppet smarta elnät återfinns dessutom, delvis
omformulerade, senare i rapporten. I den empiriska framläggningen, kapitel 5, används
de som ramverk för att presentera resultaten från intervjuserien. Anledningen till att
dem i det senare kapitlet är något omformulerade är att det av författaren ansågs spegla
innehållet bättre. Området ”En minskad energiförbrukning” är exempelvis formulerad
som ”Effektivare energianvändning”, då energi inte kan försvinna, vilket uttrycket
”förbrukning” kan missuppfattas som. På samma sätt är området ”Ett bidrag till
effektreduktion vid effekttoppar” omformulerad till ”Effektstyrning” vilket är ett
bredare begrepp och speglar respondenternas uttryck bättre än vad den tidigare
formuleringen gjorde.

2.3

Intervjuserie

Parallellt med litteraturstudiens senare del inleddes arbetet att kontakta aktörer som
kunde vara intressanta att intervjua i denna studie. Syftet med intervjuserien var primärt
att följa upp studiens andra och tredje frågeställning, att undersöka vilka aktiviteter som
genomförs och vilka hinder och möjligheter som dessa aktiviteter kan förknippas med.
De aspekter som ryms inom dessa frågeställningar ansågs relativt komplexa till
karaktären, att samla in material kring dem ansågs därför kräva insatta personer med
god möjlighet att beskriva dem och eventuella bakomliggande dynamiker. Det ansågs
därför naturligt att välja denna semistrukturerade intervjumetod som möjliggjorde den
typ av kontakt som frågeställningarna krävde. Detta resonemang speglade vidare urvalet
och utformningen av intervjusituationen.
2.3.1 Urval och kontakt
Flera elnätsföretag bedriver idag projekt som delvis marknadsförs med begreppet smarta
elnät. Representanter för dessa projekt eller företag bildar därför naturligt en grupp som
var potentiellt intressanta att kontakta inom ramen för studien. Det bakomliggande
syftet i urvalsprocessen var därför delvis att få kontakt med representanter från dessa
projekt.
Inledande kontakter togs parallellt på två olika håll. Dels kontaktades personer som
identifierats i gruppen som beskrivits ovan och dels kontaktades personer som
rekommenderats av författarens kontaktpersoner på WSP. Samtliga kontakter arbetade
uttryckligen med frågor som rörde minst en aspekt av fenomenet smarta elnät. Av de
personer som rekommenderades arbetade några på elnätsföretag och två inom
fastighetsbranschen. Övriga respondenter arbetade alla, utom tre, på olika elnätsföretag.
Två var anställda vid teknikkonsultföretag och en arbetade som programsamordnare i en
forskningsorganisation.
Samtliga kontakter sköttes via e-post eller telefonsamtal där studiens syfte och
förutsättningar presenterades. Genom en del initiala kontakter skapades vidare
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kontaktytor som ibland ledde till intervjuer. I vissa fall avböjde kontakterna att
medverka av skäl som att de kände att de inte kunde tillräckligt eller att det fanns andra
personer som var bättre lämpade att intervjua. Ingen kontakt uttryckte att de avböjde av
sekretesskäl eller liknande. De respondenter som slutligen deltog i intervjuer presenteras
i kronologisk ordning i tabell 1 nedan. I tabellen framgår dessutom respondenternas
titel, datum för intervjun samt om den skett via telefon eller vid ett fysiskt möte.
Tabell 1: Lista över de respondenter som medverkat i intervjuserien.
Respondent
Lars Ohlsson
Joar Johansson
Olle Hansson
Mikael Håkansson
Tommy Olsson
Susanne Olausson
Johan Söderbom
Erik Bellander
Olle Corfitsson
Catarina Nauclér
Kjell-Åke
Henriksson
Peter Söderström
Stefan Rebner
Johnny Kellner

Titel, företag
VD, Falbygdens Energi
Development Engineer, Fortum
Project Manager, Fortum
Utvecklingschef, E.ON
Global Practice Leader Smart Utilities,
Logica
Programansvarig, Elforsk
Head of Department, Vattenfall
Avdelningschef, WSP Group
Tekniska elnätsfrågor, Öresundskraft
Development Manager, Fortum
Energi- och installationsansvarig, JM

Datum
2012-02-29
2012-03-05
2012-03-08
2012-03-09
2012-03-09

Kontakt
Telefon
Plats
Plats
Plats
Plats

2012-03-13
2012-03-19
2012-03-19
2012-03-20
2012-03-27
2012-03-29

Plats
Telefon
Plats
Telefon
Plats
Telefon

Smart Grids Program Responsible,
Vattenfall
Head of Development, Fortum
Miljö- och teknikansvarig, Veidekke Sverige

2012-04-03

Plats

2012-04-11
2012-04-12

Telefon
Plats

2.3.2 Intervjusituationen
Inför varje intervju fick respektive respondent ta del av ett underlag som informerade
om studiens syfte och förutsättningar samt ringade in vad samtalet skulle komma att
handla om, se bilaga 1. En del intervjuer var mer allmänna medan andra av naturliga
skäl kom att behandla en speciell företeelse eller projekt som respondenten var särskilt
insatt i.
Att på förhand skicka material till respondenten var ett medvetet val då det gav
respondenterna möjlighet att förbereda sig och hålla fokus inom ett visst område. En
risk med förfarandet är dock att respondenten hinner tänka igenom frågan för mycket
och därför anpassar sitt svar av någon anledning som exempelvis får det egna företaget
eller respondenten själv att framstå i en fördelaktig position. (Saunders, Lewis, &
Thornhill, 2009)
Varje intervju inleddes med att respondenten åter fick höra syftet med studien och
förutsättningarna för intervjun. Alla respondenter gavs möjligheten att vara anonyma, de
informerades om att slutrapporten inte skulle bli sekretessbelagd och att dem fick ta del
av den om de önskade. Två av respondenterna uttryckte att de ville förhandsgranska det
empiriska materialet som skulle användas från deras respektive intervju innan rapporten
färdigställdes, något som de fått göra. I några fall avstod även respondenten att svara på
en viss fråga, dels av sekretesskäl men också utav brist på kunskap.
Vidare var vissa respondenter anställda på elnätsföretag som ingick i en större koncern
eller liknande, och som genom denna verksamhet även agerade som exempelvis
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elhandlare. Dessa verksamheter skiljer sig från varandra i lagens mening, se vidare
bakgrundsavsnittet i kapitel 3. Vid och inför intervjusituationerna blev dessa
respondenter därför uttryckligen ombedda att tala ur ett elnätsägarperspektiv. Detta var i
de flesta fall naturligt då respondenterna var anställda inom elnätsdelen av
verksamheten.
Att intervjua respondenter som, via hemsidor eller på annat sätt, uttryckt att de arbetar
med smarta elnät visade sig vara speciellt effektivt. Dessa var ofta intresserade av att
förmedla sin bild av fenomenet och de utmaningar och möjligheter som dem själva
identifierat. Detta gjorde att dessa samtal ibland föll något utanför det på förhand
distribuerade materialet, vilket de flesta gånger ändå resulterade i mycket givande
samtal.
Som framgår av Bilaga 1 var intervjuerna semistrukturerade. Detta var ett medvetet val
som sannolikt skulle främja en öppnare och mer förutsättningslös diskussion som
eftersträvades.
2.3.3 Efterarbete
Varje intervju spelades in och transkriberades i efterhand vilket innebar att inga
minnesanteckningar behövde föras under själva intervjusituationen. Metoden innebar
också att formuleringar och påståenden kunde återges exakt, utan risk för tolkning.
Upplägget var behändigt och bidrog sannolikt dessutom till att intervjuaren fick en god
kontakt med respondenterna under samtalen. Transkriberingsprocessen i sig var vidare
ett bra tillfälle för repetition av samtalet, vilket sannolikt gjorde att stoffet ytterligare
kunde processas av författaren.
Avslutningsvis sammanfattades det empiriska materialet tematiskt, delvis utifrån de
tidigare identifierade områdena. Detta påminner om det empirinära förhållningssätt som
Widerberg (2002) rekommenderar för de flesta kvalitativa studier. Då denna studie är av
utredande karaktär anses metoden passa extra bra. (Widerberg, 2002)

2.4

Analys och diskussion

I den avslutande delen, kapitel 6 och 7, kopplas de två sista frågeställningarna till
studiens övergripande syfte genom analys och diskussion.
I den första delen, kapitel 6, ligger fokus på aktörernas förutsättningar att delta i
utvecklingen av ett smartare nät. Där beskrivs hur elnätsägarna i Sverige agerar i ett så
kallat naturligt monopol, och genom intervjuserien blev det tydligt hur
förhandsregleringen av elnätstariffer uppfattades som en kritisk del för elnätsföretagens
verksamhet. Att analysera och diskutera materialet med mikroekonomisk teori om
reglering av naturliga monopol, framstod därför som intressant. Grundtanken med
kapitlet är att belysa hur regleringen kan påverka utvecklingen av ett teknologiskt
fenomen som smarta elnät. Därför ligger fokus inte på att rekommendera eller
förespråka andra arketyper av regleringar, utan snarare på att problematisera hur dagens
reglering utformats och vilka effekter de får. Dessutom diskuteras fastighetsägarnas och
slutkundernas förhållande till delar av det smarta nätet. En kunskap om dessa
förutsättningar anses viktig för den som vill förstå utvecklingen av, och de potentiella
framtida affärsmöjligheterna i, det smarta elnätet.
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Syftet med denna studie är att undersöka affärsmöjligheterna med smarta elnät, något
som kan genomföras på flera olika sätt. Det är ändå sannolikt att det blir enklare att
förstå de specifika möjligheterna med fenomenet, om man förstår dess utveckling och
vad som kan färga den i denna specifika kontext. Framförallt kan det vara intressant att
förstå när eller varför en teknisk innovation rör sig till från ett till nästa steg i en generell
utvecklingsprocess, då det potentiellt kan öppna upp för affärsmöjligheter i senare steg.
Denna sorts utvecklingsresonemang analyseras och diskuteras i kapitel 7, genom två
olika spår. Dels genom ett begrepp som identifierats av forskare som analyserat elnätets
historiska utveckling, och dels genom teori kring innovationsutveckling.

2.5

Forskningsbidrag

Förhoppningen med att forma studien utifrån ovan nämnda delar är att generera olika
typer av kunskap. Dels faktiska kunskaper om exempelvis reglering av
elnätsmonopolet, vad fenomenet smarta elnät kan innehålla samt hur innovationer
utvecklas i ett samhälle. Men också förståelse för hur dessa faktiska samband kan
påverka utvecklingen av sociotekniska system, exempelvis elnäten, samt insikt i vilka
områden som kan väntas leda utvecklingen av ett intelligentare elnät.
Samtidigt bör noteras att studiens slutsatser och resonemang tar plats i en kvalitativ
studie där författarens tidigare kunskap och kreativitet till viss mån färgar resultatet. Av
den anledningen, tillsammans med de ständigt föränderliga förutsättningar som studien
bygger på, är det sannolikt svårt att reproducera studien som helhet. I den meningen kan
studien som helhet ses som en ögonblickbild, som på ett beskrivande sätt återger
situationen i Sverige under våren 2012.
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3 Bakgrund
För att förstå de resonemang som tas upp genom studien kan det vara bra att förstå dess
sammanhang. Därför följer i detta avsnitt en beskrivning av den svenska elmarknadens
principiella uppbyggnad samt hur fenomenet smarta elnät kan förstås internationellt och
nationellt. Delarna är relativt kortfattade och för den som önskar förkovra sig ytterligare
finns flera förslag till vidare läsning.

3.1

Elmarknadens uppbyggnad i Sverige.

Elmarknaden i Sverige är, som i flera andra länder, uppdelad i en icke-reglerad och en
reglerad del. Innan 1996 var dock bägge delarna reglerade, varför den icke-reglerade
delen numera populärt kallas för den ”avreglerade” delen, ett begrepp som därför
används genom denna studie. I figur 1, se nedan, illustreras en del av dem aktörer som
finns på elmarknaden. I figuren ses två slingor, där den övre och undre representerar
elmarknadens avreglerade respektive reglerade del. I följande avsnitt beskrivs dessa
delar och de olika aktörerna var för sig.

Figur 1: Elmarknadens aktörer. Använd med tillstånd av SVK.6
3.1.1 Reglerad del
Elnätsverksamheten i Sverige består av ungefär 170 elnätsföretag över hela landet som
på olika geografiska platser äger och driver elnäten. Som elkonsument är man i regel

6

http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Elmarknadens-aktorer/
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ansluten till ett lokalnät, se nedan, vilka bland annat är ansvariga för att mäta kundens
elanvändning och distribuera den till exempelvis elhandelsföretagen. Elnäten ska i alla
lägen överföra de effekter som krävs, vilket kräver en långsiktig planering då
elanvändningen varierar kraftigt över åren, se vidare avsnitt 3.1.3.
Elnäten brukar klassificeras efter den spänningsnivå som det aktuella nätet håller.
Dessa kan grovt sett delas in i tre nivåer, se nedan.
Spänningsnivå (kV)

Namn

Ägare

220-400
70-130
0,4-40

Stamnätet
Regionnätet
Lokalnätet

SVK
Ett fåtal, ex. Vattenfall, E.ON. & Fortum
Ett flertal, ~170 stycken

Förutom spänningsnivån skiljer också nätstrukturen i regel de olika näten åt. Stamoch regionnät är oftast maskade, medan lokalnäten i större utsträckning är radiella.
Detta beror delvis på nätens uppgift, där stam- och regionnät har en mer transmitterande
karaktär som därför kräver att flöden kan köras olika vägar, medan lokalnäten i regel
endast utgör den sista länken till slutkund. I figur 2 nedan illustreras de konceptuella
skillnaderna mellan de bägge nätstrukturerna.

Figur 2: Radiell (till vänster) och maskad (till höger) nätstruktur.
Ibland benämns vidare ett specifikt elnät som starkt eller svagt, vilket ofta är en
subjektiv åsikt som är svår att beskriva. Ett svagt nät verkar karaktäriseras av längre
ledningar, färre kraft- eller nätstationer och generellt lägre spänningar än ett starkt nät.
Starkare nät finns i regel i tätorter och stadskärnor medan de svagare verkar vanligare i
glesbygd eller motsvarande.
Att planera, investera och underhålla elnät är en relativt dyr verksamhet, vilken kräver
goda ekonomiska resurser av den som driver verksamheten. Detta är en speciell
situation, då de stordriftsfördelar som aktören kan åtnjuta krävs för att bedriva en
lönsam verksamhet. Det är därför inte ekonomiskt försvartbart att bygga flera parallella
och konkurrerande elnät inom ett visst område (Haworth, okänt). Den
marknadssituation som elnätsföretagen befinner sig i kallas därför för ett naturligt
monopol. För att garantera dessa aktörer en viss avkastning på verksamheten, samtidigt
som verksamheten sköts på ett bra sätt, regleras den av myndighet.
Elnätsägaren har bland annat därför ett tillstånd från staten, en nätkoncession, att
bedriva nätverksamhet, vilket beskrivs i ellagen, se nedan. Endast de som har detta
tillstånd får bygga och driva elektriska starkströmsledningar. Ett elnätsföretag som vid
upprepade tillfällen inte når de krav som finns för verksamheten riskerar att bli av med
sin koncession.
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”Med nätverksamhet avses ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande
för överföring av el. Till nätverksamhet hör också projektering, byggande och
underhåll av ledningar, ställverk och transformatorstationer, anslutning av
elektriska anläggningar, mätning och beräkning av överförd effekt och energi
samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på det elektriska nätet.”
(§4 Ellag(1997:857))
Den myndighet som reglerar och ser över elnätsföretagens verksamhet är
Energimarknadsinspektionen (EI), vilket i praktiken görs på två olika sätt. Man ser
dels till att företagen håller bland annat rätt spänningsnivåer och kan erbjuda rimlig
tillgänglighet i nätet, genom insamling av kontrolluppgifter och driftstatistik. Klarar
nätbolaget inte detta riskerar de sin rätt att driva verksamheten. Dessutom ansvarar man
för arbetet med regleringen av elnätstariffer, se nedan.
2.1.1.1 Förhandsreglering av elnätstariffer7

Elnätstariffen är ett samlingsbegrepp för de kostnader och avgifter som en elkund
betalar till elnätsföretaget för att få använda elnätet. I Sverige får elnätsföretagen fritt
bestämma dessa tariffer, utifrån vissa givna riktlinjer.
2009 konstaterade regeringen att Sverige, likt andra Europeiska länder, borde gå över
till en reglering ex ante (latin ~ ”på förhand”) i sin reglering av elnätsverksamheten. En
reglering som kallas ”förhandsreglering av elnätstariffer” utformades och den första
tillsynsperioden inleddes i januari 2012.
För att beskriva hur regleringen, och de resonemang som förknippas med den, används i
detta delkapitel citat och information från flera olika källor. Majoriteten av dessa är
rapporter som EI tagit fram. Exempelvis beskriver Linda Werther, dåvarande
projektledare på EI, regleringen närmare i sin rapport ”Förhandsreglering av
elnätstariffer – principiella val i viktiga frågor” från 2009. Hon sammanfattar det
bakomliggande syftet med regleringen med följande citat:
”I proposition (2008/09:141) framgår att den reglering som regeringen
föreslagits syftar till att nätföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt till låga
kostnader. Vidare ska regleringen syfta till att säkerställa att kunden får betala
ett skäligt pris för nättjänsten, bidra till en långsiktig leverenssäkerhet och
trygga den svenska elförsörjningen. Nätföretagen ska också ges stabila och
långsiktiga villkor för sin nätverksamhet. Ytterligare ett viktigt mål med
regleringen är att den ska understödja utvecklingen av en väl fungerande
elmarknad. Slutligen anges också, om än indirekt, att stabila nättariffer är ett
mål med regleringen.” (Werther, 2009)
Enligt EI:s hemsida, innebär detta praktiskt att elnätsavgifterna regleras i förväg, vilket
sker genom att EI fattar beslut om en så kallad intäktsram för varje elnätsföretag. I
intäktsramen ingår nätbolagets samlade intäkter under respektive tillsynsperiod på fyra
år. Elnätsföretaget får själva innan varje tillsynsperiod lämna in ett förslag på intäktsram
till EI som därefter prövar den samt tillhörande uppgifter. Beslut och fastställande av

7

För vidare information rekommenderas EI:s hemsida, www.ei.se.

15 (82)

intäktsramen presenteras därefter av EI senast två månader innan tillsynsperioden
börjar. (Förhandsreglering av elnätstariffer, 2012)
I figur 3 ses bestämmandet av intäktsramen i ett tidsperspektiv.

Figur 3: Processen för bestämmandet av intäktsramen i ett tidsperspektiv.
Intäktsramen

EI har publicerat flera rapporter som beskriver intäktsramen och hur den fungerar. Ett
dokument som beskriver regleringen och intäktsramen på ett effektivt sätt är
”Förhandsprövning av elnätstariffer” av bland annat Cia Sjöberg. Hon beskriver att
intäktsramen är ett belopp som fastställs och som anger vilka intäkter ett nätföretag har
rätt att ha i sin nätverksamhet under tillsynsperioden. Det är det belopp som företaget
ska ta hänsyn till när man planerar verksamheten samt förändringar av elnätstariffen.
”Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader (5 kap 8 § ellagen) för att bedriva en
nätverksamhet varvid hänsyn även ska tas till kvaliteten i den tjänst nätägaren
utför...
... med skäliga kostnader avses inte nödvändigtvis företagens faktiska kostnader.
Ett nätföretag som har onödigt höga kostnader på grund av ett sämre sätt att
bedriva sin verksamhet, bör inte få föra dessa kostnader vidare till kunderna
genom nättarifferna.” (Sjöberg, Hjulström, & Ek, 2010)
I rapporten fastslås att intäktsramen grundar sig i ett nätföretags totala kostnader som
grovt kan delas upp i kapitalkostnader samt löpande kostnader. Kapitalkostnaderna
utgör naturligt en stor del av nätverksamheten då de grundläggande investeringarna i
elnätskomponenter är mycket stora.
I figur 4, nedan, syns intäktsramens principiella uppbyggnad. Genom denna studie
kommer inte alla delar att beröras. De delar av intäktsramen som berörs förklaras därför
konceptuellt närmare i följande avsnitt.
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Figur 4: Intäktsramens principiella uppbyggnad. Delvis från Sjöbergs rapport. (Sjöberg,
Hjulström, & Ek, 2010)
Löpande kostnader

Begreppet ”löpande kostnader” i regleringen består definitionsmässigt av ”påverkbara”
och ”ej påverkbara” kostnader, se figur 5.
Löpande kostnader

Ej påverkbara
Kostnader för nätförluster
Påverkbara

Inget
effektiviseringskrav

Figur 5: Uppdelning av löpande kostnader i intäktsramen. (Sjöberg, Hjulström, & Ek,
2010)
I Sjöbergs rapport som EI publicerat konstateras vidare att ”påverkbara kostnader” är
svåra att definiera. Samtidigt beskrivs att det exempelvis kan vara kostnader för råvaror,
förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader, jämförelsestörande
kostnader och rörelsekostnader (Sjöberg, Hjulström, & Ek, 2010). I regeringens
proposition (2008/09:141) beskrivs vidare att även kostnader för exempelvis drift och
underhåll kan ses som ”påverkbara”:
”Grovt sett kan löpande kostnader i nätverksamhet delas in i påverkbara
kostnader, t.ex. drifts- och underhållskostnader och icke-påverkbara kostnader.”
(Förhandsprövning av nätavgifter, 2009)
Samtidigt beskriver Werther (2009) hur begreppet ”ej påverkbara” kostnader rymmer
kostnader mot överliggande nät, skatter och myndighetsavgifter. I samband med
förslaget om intäktsram ska därför elnätsföretagen tillhandahålla en prognos som täcker
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tillsynsperioden för dessa kostnader. Efter periodens slut kommer det verkliga utfallet
jämföras mot prognosen och eventuell korrigering kan då ske. (Werther, 2009)
De löpande kostnaderna beskrivs vidare av Semira Pandur i rapporten ”Löpande
kostnader i förhandsregleringen – grundprinciper vid beräkning” från 2010.
Kostnaderna för nätförluster anses av EI enligt Pandur vara delvis påverkbara. På längre
sikt antas att elnätsföretagen kan bygga effektivare nät, vilket reducerar förlusterna,
något som dock inte är rimligt på kort sikt. Priset för den kraft som elnätsföretagen
köper in för att täcka nätförlusterna är däremot påverkbar på kort sikt, då den i stor
utsträckning köps upp på elbörsen där elpriset varierar. (Pandur, 2010)
Däremot, menar Werther (2009), kommer EI under den första tillsynsperioden, 20122015, inte att ålägga kostnaderna för nätförluster något effektiviseringskrav. Hon
poängterar dock att det kan bli ändring på detta, kanske genom införandet av en
schablon för nätförluster.
Kapitalkostnader

Genom Werthers rapport konstaterar EI att:
”Kapitalkostnader är kostnader för investerat kapital och består av två delar,
kostnaden för förbrukningen av kapitalet och kostnaden för kapitalbindningen.
Förbrukningen av kapitalet beaktas genom avskrivningar och kostnaden för
kapitalbindningen är kopplad till den alternativa förräntning en investerare
kunnat få på det kapital som är bundet.” (Werther, 2009)
I denna studie är dock kapitalkostnaderna i periferin, varför de inte utvecklas ytterligare.
Den som önskar, uppmuntras läsa vidare på exempelvis EI:s hemsida.
Kvalitetsaspekter

Avslutningsvis beskriver Werther (2009) att regleringens justering med avseende på
kvalitet kommer att göras från och med den andra tillsynsperioden. Detta grundar sig i
ellagen, där EI genom regleringen av elnätstariffer ska säkerställa kvaliteten i
elnätsföretagens sätt att bedriva nätverksamheten. EI ser att detta byggs upp av två
huvudsakliga delar: (Werther, 2009)
-

Servicekvalitet, vilket avser den kvalitet i det bemötande som kunderna upplever
i kontakt med nätföretaget, exempelvis tillgänglighet i kundtjänst.
Leverenskvalitet, vilket i sin tur kan delas upp efter tillgänglighet och
användbarhet.
o Leverenssäkerhet, exempelvis antalet avbrott och avbrottens längd.
o Spänningskvalitet, exempelvis spänningsdippar, transienter,
överspänningar, spänningsvariationer, flimmer, övertoner och obalans.

På EI fastslår man att man måste kunna kvantifiera den önskvärda nivån i dessa
kvalitetsaspekter för att inkludera dem i förhandsregleringen. Dessutom måste man
komma fram till hur avvikelser från nivån ska hanteras. (Werther, 2009)
I den första tillsynsperioden har EI därför fastställt en normnivå, baserat på tidigare
avbrottsstatistik, som gäller för respektive elnätsföretag. Denna statistik innehåller
enligt föreskrifterna ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva
nätverksamheten vid fastställande av intäktsram” (Fredriksson & Lindmark, 2011) dock
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endast parametrar av karaktären antal avbrott, avbrottstid, icke levererad energi, icke
levererad effekt, aviserade avbrott etcetera. Efter tillsynsperioden kommer de faktiska
utfallet för perioden att jämföras mot denna nivå, varvid intäktsramen för kommande
period kan komma att korrigeras.
Justering för tidigare perioders över- respektive underdebitering

Besluten om intäktsramar innehåller vissa förutsättningar. Sjöberg (2010) beskriver
exempelvis att elnätsföretagen ska effektivisera de påverkbara kostnaderna mellan varje
tillsynsperiod. Lyckas man inte med det får man en nedjusterad intäktsram för nästa
period. Beslut om intäktsramen tas av EI och baseras på vilka skäliga kostnader som
nätföretaget har anledning att få kostnadstäckning för. Vidare har elnätsföretag rätt till
en skälig avkastning i verksamheten.
Efter avslutad tillsynsperiod sker dessutom en avstämning mot den beslutade
intäktsramen, se figur 3, för att avgöra utfallet. Baserat på resultatet kan därefter
nästpåföljande intäktsram komma att revideras. Om företagens intäkter under
tillsynsperioden avviker från intäktsramen ska det påverka ramen för den påföljande
tillsynsperioden. (Sjöberg, Hjulström, & Ek, 2010)
3.1.2 Avreglerad del
I Sverige finns ungefär 170 elhandelsföretag som köper och säljer el.
Elhandelsföretagen sluter avtal med konsumenterna om att leverera el och ser till att så
görs. Utöver det finns balansansvariga som åtar sig att upprätthålla balansen mellan
produktion och konsumtion i ett givet område. Alla elhandlare är skyldiga att se till att
balansen råder och kan antingen själva åta sig ansvaret eller anlita en redan befintlig
balansansvarig för uppdraget. Den som är balansansvarig sköter balansansvaret genom
att handla på elbörsen Nord Pool eller genom att anpassa den egna produktionen.
Elhandelsföretagen och balansansvariga köper och säljer el på elbörsen Nord Pool och
till slutkonsumenter. Priset på Nord Pool varierar som på alla marknadsplatser beroende
på efterfrågan och utbud. En kall vinterdag när industrin arbetar kommer priset i regel
att stiga och en varm sommardag under industrisemestern kommer priset sannolikt att
sjunka.
Systemansvariga finns på två olika nivåer i Sverige. På den översta nivån finns SVK
som har systemansvaret, vilket innebär att de bland annat är ansvariga för att hålla
balans mellan produktion och konsumtion så att frekvensen i elsystemet på 50 Hz inte
påverkas. På den andra nivån av ansvar finns de balansansvariga, se ovan.
Effektreserven kallas den samlade effekt som vid behov kan underlätta ansträngda
situationer vintertid på den svenska elmarknaden. SVK sluter varje år avtal med
produktionsanläggningar som vanligtvis inte används eller elintensiva industrier som
vid akut effektbrist åtar sig att producera mer alternativt reducera sin förbrukning. För
tillfället, 2012, ska effektreserven uppgå till högst 1750 MW. (Effektreserv - Svenska
Kraftnät, 2012)
3.1.3 Övrigt
För att ge incitament till en ökad produktion av förnybar el har Sverige ett system med
elcertifikat. Alla som producerar förnybar el (vindkraft, viss vattenkraft, vissa
biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk)
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tilldelas varje år, baserat på produktion, ett visst antal certifikat. Elhandlare och större
industrier som agerar direkt på elbörsen måste i april varje år inneha ett antal certifikat,
baserat på sin handel eller förbrukning. Dessa köps direkt av producenterna eller
handlas på en speciell börs, vilket gör att systemet med elcertifikat underlättar för
investeringar i förnybar elproduktion. (Energimyndigheten - Elproducent, 2008)
Privatpersoner som använder el betalar i regel en summa varje månad för sin
elkonsumtion genom en elfaktura. Fakturan innehåller tre delar, och i figur 6 illustreras
det ungefärliga procentuella förhållandet mellan respektive del. (Så fungerar
elmarknaden, 2012)
-

-

-

Elnätsavgiften kallas även för
elnätstariff och betalas till
elnätsbolaget för att få ansluta till
elnätet.
Elhandelsavgift betalas till
elhandelsföretaget och beror i
regel av den mängd el man
använt.
Dessutom betalas skatter och
avgifter till staten.

Elfaktura
Skatter
och
avgifter
38%

Elnätsavgift
22%

Elhandelsavgift
40%

Figur 6: Elfakturans principiella uppbyggnad.
Elanvändningen i Sverige varierar beroende utomhustemperatur, tid på dygnet,
veckodag och årstid. Om industrin är igång, större TV-arrangemang och helgdagar är
andra typiska faktorer som påverkar vårt beteende och därför också elanvändningen.
Figur 7 nedan visar exempelvis hur elanvändningen varierade en vecka i maj 2012. I
figuren kan man se tydliga användningstoppar under dagtid och tydliga dippar under
natten, med absoluta skillnader (mellan måndag morgon och natten mellan fredag och
lördag) på 6 500 MW. Amplituden för dessa variationer kan jämföras med exempelvis
2010-års högsta förbrukning, den 22 december mellan klockan 17-18, som var på
26 700 MW (Odenberg, 2011). Syftet med att presentera figuren är att illustrera den
varierande elanvändning, framförallt skillnaden mellan medelanvändning (medeleffekt)
och toppanvändning (effekttoppar), som elnätsföretagen tar hänsyn till när de
dimensionerar elnätet.
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Figur 7: Elanvändningens variation i Sverige en vecka i maj 2012. Enheten på y-axeln
är MWh/h och på x-axeln veckodagar. (Nord Pool - Power System Data, 2012)

3.2

Definitioner av det smarta elnätet

I följande delkapitel demonstreras hur det engelska begreppet Smart Grid och dess
svenska motsvarighet smarta elnät kan tolkas. Syftet med avsnittet är inte att värdera
definitioner, utan att identifiera praktiskt utgångspunkter för studiens fortsättning.
Genom följande citat blir det tydligt hur ett praktiskt förhållningssätt faktiskt behövs:
”… the Smart Grid is the concept of modernizing the electric grid. The Smart
Grid comprises everything related to the electric system in between any point of
generation and any point of consumption.” ((SG3), 2010)
Detta konstateras i förordet till en färdplan för smarta elnät, publicerad av IEC8, vilket
på en konceptuell nivå fångar att smarta nät är framtidens elsystem och fullt utbyggt
kommer det att beröra samtliga punkter i nätet.
Samtidigt belyser det hur vagt formulerat begreppet är, det finns ingen globalt
accepterad definition av smarta elnät. På olika håll lägger man egna förväntningar i
fenomenet vilket i någon mening avspeglar vilket samhälle man befinner sig i. Det är
förväntningar som dels springer ur de olika regionernas historiska utveckling, med
avseende på elnäten, men som också påverkas av regionens miljömål och framtida
utmaningar. (Bollen, 2010)

8
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I USA, med ett erkänt äldre och sämre utvecklat elnät, talar man exempelvis om det
nya, säkrare och stabilare elnätet med konsumenten och elmätaren i fokus (Energy,
2012). I Asien, framförallt Kina, ser man ett stort behov av transmission från väst till öst
och i Europa är man angelägen att kunna få in förnybar energi på nätet, utan de
störningar som denna intermittenta kraft kan förknippas med (Larsson & Ståhl, Smart
ledning - Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät, 2011).
Det inses därför snabbt att det finns en mängd olika definitioner av smarta elnät. I EI:s
rapport (Bollen, 2010) diskuteras exempelvis två typer av definitioner som speglar flera
existerande, där EGREG:s9 definition lyder:
“Smart Grid is an electricity network that can cost efficiently integrate the
behavior and actions of all users connected to it - generators, consumers and
those that do both – in order to ensure economically efficient, sustainable power
system with low losses and high levels of quality and security of supply and
safety.“ (Bollen, 2010)
I denna definition ligger fokus på vad det smarta elnätet ska uppnå. Ett elnät som
integrerar producenter och konsumeter på ett ekonomiskt effektivt, hållbart, tillförlitligt
och säkert sätt. I samma, ovan nämnda, rapport föreslår EI avslutningsvis följande
definition:
”Intelligenta nät, eller smarta elnät, är samlingen av ny teknologi, funktionen och
regelverk på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar
introduktionen och utnyttjandet av förnybar produktion, leder till minskad
energiförbrukning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar
förutsättningar för aktivare elkunder.” (Bollen, 2010)
Definitionen följer därför det ena spåret som beskriver vilka problem som syftas till att
lösas och inte direkt vilka lösningar eller tekniker som används. På det sättet får den
uppfattas teknikneutral, samtidigt som den inte berör konkreta tekniker, vilket ibland
uppskattas av olika aktörer. Detta märks i den andra typen av definitioner som kan
representeras av IEC:s definition, vilka skiljer sig något från den tidigare. I dessa
beskrivs istället mer specifikt vilka tekniker och lösningar som kan vara aktuella i ett
smart nät:
“Smart Grid, intelligent grid, active grid: Electric power network that utilizes
two-way communication and control technologies, distributed computing and
associated sensors, including equipment installed on the premises of network
user.” (Bollen, 2010)
Det blir genom dessa definitioner tydligt hur fokus skiftar något, där den första tar fasta
på lösningsmetoder medan den senare beskriver vilka tekniker som räknas bör betraktas
som hörnstenar i ett smart nät.
För att ge läsaren en ännu mer konkret idé om vilka begrepp och tekniker som skulle
kunna vara aktuella presenteras nedan ett antal områden som kan utgöra delar av ett
smart nät. Dessa baseras på IECs roadmap ((SG3), 2010) och är sammanfattade av EI
(Bollen, 2010) i en rapport från 2010.
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-

Mer mätning, kommunikation och styrning, även på distributionsnivå,
Kraftelektronik, bland annat FACTS10 och högspänd likström, HVDC11,
Energilagring, både stor- och småskalig,
Avancerade nätautomations- och skyddssystem,
Styrning av mindre produktionsenheter, individuella enheter och grupper av
mindre enheter; styrning av större vind- och solkraftanläggningar,
Möjlighet att lägga driftreserver på förbrukningssidan och hos mindre
produktionsenheter,
Deltagande av flera aktörer (även småkunder) på elmarknaden och utveckling av
marknader för systemtjänster (”ancillary services” på engelska)

För att ytterligare illustrera vad ett smart elnät konceptuellt kan innebära, presenteras
nedan två användbara figurer. Den första, figur 8, illustrerar IEEE:s version av det
smarta elnätet, en utveckling av det befintliga elnätet som innehåller
kommunikationsnätverk, distribuerad generering, systemkoordination och elektriska
flöden i nya riktningar.

Figur 8: IEEE:s version av hur det smarta elnätet är en utveckling av dagens befintliga
elnät. (okänd, Smart Grid Succes Will Rely On System Solutions, 2009)
En andra illustration, se figur 9, visar den principiella idén där samhällets alla delar är
länkade till varandra genom energi- och informationsflöden. Dessutom markeras att
delar som exempelvis energilager, solceller, smarta hus, större generatorer,
vindkraftsparker och kommersiella byggnader alla är involverade och viktiga noder i
framtidens elnät.

10
11

Flexible Alternation Current Transmission Systems.
High Voltage Direct Current.
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Figur 9: En framtida vision om hur det smarta nätet kan komma att se ut. (okänd,
SG2030 Smart Grid Portfolios)
Ovanstående definitioner, resonemang och figurer syftar till att illustrera den mängd
förväntningar som internationellt och nationellt sett finns i fenomenet smarta elnät eller
Smart Grid.
Då denna studie genomförs med ett svenskt perspektiv, finns det anledning att på ett
praktiskt sätt kunna hantera fenomenet smarta elnät ur detta perspektiv. Därför enades
författare och beställare om att studiens utgångspunkt för smarta elnät skulle baseras på
EI:s föreslagna definition, se sidan 22.
Framförallt användes definitionens fyra områden, se punkter nedan, i det fortsatta
arbetet med studien. Dessa ansågs utgöra en bra grund som möjliggjorde att författare
och läsare lättare skulle kunna förhålla sig till delvis komplexa fenomenet.
-

Introduktion och kontinuerlig utveckling av förnybar elproduktion
En minskad energiförbrukning
Ett bidrag till att effektreduktion vid effekttoppar
Ökade förutsättningar för aktivare elkunder

Dessa fyra områden utgjorde ramverket för studiens intervjuserie.
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4 Teoretiskt ramverk
I detta kapitel presenteras de teorier som används i studien. Inledningsvis beskrivs
nationalekonomiska resonemang som kan kopplas till regleringen av elnätsföretag.
Avsnittet utgår från bakgrundsproblematiken med naturliga monopol och beskriver
konceptuellt några aspekter av reglering i allmänhet. Efter det presenteras den
regleringstyp som används för att reglera elnätsföretagen i dagsläget, samt utmaningar
som är aktuella för den konkret. Därefter följer några övriga kommentarer kring
regleringen.
I nästa del beskrivs de utvecklingsteorier som används för att fånga in och beskriva
olika aspekter av det smarta nätets utveckling. Delen innehåller dels teorier utvecklade
av författare som analyserat elnätens historiska utveckling, och dels teorier som springer
ur mer traditionell innovationsteori. I den sistnämnda delen ryms dels de steg som ofta
ses i en given innovations utvecklinsprocess, och dessutom de mer specifika utmaningar
som ett av stegen förknippas med.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning där de mest relevanta delarna av teorin
repeteras.

4.1

Monopolreglering

Inom den nationalekonomiska grenen mikroekonomi presenteras teorier för hur
monopol kan regleras. Det finns naturliga utmaningar med monopolsituationer som
staten i många fall har anledning att försöka reglera för att balansen mellan nytta för
stat, samhälle och reglerad aktör ska upprätthållas på ett eftersträvansvärt sätt.
En av dem som forskat på området är Björn Lantz, ekonomie doktor och för närvarande
universitetslektor på Högskolan i Borås. Lantz har genom flera studier därigenom
sammanfattat och beskrivit utmaningar som monopolsituationen står inför på ett
förtjänstfullt sätt.
I sin rapport ” Nätnyttomodellens regleringsprincip” beskriver Lantz (2003) hur
monopolreglering traditionellt handlar om två aktörer, regleraren och den reglerade
aktören, och spelet mellan dessa. Ett vanligt antagande i situationen, som också görs i
denna studie, är att den reglerande aktören söker maximera sin vinst medan regleraren
söker maximera det samhällsekonomiska värdet av monopolets verksamhet. Dessutom
finns ett antal olika spelregler som de bägge aktörerna måste ta hänsyn till. Regleraren
bör exempelvis utforma sitt inflytande så att den reglerade aktörens överlevnad inte
hotas på lång eller kort sikt. Den reglerade aktören å sin sida måste följa de regler som
sätts upp av regleraren samt, även om det inte maximerar vinsten, möta den efterfrågan
på monopolet som uppstår.
Lantz (2003) urskiljer två huvudproblem med ovan nämnda uppställning. Dels finns ett
tidsproblem i reglerarens mål att maximera det samhällsekonomiska värdet, bör det
göras med kort- eller långsiktigt perspektiv? Vidare råder ofta asymmetrisk fördelning
av informationen som rör den reglerade aktörens kostnads- och intäktsvillkor i
förhållande till regleraren, där den reglerade aktören väntas ha mycket större insikt i hur
det faktiskt ser ut. Detta betyder i förlängningen att regleraren får svårt att veta om den
reglerade aktören agerar så effektivt som möjligt eller inte. Dessa två problemområden
måste hanteras i den regleringspolicy som är aktuell för monopolsituationen, konstaterar
Lantz (2003).

25 (82)

Det är därför, enligt Lantz (2003), intressant att undersöka utmaningen för regleraren att
skapa långsiktiga incitament för nätbolaget att investera i ny kapacitet när
kapacitetsbristkostnaderna blir för höga. Optimalt ska sådana investeringar ske när
marginalkostnaden för att lägga till en viss ny kapacitet är lika med den förväntade
kapacitetsbristkostnaden för att inte göra det.
För att maximera samhällets nytta frågar sig nationalekonomin om det finns olika sätt
att reglera monopolistens verksamhet. Genom litteraturen presenteras flera typer av
regleringar som genom skilda fokus innebär olika för- och nackdelar för såväl den
reglerade aktören som regleraren. Förutom Lantz beskriver även exempelvis Ingo
Vogelsang (2002), i sin rapport ”Incentive Regulation and Competition in Public Utility
Markets: A 20-Year Perspective.”, flera reglermodeller och deras respektive karaktärer.
Vogelsangs syfte med rapporten är att beskriva och problematisera olika typer av
regleringar som är vanligt förekommande för samhällskritiska naturliga monopol. Ett av
dem som han beskriver är pris- och intäktstaksreglering.
4.1.1 Pris- och intäktstaksreglering
Två populära reglermetoder är reglering med pris- eller intäktstak, vilka i princip är lika.
Lantz (2003) beskriver att metoderna, teoretiskt, innebär att regleraren sätter ett tak för
hur högt pris den reglerade aktören får ta ut för respektive produkt. I praktiken sätts ofta
ett tak för en aggregerad mängd produkter tillsammans, något som leder till ökad frihet
för den reglerade aktören att laborera med specifika produktpriser fritt, så länge de
totala intäkterna klarar taket.
Många gånger innehåller principen också ett krav om produktivitetsförbättringar eller
effektivisering över tid. Detta kan exempelvis ske genom att regleraren inför varje
tillsynsperiod subtraherar intäktstaket med en konstant nivå X, X-faktorn, som
konceptuellt får representera produktionseffektiviseringar. Modellen utvecklades av
Littlechild 1983 och ger i teorin stor flexibilitet för den reglerade aktören samtidigt som
den ger incitament till kostnadseffektivitet. (Lantz, Nätnyttomodellens
regleringsprincip, 2003)
Vogelsang (2002) beskriver också andra poster, Y-faktorer, som regleringen kan
innehålla. Dessa representerar ofta konceptuellt kostnader som den reglerade aktören
inte kan påverka. Den reglerade aktören har oftast rätt att skjuta vidare hela beloppet till
sina kunder för de kostnader som ryms inom dessa poster. Det finns enligt Vogelsang
vidare två aspekter som kombinerat förklarar varför intäktstakreglering är ett så pass
vanligt fenomen: incitamenten för att reducera kostnaderna och friheten och
incitamenten för att balansera om prissättning.
Emellertid kräver denna modell mycket information och noggrannhet vid det tillfälle
när intäktstaket fastställs. De reglerade aktörerna kan vid tillfället ha anledning att agera
strategiskt när taket ska sättas eller omvärderas för att få en fördelaktig nivå i den
kommande perioden.
Pris-/intäktstaksreglering är en av de populäraste reglermodellerna, menar Vogelsang
(2002). Anledningen är att den inte förutsätter kunskapsnivåer som hos de ingående
aktörerna som inte finns. Som tidigare beskrivits är kunskapen om hur den reglerade
aktören bäst effektiviserar sin verksamhet i regel asymmetriskt fördelad mellan den
reglerade aktören och regleraren. Avslutningsvis ingår modellen i en grupp regleringar
som kallas incitamentsreglering, som enligt Vogelsang (2002) innebär att regleraren
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överlåter beslut om prissättning till den reglerade aktören som då får incitament, därav
namnet, att kostnadsreducera för att erhålla vinster.
4.1.2 Övriga kommentarer kring regleringar
Lantz (2003) fastställer att monopolreglering i litteraturen i hög grad fokuserat på
kortsiktiga samhällsekonomiska perspektiv. Han menar att perspektivvalet beror på att
det är klart enklare att fastställa kortsiktiga mål än motsvarande långsiktiga. För alla
inblandade är det naturligtvis intressant att kapacitetsdimensioneringen på lång sikt är
optimal, men det är i praktiken svårt för regleraren att veta om den reglerade aktören
bedriver sin verksamhet på detta sätt, menar Lantz (2003). Lantz menar vidare att det är
önskvärt att reglerprinciperna är formulerade så att den reglerade aktören själv har goda
incitament att sträva mot långsiktig effektivitet i sin verksamhet. Detta är ett fenomen
som uppstår då informationen om den reglerade aktörens kostnader och intäkter på
längre sikt är asymmetriskt fördelad mellan reglerad aktör och reglerare.
I en annan studie, ”Reglering med intäktstak – incitament på kort och lång sikt”, bjuder
Lantz (2007) på en mer detaljerad analys av reglering med intäktstakt på kort och lång
sikt. Han går till attack och menar att intäktstaksreglering fundamentalt strider mot
incitamentsreglering. Lantz menar att det beror på att reglering med intäktstak kräver att
regleraren är väl införstådd med monopolets kostnader för att kunna bestämma ett
intäktstak som ger rätt incitament till den reglerade aktören. I praktiken är nämligen
dessa inkomsttak inte konstanta utan funktioner av någon variabel, exempelvis
kvantitet. Detta väntas ge den reglerade aktören incitament att höja kvantiteten.
Informationsövertaget som monopolet i praktiken alltid har ska inte spela någon roll,
regleringen sker ändå i ett utifrånperspektiv.
Trots dessa tillkortakommanden, konstaterar Lantz (2007), i enighet med Vogelsang
(2002), att denna form av reglering används i flera länder. Lantz tror att det kan bero på
att man fokuserar allt för mycket på monopolets kortsiktiga prissättningsbeslut. Följden
blir att man då undviker den långsiktighet som den reglerade aktören måste ta hänsyn
till, framförallt i frågan om vilken kapacitetsnivå som ska användas. Problemet är alltså
att samma reglering används för två olika tidsperspektiv, något som blir ogynnsamt.
Lantz raljerar och menar att situationen kan liknas vid att man kopplar bromsen och
gasen i en bil till samma pedal och sen trampar på den; det är ju inte självklart vad som
händer.
Generellt verkar alltså en kritisk faktor i reglersammanhang vara den
informationsmängd som görs tillgänglig för regleraren. En reglermodell som förutsätter
att regleraren är relativt lite insatt i de faktiska kostnader och intäkter som finns för en
monopolist verkar vara en bra reglermodell. Detta då informationen normalt är
asymmetriskt fördelad mellan reglerare och reglerad aktör.

4.2

Utvecklingsteorier

För att kunna analysera och diskutera framtida möjligheter och hinder med ett tekniskt
fenomen är det viktigt att förstå hur tekniken i sig kan utvecklas. Ny teknik och nya
lösningar kommer ständigt att förändra och förhoppningsvis förbättra det samhälle vi
lever i. Genom historien har framgångar som förbränningsmotorn, vaccinet eller
glödlampan illustrerat detta. Dessa fenomen har utvecklats från enkel idé till något som
används och kommit att bli oumbärligt för många samhällen, samtidigt har andra idéer
stannat i sin utveckling och förblivit just idéer då något hindrat dem.
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Det är därför inte konstigt att vetenskapen i olika former försökt beskriva hur
utvecklingsprocessen går till, vilka utmaningar och hinder som ett specifikt fenomen
kan stå inför. Teoribildningar finns i flera nivåer och är framtagna av flera anledningar.
I denna studie har två teorietiska spår kommit att användas för att vidare förstå
utvecklingen av det smarta elnätet, vilka presenteras nedan.
4.2.1 Infrasystem och dess utveckling
1994 skrev Arne Kaijser boken ”I Fädrens Spår” där han diskuterar den svenska
infrastrukturens utveckling och dess framtida utmaningar. Kaijser menar bland annat att
alla infrasystem (exempelvis el-, stadsgas- eller telegrafsystemet) går genom tre faser i
sin livscykel: etablering, expansion och stagnation. Även om fasernas längd och
innehåll varierar beroende på vilket system det handlar om, finns ändå en del
gemensamma drag i de utmaningar och problem som verkar kunna uppstå längs vägen.
(Kaijser, 1994)
Ett infrasystem i etableringsfasen står initialt inför många osäkerheter som behöver
överkommas för att systemet ska kunna få fäste. Oftast finns ett befintligt system som
erbjuder liknande tjänster till ett lägre pris, varför det kan vara svårt och oklart att förstå
vad meningen med det nya infrasystemet är. Det krävs dessutom oftast stora initiala
investeringar för att bygga upp och ut systemet. (Kaijser, 1994)
I nästa fas, expansionsfasen, är begreppet flaskhalsar centralt, då de påverkar
utvecklingen av infrasystemet. Kaijser (1994) skiljer i sin bok på tekniska och
institutionella flaskhalsar, vilka bägge är punkter som begränsar systemets utveckling.
Ur ett historiskt elnätsperspektiv verkar de flesta flaskhalsar varit av den senare
karaktären, då lagar och regler haft störst begränsande effekt. Det svenska elnätet verkar
i vissa sammanhang ha utvecklats långsammare än vad det kunde ha gjort, på grund av
den rådande statliga inblandningen. Samtidigt konstaterar Kaijser att inblandningen
också varit en möjliggörare, givet den svenska glesheten och de relativt långa avstånden
i landet. Ett upplägg där större andel privata aktörer i konkurrens gemensamt utvecklat
elnätet, liknande det i andra mer kompakta länder, hade sannolikt inte fungerat lika väl i
Sverige.
Kaijser pekar vidare på att det historiskt i expansionsfasen funnits ”nischer” där ett
infrasystem haft klara användningsområden. Genom att utveckla dessa områden har
kunskap om systemet kunnat inhämtas, något som efterhand möjliggjort att fler delar av
systemet byggts.
Vidare uppstår ibland större omvälvningar i expansionsfasen som Kaijser (1994) kallar
genomgripande systemförändringar. Dessa innebär i regel ett steg i en delvis ny
riktning för infrasystemet, varför etablerade aktörer som spenderat mycket resurser mot
den tidigare vägen sannolikt blir upprörda. Som exempel nämner Kaijser spelet mellan
likströms- och växelströmsförespråkarna på 1890-talet.
Samspelet mellan konkurrerande infrasystem är också studerat av en annan författare
som beskrivit och analyserat utvecklingen av elnätet. Thomas P. Hughes publicerade
1983 sin bok ”Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930”. En
aspekt som Hughes presenterar, och som kan vara intressant i sammanhanget är de
överbryggningstekniker (gateway-technologies) som möjliggör att bägge konkurrerande
system kan används samtidigt. I lik- och växelströmsfallet ovan blev exempelvis
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likriktaren en teknik som gjorde att bägge strömsystem kunde användas samtidigt.
(Hughes T. P., 1983)
Hughes (1983) konstaterar vidare att expanderande infrasystem efter hand får allt större
tröghet, vilket bland annat beror av att antalet maskiner, ledningar, komponenter och
system som infrasystemet totalt består av. Många av investeringarna har
avskrivningstider som inte låter dem bytas ut i den takt som ny, substituerande, teknik
utvecklas. Dessutom beror trögheten av hastigheten, vilket ofta är det avkastningskrav
som ägarna har på elnätsverksamheten, och rörelseriktningen. Systemets rörelseriktning
bygger enligt Kaijser (1994) på ett samverkande mellan personer med dominerande
inflytande över systemet. Dessa personers eller organisationers starka intressen och
inflytanden skapar, om de samspelar, en riktning som kan komma att karaktärisera hela
systemets utveckling under lång tid (Kaijser, 1994). Hughes (1983) menar att trögheten
därför kan bli avgörande för den takt och riktning som utvecklingen av systemet kan
hålla.
Hughes (1994) beskriver avslutningsvis hur trögheten som begrepp kan förena synsätten
social determinism respektive teknologisk determinism. Social determinism är ett
synsätt som i stora drag utgår från att teknologins form och utveckling formas av
samhället, medan teknologisk determinism tvärtom utgår från att samhällets utveckling
formas av teknologin som finns tillgänglig. Hughes (1994) förenar dessa synsätt genom
att beskriva hur en viss teknologi i ett tidigt skede formas av samhällets krav och
förväntningar, men att teknikens allt större tröghet med tiden gör att förhållandet byter
riktning. (Hughes T. P., 1994)
4.2.2 Innovationsutveckling
Flera forskare har kommit att intressera sig för varför och hur innovationer utvecklas
och sprids genom samhällen. En av pionjärerna är Everett Rogers som på 1960-talet
utvecklade teori genom boken ”Diffusion of innovations”, vars femte upplaga
publicerades 2003.
Rogers (2003) definierar en innovation som en idé, ett utförande eller ett objekt som av
en individ eller motsvarande uppfattas som ny. Det viktiga i sammanhanget är
individens uppfattning, objektet måste alltså inte nödvändigtvis vara något som nyligen
skapats.
I sin bok beskriver Rogers (2003) bland annat de utvecklingssteg som innovationer
vanligtvis går genom, se figur 10 nedan. I varje steg finns speciella utmaningar och
frågeställningar som de inblandande aktörerna måste hantera för att kunna driva
innovationen vidare genom processen. Samtidigt poängterar Rogers (2003) att alla steg
inte nödvändigtvis passeras av alla innovationer, och att det inte alltid sker i den
ordningsflöjden som återges i figuren.

29 (82)

Figur 10: Den utvecklingsprocess som innovationer vanligen går genom från det att ett
behov identifieras till dess konsekvenser märks. (Rogers, 2003)
Utvecklingsprocessen inleds i regel av att ett behov eller problem identifieras,
någonstans existerar en uppfattning om att ett tillstånd borde förändras. Problemet
måste enligt Rogers (2003) inte nödvändigtvis existera i dagsläget, det är tvärtom
vanligt att framtida problem identifieras. Därefter inleds forskningsaktiviteter i någon
form, vilket är en lösningsprocess som syftar till att hitta en metod eller lösning som
konceptuellt hanterar problemet eller behovet. Denna process kan vara mer eller mindre
komplex beroende på hur komplext det ursprungliga behovet eller problemet är. I
samma steg, eller tätt följt, utvecklas den lösning som anses tillräcklig för att
tillfredsställa problemet. I detta steg sätts lösningen i ett sammanhang eller en form som
gör att den kan passa sitt användningsområde. Enligt Rogers (2003) är det ofta svårt att
skilja på forskning- och utvecklingsdelarna, då de är nära länkade. I det fjärde steget
kommersialiseras innovationen och sprids till sina potentiella användare. Produktion,
paketering, marknadsföring och distribution är viktiga delar i detta steg som avgör hur
väl innovationen tas emot och sprids av och mellan de faktiskta användarna. Själva
mottagandet, valet att använda eller inte använda innovationen, tar dock form i nästa
steg, ”5. Spridning och adoption”, vilket beskrivs vidare i ett stycke nedan. I det
avslutande steget beskrivs de konsekvenser som inträffar när individen eller användaren
valt att ta till sig innovationen. Uppnås de förväntade effekterna och finns det
bieffekter?
4.2.2.1

Spridning och adoption

I steg ”5. Spridning och adoption” beskriver Rogers (2003) hur innovationer sprider sig
från individ till individ i en samhällelig kontext genom vissa kommunikationskanaler
över en viss tid. Rogers menar bland annat att användarna i samhället tar till sig
innovationer olika snabbt, något som resulterar i grupperingarna:
-

”Innovators” - De som först tar till sig en innovation
”Early adopters” - Andra gruppen att ta till sig innovationen
”Early majority” - Majoriteten av användarna, första fasen
”Late majority” - Majoriteten av användarna, andra fasen
”Late adopters” - De som tar till sig innovationen sist av alla

Dessa grupperingar tar till sig tekniken vid olika tidpunkter, vilket får konsekvenser för
den som distribuerar innovationen, inte minst ekonomiska. Dessutom påverkar dessa
grupperingar delvis varandras agerande, exempelvis genom att sprida sina uppfattningar
om innovationen eller liknande. För den som distribuerar en viss innovation finns det
alltså anledning att skaffa sig kunskap om dessa användningsgrupper och deras
förutsättningar.
Rogers (2003) poängterar att spridningshastigheten för en innovation vidare påverkas
starkt av de potentiella användarnas uppfattning om innovationen. Den totala
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uppfattningen formas av flera inställningar, förväntningar och förutsättningar som kan
kategoriseras enligt följande:
-

-

Relativ fördel: De fördelar som innovationen uppfattas föra med sig i det
sammanhang som den kan tillämpas, gentemot den eventuellt befintliga
lösningen. Desto större fördelar desto snabbare kommer individen att ta till sig
innovationen.
Kompabilitet: Hur väl innovationen stämmer överrens med individens befintliga
värderingar, behov och historiska erfarenheter.
Komplexitet: Hur lätt eller svårt det uppfattas vara att använda och förstå
innovationen.
Testbarhet: individens uppfattning huruvida det är möjligt att testa och
experimentera med innovationen för att sänka osäkerheten.
Observerbarhet: hur pass tydlig resultatet för innovationen uppfattas av
individen och andra i dess närhet.

Ovanstående resonemang kan därför användas för att analysera och diskutera
spridningen av en särskild teknik eller innovation.

4.3 Sammanfattning – teoretiskt ramverk
Genom detta kapitel har de teorier som används genom studien presenterats.
Inledningsvis beskrevs den reglermässiga teori som underlättar förståelsen kring hur
regleringen av elnätsföretagen påverkar dess verksamheter. Därefter beskrevs två
teoretiska spår som bägge försöker förklara olika aspekter av utveckling.
Den nationalekonomiska teori som beskrivits redogör grunden i förhållandet mellan
reglerare och den reglerade aktören, som i denna studie utgörs av EI respektive
elnätsföretagen. Dessutom beskrevs intäktstaksregleringar, där grundtanken är att den
reglerade aktören får relativt stora friheter i att bedriva sin verksamhet, så länge
aktörens intäkter håller sig inom den givna ramen. Regleringen formas ofta av X- och
Y-faktorer som motsvarar kostnader som den reglerade aktören måste effektivisera
respektive har möjlighet att skjuta vidare på sina kunder.
Intäktstaksreglering ger konceptuellt incitament för den reglerade aktören att sänka sina
befintliga kostnader för att kunna maximera sin vinst. Samtidigt kräver modellen att
regleraren ibland har relativt god kunskap om den reglerade aktörens kostnader och
intäkter, så att inte regleringen slår felaktigt.
I den andra delen beskrivs två teoretiska spår som bägge förknippas med
utvecklingsprocesser. Den första beskriver hur infrasystemsutveckling ofta ser ut, vilket
konkretiseras genom de tre livscykelfaserna: etablering, expansion och stagnation. Varje
fas präglas av olika förutsättningar som exempelvis osäkerheter, flaskhalsar, nischer och
genomgripande systemförändringar. Dessutom beskrivs begreppet tröghet, som särskilt
drabbar infrasystem i expansionsfasen, som beror av systemets massa, hastighet och
rörelseriktning.
Därefter beskrivs specifika innovationers utvecklingsprocesser, som ofta börjar med ett
identifierat behov eller ett framtida problem. Genom processens sex steg finns olika
utmaningar som behöver passeras innan innovationen kan gå vidare. Ett av stegen,
spridning och adoption, sammanfattar de aspekter som innovationens användare
uppfattar då innovationen sprids i ett färdigt utförande. Framförallt är användarnas
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uppfattning om innovationens relativa fördelar och dess kompabilitet viktiga för
användaren i dennes val att ta till sig innovationen eller inte.
Genom ovanstående teoretiska begrepp kommer det empiriska materialet, nästa kapitel,
analyseras och diskuteras för att uppfylla syftet att undersöka affärsmöjligheter med
smarta elnät.
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5 Empiri
I denna empiriska framläggning beskrivs respondenternas uppfattningar om vilka
möjligheter, utmaningar, drivkrafter och hinder som förknippas med det smarta elnätet i
Sverige. Utgångspunkten i kapitlet är respondenternas resonemang kring de områden
som identifierades i bakgrundskapitlet. I studiens arbetsprocess blev det emellertid
tydligt hur ytterligare ett område kunde särskiljas. Totalt innehåller denna empiriska
framställning därför fem delkapitel vilka presenteras enligt de samband som innehållet i
kapitlet erbjuder, se nedan.
-

Mer förnybar elproduktion
Effektivare energianvändning
Effektstyrning
Aktivare elkunder
Effektivare aktiviteter i överföringsledet (ny)

Inledningsvis beskrivs de förändringar på elmarknadens produktions- och
konsumtionssida som kan vara aktuella, i delkapitel 1 och 2. Dessa förändringar kan
innebära nya förutsättningar för elnätet, som är länken mellan produktion och
konsumtion. En central lösning som skulle kunna hantera dessa nya förutsättningar är
effektstyrning, vilken presenteras i delkapitel 3. En vidare förutsättning för bland annat
förändringar på konsumtionssidan och effektstyrning kan vara aktiva elkunder vilket
behandlas i delkapitel 4. Därefter, i delkapitel 5, presenteras förändringar som mer
direkt kan förknippas med driften av elnätet. Avslutningsvis finns ett kortare delkapitel
med mer allmänna kommentarer den ”forsknings- och utvecklingsform” som en stor del
av projekten marknadsförs som.
Efter varje delkapitel följer en kortare sammanfattning samt en övergång till kommande
delkapitel.

5.1

Mer förnybar elproduktion

I detta delkapitel beskrivs inledningsvis de två kraftslag inom förnybar elproduktion,
vars totala installerade effekt väntas öka inom de kommande åren. Därefter beskrivs de
följder som denna utveckling kan komma att föra med sig för elmarknaden och vilka
konceptuella handlingsalternativ som finns för att hantera dessa.
Många respondenter uttryckte att en av de tydligaste utvecklingstrenderna inom
elbranschen i dagsläget är integreringen av mer förnybar elproduktion, som kommer ur
det starka intresset att hitta nya produktionskällor. Susanne Olausson, Elforsk12, menar
exempelvis att om vi hade varit säkra på kärnkraften så hade man inte sökt sig till dessa
alternativa, förnybara elproduktionsmetoder. (Olausson, 2012)
Det som driver utvecklingen är delvis subventionssystemet med elcertifikat som funnits
i några år, som möjliggör för investeringar i nya produktionsanläggningar på ett
effektivt sätt. För landet i stort verkar vindkraftparkerna öka i antal och på stadsnivå
handlar det i regel om solceller, poängterar flera respondenter (Ohlsson, 2012) (Nauclér,
2012). Elnätets jobb är att möjliggöra att samhället i stort kan använda dessa
produktionsanläggningar, något man inte får glömma, menar en respondent. (Corfitsson,
2012)
12

Elforsk är en branschorganisation som samordnar forskningsprojekt inom elbranschen.
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En principiell fråga som avgör vilken effekt integrering av förnybar produktion får för
elmarknaden i stort är om den nya kraftproduktionen ska kunna regleras eller inte. I
Tyskland är den nya produktionen ”icke-reglerbar” vilket innebär att man bland annat
kan få situationer med negativa elpriser. Fenomenet kan uppstå då många producenter,
exempelvis vind- och solkraft, har ”rätt” att mata ut stora effekter på nätet, samtidigt
som effektbehovet är lågt. I det läget kan priset bli negativt, det kostar att mata ut effekt.
En annan följd är risken för lokala flaskhalsar och problem i vissa extremsituationer
som den klassiska ”sommardagen”, då effektbehovet är lågt och exempelvis solceller
producerar relativt mycket. Alternativet är att reglera även dessa kraftkällor, precis som
andra, vilket kan innebära att man inte behöver få samma problematik i nätet. (Nauclér,
2012) (Söderbom, 2012)
Idag tror flera respondenter att konsekvenserna till en början kan komma på lokal nivå.
Exempelvis finns problem där man ansluter vindkraftsparker, främst genom överhettade
komponenter. Vidare vet man att solceller är extremt effektiva, varför en kraftig
utbyggnad på ett lokalt svagt nät sannolikt skulle innebära problem med en gång. Att
integrera mer förnybar elproduktion i elnätet verkar alltså innebära olika utmaningar
och möjligheter beroende på faktorer som hur det aktuella elnätet är planerat och vilken
typ av produktionskälla som kan bli aktuell. Nedan följer därför några ytterligare
resonemang som respondenterna lyft, sorterat under respektive kraftslag.
5.1.1 Solceller
I framtiden kan solceller komma att bli en naturlig del av många städer, varför det är en
utmaning för elnät i stadsmiljö generellt. I stadskärnor, exempelvis Stockholm, bygger
man av princip ett starkt nät för att inte riskera att behöva bygga om senare. Fortum,
som äger en stor del av nätet i Stockholm, tror därför att man där redan i dagsläget kan
ta emot väldigt mycket solceller utan att det blir problem, exakt vart gränsen går är
något som man utreder själva. (Johansson, 2012)
Elnätet i en tätort, exempelvis Täby eller Lidingö, riskerar däremot att få problem vid
20-30 % självförsörjning med exempelvis solceller hos konsumenter i villor, då nätet
inte är lika robust. Problemen kan inträffa den typiska ”sommardagen”, då man inte kan
hålla spänningsnivån ute i nätet. Den riskerar gå upp för mycket i situationer med hög
produktion och låg konsumtion. (Johansson, 2012)
Vidare finns andra faktorer, framförallt ur konsumentperspektiv, som talar mot
utbyggnaden av solceller en tid framöver. En del är kostnaden, att få en fungerande
anläggning som producerar el på ett bostadshus är alldeles för hög för att hyresgästerna
ska vara intresserade. Henriksson, installations- och energiansvarig på byggföretaget
JM, har genom sitt engagemang i forskningsprojektet Norra Djurgårdsstaden kommit
fram till att solceller inte kommer att betala av sig förrän huset är rivet två gånger om
(Henriksson, 2012). Solceller är inte heller ett avgörande kriterium för val av bostad.
Pris och läge avgör, det finns i princip ingen hyresgäst som prioriterar egen produktion,
på grund av de priserna som det förknippas med. (Kellner, 2012)
Dessutom finns legala problem som man måste komma runt. Att sälja egenproducerad
el till nätet borde vara en grundfunktion om man installerat solceller. Men idag verkar
finansdepartementet sätta stopp för det på grund av momsproblem, vilket gör att man
förlorar pengar på det. (Henriksson, 2012)
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Hansson på Fortum, som driver projektet i Norra Djurgårdsstaden, understryker att EI
vill ha förslag på reglering på området, så det finns chans att tro på förändringar. Han
håller med om att det finns legala problem som man måste komma runt, även om det
går att lösa i det enskilda projektet är det oklart om metoden håller nationellt. Problemet
i Norra Djurgårdsstaden, menar Hansson (2012), är att byggarna ser för höga kostnader
när de ska bygga solceller. Enligt Hansson (2012) finns uppgifter från Tyska byggare
som pekar på att det kan kosta hälften så mycket, utan subventioner. (Hansson, 2012)
Däremot, understryker en respondent, finns en framtid för svenska solceller som
exportvara. Denna möjlighet gör att man bör stimulera utvecklingen i solcellsteknik,
som är i världsklass, på exempelvis Ångströmslaboratoriet i Uppsala. (Kellner, 2012)
5.1.2 Vindkraft
Till region- och stamnätet väntas större anslutningar från vindkraftparker och för
lokalnätet kan mindre enheter bli aktuella. Sverige har ambitiösa mål inom området, en
planeringsram på 30 TWh vindel år 2020, varav 10 TWh till havs, antogs av riksdagen
år 2009. (Näringsdepartementet, Regeringens proposition 2008/09:163 - En
sammanhållen klimat- och energipolitik, 2009) Denna ambition kan ställas i relation till
2010 års vindkraftverksproducerad el som uppgick till 3,5 TWh (Lublin,
Vindkraftsstatistik 2010, 2011). Målet är med andra ord en ökning med över 800 %.
Flera respondenter, exempelvis Söderbom (2012), Ohlsson (2012) och Nauclér (2012)
menar att det framförallt är vindkraft som kan bli en utmaning, då elproduktion från
solceller och vågkraft i dagens läge inte följer samma utveckling som vindkraften. Över
perioden 2003-2010 ökade den installerade effekten vindkraft i Sverige med 456 %
(Lublin, Vindkraftsstatistik 2010, 2011).
I en rapport från EI konstateras att man med ny teknik kan integrera större andel
förnybar elproduktion än vad som är möjligt med traditionella komponenter. Rapporten
pekar på svårigheter med de långa ledtider som förknippas med befintlig teknik. Från att
man identifierat ett behov om nybyggnation till att något faktiskt kan användas går i
värsta fall flera år. Behov av större karaktär i stamnätet kan exempelvis ha ledtider
uppåt 10 år. Slutsatsen är att större flexibilitet krävs, något som kan avhjälpas med
modernare elnät. Med nya tekniker som laststyrning, styralgoritmer och energilagring
skulle större andel förnybar elproduktion kunna installeras smidigare, oberoende av
anslutningspunkt. (Bollen, 2010)
5.1.3 Konsekvenser med ökad andel förnybar elproduktion…
Mer förnybar elproduktion förändrar produktionssidans karaktär i elsystemet. Detta kan
få konsekvenser för både den reglerade och den avreglerade delen av marknaden.
Konsekvenserna är inte specifika för enkom vindkraftverk, även om det används för att
exemplifiera följande resonemang.
5.1.3.1

… för elnätsägare

Kärnan i problemet med exempelvis anslutningar av vindkraftsparker vid kusten som
tidigare beskrivits är transmissionskomponenterna i sig, alltså ledningarna och
transformatorerna. Om för stor effekt körs, ökar värmen i komponenten, något som
leder till ökade förluster och en ökad risk för att komponenten går sönder. Detta kan
innebära att systemet slutar fungera och fara för allmänheten. (Söderbom, 2012)
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Då större vindkraftverk eller vindkraftsparker ansluts till elnätet ökar den effekt som
ledningarna ska hantera. Under perioder när stora effekter går genom ledningarna,
samtidigt som det blåser mycket, riskerar därför vissa komponenter som ställverk eller
transformatorer överhettas, och i värsta fall slås ut. Luftledningar som blir för varma
expanderar och hänger därför längre ned än vanligt, något som kan innebära
säkerhetsrisker för människor i närheten.
Att höja kapaciteten bland komponenterna som är kritiska är tidskrävande och innebär
långsiktiga investeringar. Man bör vara säker på att investeringen är nödvändig, att den
extra kapaciteten som byggs faktiskt kommer att användas. Den intermittenta karaktären
av den förnybara elproduktionen för med sig osäkerhet om kapacitetsutnyttjandet är
tillräckligt i förhållande till de investeringsbeslut som eventuellt krävs.
Det blir därför intressant att undersöka vilka handlingsalternativ som finns. Nedan
presenteras några lösningar som på andra sätt hanterar kapacitetsproblematiken. Ett av
alternativen som diskuteras frekvent inkluderar olika metoder för effektstyrning på
konsumentsidan. Detta alternativ behandlas enskilt i delkapitel 5.3 på grund av dess
omfattning.
Dynamic-line-rating

Ett sätt att delvis hantera kapacitetsproblemet i dagens befintliga ledningar vid
nyanslutningar är att använda dynamic-line-rating. Metoden fokuserar på
ledningskapaciteten, där man traditionellt använder sig av en statisk dimensionering när
man bestämmer hur mycket kapacitet som en viss ledning klarar av att transmittera.
Statisk dimensionering innebär att man genom normvärden för en specifik ledning
bestämmer hur mycket effekt den maximalt får överföra, innan den erhåller en
innertemperatur som gör att den förlängs och hänger ned för mycket. (Söderbom, 2012)
Med statisk dimensionering tar man inte hänsyn till den omgivande miljön, hur varmt
det är eller om det blåser, något som också påverkar temperaturen i ledningen. Kan man
mäta det kan man köra lite över den statiska dimensioneringens gräns, vilket innebär att
man utnyttjar sina befintliga tillgångar bättre än vad man gör idag. (Söderbom, 2012)
Både Vattenfall och E.ON har projekt där man tittar på möjligheterna med dynamicline-rating. Representanter nämner flera tekniska metoder som kan avgöra temperaturen
i ledningen, exempelvis en beräkningsmetod där man tar hänsyn till väderförhållanden i
omgivningen. Genom att använda olika indata, som att mäta strömmen i vanliga
reläskydd i de angränsande stationerna, solinstrålning, vind, temperatur etcetera från en
vanlig väderstation tillsammans med kunskap om ledningen i sig kan man se vilken
temperatur som borde vara aktuell. En annan metod är att använda ”Donuts”,
komponenter som fästs direkt runt linan. Dessa mäter ström och temperatur och skickar
denna info till en mottagare. (Håkansson, 2012) (Söderbom, 2012)
Ovan nämnda metoder ska testas i ett pilotprojekt vid Kårehamn på norra Öland, där en
vindkraftverkspark ska anslutas. I dagsläget finns ett ganska svagt 50kV nät på Öland
som består av två parallella ledningar i nordsydlig riktning och en 130kV inmatning
från fastlandet. Det är redan nu mycket vindkraft på Öland och den nya parken innebär
att man i vissa lägen skulle få så pass mycket produktion lokalt att man egentligen
skulle behöva en ny anslutning till fastlandet, en kostnad på kanske 200 miljoner.
(Håkansson, 2012)
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Traditionellt hade denna kostnad fallit på vindkraftsparksägaren som måste betala
nätägaren för de kostnader som uppstår i nätet när denne ska installera mer
kraftproduktion. Upplägget hade i detta fall sannolikt inneburit att kalkylen för
kraftparksägaren rasat och att projektet lagts i malpåsen, menar Håkansson (2012).
Dynamic-line-rating kan alltså vara en bra övergångslösning tills dess att det är
ekonomiskt försvarbart att höja kapaciteten i näten. (Håkansson, 2012)
För elnätsföretaget innebär lösningen att man kanske kan skjuta vissa kapacitetshöjande
investeringar på framtiden, något som är en klar fördel enligt exempelvis Söderbom
(2012). Man får in ytterligare en kund utan nybyggnation och optimerar användningen
av elnätet, vilket är värdefullt, menar Håkansson (2012).
Nya avtalsformer

I såväl Kårehamn som i Vattenfalls projekt på Gotland, tittar man även på möjligheten
att sluta ett nytt sorts avtal med vinkraftparksägaren. Avtalet går ut på att man låter
denne koppla in sig i nätet trots att det inte finns kapacitet att ta hand om all effekt i
vissa lägen. Vid dessa tillfällen, som man exempelvis i Kårehamnsfallet idag bedömer
till 8-10 timmar per år, så förbehåller man sig som nätbolag rätten att styra ned parkens
produktion. Självklart beror lönsamheten i upplägget på de faktiska förutsättningarna i
respektive projekt, men det kan enligt Håkansson (2012) i vissa fall påverka om ett
projekt blir av eller inte. (Håkansson, 2012)
Samtidigt finns det också andra aspekter av lösningen som man måste hantera. Vad
händer exempelvis när ännu en vindkraftspark projekteras, ska de stå för en ny ledning
eller hur gör man, frågar sig Håkansson (2012). Den producent som anslöt innan
kapaciteten var kritisk, för denne gäller inga begränsningar. Hur den befintliga
situationen i nätet ser ut, verkar därför bli kritiskt när man ansluter en ny kraftproducent
i vissa fall.
Respondenterna menar att man landar i en ”sist in - först ut” problematik, vilket i
slutändan innebär att man tjänar på att bygga en ny ledning. I det läget kommer
diskussionen om hur kostnaderna för den ska delas upp, något som Håkansson (2012)
tror kommer att regleras i lag i framtiden. Problematiken är inte unik för nya
vindkraftsparker, utan finns även på motsvarande sätt för utvecklingsområden som
kräver ökad kapacitet. Där är istället frågan om hela kundkollektivet kan ta kostnaden
eller om man ska begränsa sig till de nya kunderna. (Håkansson, 2012) (Söderbom,
2012)
Auxiliary services

För att hantera kapacitetsproblem kan ett tredje alternativ vara att exempelvis låta
vindkraftverk sälja systemtjänster till elnätet, istället för att alltid leverera maximal
mängd energi. En metod som kallas för auxiliary services (~hjälptjänster).
Vindkraftverk kan exempelvis leverera reaktiv effekt eller tillhandahålla artificial
inertia (~artificiell tröghet), något som hjälper nätägaren att stabilisera spänning eller
systemoperatören att hålla frekvensen i systemet. För att detta ska fungera måste det
finnas en marknad och en förståelse för att man kan leverera dessa tjänster och få betalt,
i dagsläget ligger nämligen allt fokus på att få mata ut så mycket energi som möjligt till
systemet. (Söderström, 2012)
Söderström (2012) poängterar att det inte behöver vara en marknad som Nord Pool,
även bilateral handel skulle fungera. Samtidigt måste man som nätägare och
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vindkraftsägare veta att det går att göra affärer på detta sätt. Nätägaren reducerar i detta
upplägg behovet av vanlig kompenseringsutrustning, och som vindkraftsägare måste
man kunna räkna hem sin eventuella ytterligare investering. Här finns en nyansering
som kan innebära affärsmöjligheter, det är inte frågan om att vindkraftsägare ska tjäna
mindre pengar på sin investering, det är frågan om hur de ska tjäna pengar. (Söderström,
2012)
I sammanhanget kan rapporten ”Reglermöjligheter för nya produktionskällor”, Elforsk,
nämnas.13
5.1.3.2

… för producenter och balansansvariga på den avreglerade marknaden

Producenter

En ökad andel förnybar elproduktion i kraftsystemet kan också innebära utmaningar för
aktörer på den avreglerade delen av marknaden. I Tyskland, som har en stor andel
vindkraft ansluten, uppstår problem med energibalansen när det finns stora
prisfluktuationer i nätet, vilket kan resultera i negativa priser. I och med att vindkraften
alltid ges företräde som kraft in i systemet kan man få ett produktionsöverskott i
systemet, man får betala för att producera el. Idag är det ett problem några timmar om
året, men desto mer vind som ansluts till systemet desto större riskerar problemet bli.
(Söderbom, 2012)
Som producent ska man berätta hur mycket kraft man kan leverera nästkommande
dygn. Som systemet fungerar idag får man betala för eventuell ”felkraft”, då prognosen
skiljer sig från det verkliga utfallet. Desto noggrannare man kan prognostisera och
därefter styra sin produktion desto mer är det värt. För kraftproducenter och
balansansvariga på den avreglerade marknaden finns det på så sätt uppenbara fördelar
med smartare lösningar menar Hansson (2012). I dagsläget är det inte så stora
svängningar i Sverige, menar han, så det är inte lätt att räkna hem. Men det finns, och
det är något som man bland annat ska utreda vidare i projekt i Norra Djurgårdsstaden.
(Hansson, 2012)
Ohlsson (2012) berättar vidare att lokala energilager skulle kunna bli del av tjänst som
elnätsföretaget säljer till producenter, och då i första hand vindkraftverk. Han menar att
man med energilagret kan hjälpa producenterna få in mer produktion på nätet eller starta
och stoppa kraftverken. I dagsläget finns inga sådana tjänster, men det är något man
undersöker, berättar Ohlsson (2012).
Ett sådant upplägg kräver i någon mening vidgade definitioner av rollerna på
marknaden. Diskussionen har enligt Ohlsson (2012) inte riktigt kommit igång, men
exempelvis energilager är en produktionskälla i vissa avseenden och en
elnätskomponent i vissa. Som nätägare är det tillåtet att producera el för att täcka de
egna nätförlusterna. Men ska man hjälpa de riktiga producenterna landar man i att
ellagen behöver förtydligas, annars är det ingen som vågar investera i energilager,
avslutar Ohlsson (2012).

13

http://www.elforsk.se/Programomraden/Overf--Distribution/Rapporter/?rid=11_67_
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Balansansvariga

När man installerat mycket intermittent kraftproduktion på flera håll krävs aktörer som
klarar av att hålla balans mellan produktion och konsumtion, vilket i dagsläget är de
balansansvariga. Med mer intermittent produktion i systemet ökar behovet av tillgänglig
reglerkraft, så att balansen kan upprätthållas. SVK, som har det nationella ansvaret att
hålla frekvensen på 50 Hz, kanske blir tvungna att släppa en del av det lokala ansvaret
till fler balansansvariga på distributionsnivå om andelen intermittent produktion ökar
mycket, tror Håkansson (2012).
Förutom den effektreserv som finns idag, som dels består av produktionsanläggningar
och dels av stora laster som kan stängas av, menar flera respondenter att det på sikt kan
bli aktuellt med effektstyrning i andra former som inkluderar fler aktörer på
konsumentsidan än de elintensiva industrierna. Denna typ av lösningar hanteras i
delkapitel 5.3.
Övergången mot ett gemensamt nordeuropeiskt elsystem kan också innebära att
Sverige, med relativt mycket reglerbar vattenkraft, får en speciell roll. Upplägget kan
kräva nya former av avtal och lösningar som innebär styrning och eventuellt
bortkoppling av både produktions- och konsumtionsenheter. Detta kan innebära helt nya
typer av reglerutmaningar, och ett ännu större behov av mer reglerkraft. (Rebner, 2012)
Dessa aspekter utvecklas dock inte vidare i denna studie.
5.1.4 Sammanfattning - mer förnybar elproduktion
Ett av de tydligaste utvecklingsspåren på elmarknaden är den ökade andelen förnybar
elproduktion som väntas, främst genom vind- och solkraft. Detta innebär en mer
varierande kraftproduktion, vilket dels kan leda till att kapaciteten i elnäten som ska
distribuera kraften ibland är otillräcklig och att regler- och balanskraft behöver ses över.
Elnätsföretagen är ansvariga för att ansluta ny kraftproduktion till elnätet, något man
traditionellt gjort genom att bygga ett större och grövre elnät. I dagsläget verkar det
dock finnas en osäkerhet kring om den traditionella lösningen är den mest optimala för
morgondagens kraftproduktion. Istället undersöks alternativa lösningar som kan utnyttja
den befintliga kapaciteten i systemet bättre.
Förutom de alternativ, exempelvis dynamic-line-rating eller auxiliary services, som
presenterats i kapitlet framstår effektstyrning, se delkapitel 5.3, som ett intressant
alternativ.

5.2

Effektivare energianvändning

På konsumtionssidan verkar utvecklingen gå mot att använda den energi som blir
tillgänglig så effektivt som möjligt. Vilket i någon mening kan ses som ett svar på den
ökade medvetenhet om att jordens resurser är ändliga och inte bör slösas med.
Konceptuellt verkar en effektivare energianvändning inte innebära att konsumenter ska
använda mindre energi. Det innebär snarare att konsumenterna förväntas använda
energin på ett sätt som inte verkar påfrestande på systemet i stort. För elsystemet skulle
det exempelvis kunna ske genom att flytta användning från hög- till låglastperioder. För
energisystemet i stort skulle det kunna ske genom övergången till eldrivna fordon, se
nedan. En drivkraft i sammanhanget verkar således vara den allmänna uppfattningen om
att resursslöseri är något negativt samt strävan mot ett hållbarare samhälle.
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Framförallt kan en effektivare elanvändning bli möjlig när konsumenterna får möjlighet
att reagera på den varierande produktionen. Detta kräver dels att det finns en
systemlösning som gör det möjligt att reagera på olika styrsignaler, dels aktiva elkunder
som har incitament att reagera. I delkapitel 5.3 presenteras därför begreppet
effektstyrning, som verkar kunna möjliggöra konsumtion på produktionens nya villkor.
Vidare beskrivs problematiken som förknippas med aktiva elkunder i delkapitel 5.4.
5.2.1 Övergång till eldrivna fordon
Som en del av hållbarare energianvändning för samhället i stort brukar övergången till
eldrivna fordon nämnas. I sammanhanget kan konstateras att fordonstrafiken är en del
av transportsektorn (vilket inkluderar vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart) som 2010
stod för drygt 23 % (96 TWh) av den totala energianvändningen inrikes.
Energianvändningen i transportsektorn var 2010 till 90 % av fossil karaktär, framförallt
användes oljeprodukter som bensin och diesel. (Energimyndigheten, 2011)
Uppdelat per trafikslag så stod, 2011, vägtrafiken (privatbilism, kollektivtrafik och
godstransporter med lastbil) för 93 % av transportsektorns totala energianvändning
(Svensson, Kadic, & Lindblom, 2012). Som en del i Sveriges energi- och klimatpolitik
finns samtidigt en uttalad vision i regeringens bedömning, ”År 2030 bör Sverige ha en
fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.” (En sammanhållen klimat- och
energipolitik. Proposition 2008/09:162, 2009). Denna vision kan illustrera det politiska
intresse som frågan har.
Om endast biltrafiken i Sverige skulle elektrifieras, och samtidigt använda energi från
exempelvis förnybar elproduktion, skulle regeringens vision mer sannolikt inträffa. För
elbranschen skulle en sådan utveckling innebära flera aspekter, dels nya laster och
därför behov av infrastruktur och marknadslösningar, men också ett ökat behov av
elektrisk effekt.
Hur mycket mer energi som kommer att krävas beror av faktorer som antal bilar,
reslängd, effektivitet etcetera, och är svårt att fastställa exakt. Ett räkneexempel för år
2030, med nedan stående antaganden, visar att endast elbilar skulle kunna kräva
omkring 20 TWh energi. (Larsson, Ladda för nya marknader - Elbilens konsekvenser
för elnät, elproduktionen och servicestrukturer, 2010) Antaganden för räkneexemplet:
-

4,5 miljoner bilar i landet
En elbil drar 2,5 kWh elektrisk energi per mil
Genomsnittligt 5 körda mil per dygn

I en rapport från EI diskuterar man på samma sätt ett teoretiskt ökat el-energibehov på
cirka 80 TWh vid en total övergång till elbilar. Samtidigt uppskattar man en ökning på
högst 5 TWh elförbrukning på grund av elbilar till år 2020 (Bollen, 2010).
Vilken mängd energi som totalt behövs är alltså omöjligt att fastställa. Dessa
hypotetiska energibehov kan dock sättas i relation till exempelvis nettomängden
elektrisk kraft producerad i vindkraftverk, som år 2011 var 6,1 TWh i Sverige (Lublin,
Vindkraftsstatistik 2011, 2012). Denna jämförelse ger en insikt i mängden vindkraftverk
som skulle behöva installeras om det hypotetiska energibehovet endast skulle täckas av
vindkraft. Samtidigt är en av fördelarna med elektrifieringen att just ingen enskild
primärenergikälla riskerar bli kritisk, el kan produceras på flera olika sätt. Den
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miljömässiga anledningen med elektrifieringen av fordonsflottan försvinner dock i
någon mening om elproduktionen bygger på exempelvis oljekraftverk.
Flera respondenter nämnde i intervjuserien att man på sikt framförallt ser
utvecklingspotential i elbilar och verksamheten som förknippas med dessa (Johansson,
2012). I dagsläget genererar projekt på området framförallt nödvändig kunskap och
samtidigt som det kan ge vissa marknadsföringseffekter (Ohlsson, 2012).
Genom dessa resonemang blir det tydligare att elektrifieringen av fordonssektorn på sikt
kan innebära förändringar för elbranschen. Särskilt tydligt är hur övergången till
eldrivna fordon kan innebära ett ökat energibehov och att det finns en politisk vilja att
genomföra den omställningen.

5.3

Effektstyrning

Utvecklingen på elmarknadens produktions- och konsumtionssida för med sig
utmaningar som kan lösas med nya metoder som på olika sätt hanterar balansen mellan
utbud och efterfrågan. I tidigare avsnitt beskrevs behovet för effektstyrning, vilket kan
sammanfattas i följande situationer:
-

Minska elanvändning vid effekttoppar och kapacitetsproblem på elnätet.
Minska elanvändning vid balansproblem, brist på tillgänglig effekt på
elmarknaden.
Öka elanvändning vid överskott av lokal produktion.

Effektstyrning framstår som en av de mer centrala delarna av det smarta elnätet. Genom
detta delkapitel presenteras därför begreppet och hur det på en konceptuell nivå, och
mer specifikt, kan hantera ovan nämnda situationer.
5.3.1 Demand-Response
Det nyckelbegrepp som kanske diskuteras mest frekvent i samband med smarta nät är
demand-response14. I Sverige används begreppet ”efterfrågestyrning” synonymt, och
precis som med begreppet smarta elnät är det inte helt definierat. I dagsläget drivs
piloter och forskningsprojekt inom området, vilket innebär att det kan dröja innan ett
kommersiellt system finns.
Konceptet går ut på att konsumenter, givet en signal från en aktör, förändrar sin
elanvändning. Vilken slags signal, aktör eller tidsperspektiv är parametrar som varierar
med de olika metoderna som nämns. Signalerna skulle kunna innehålla information om
aktuellt och prognostiserat elpris, aktuellt och prognostiserat energibehov på lokal och
regional nivå samt de utsläpp som förknippas med den energiproduktion som kan bli
aktuell. De metoder som nämnts förutsätter, förutom aktiva elkunder, olika nivåer av
automation och styrning ned till konsumentnivå.
En vision är kanske att elnätsföretaget, en riktigt kall vinterdag med hög belastning på
elnätet, kan lägga en order till en aktör att ”nu riskerar ledningen mellan område A och
B överhettas, gör något!”, varpå aktören skickar signal till 75 % av kunderna i område B
”nu drar jag ned er eluppvärmning 10 %, som vi avtalat om.”. Visionen låter, fullt
fungerande, mycket intressant för flera aktörer på marknaden.

14

Begreppet ”dynamisk efterfrågan”, används i denna studie synonymt med efterfrågestyrning.
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Bland annat Vattenfall utreder möjligheterna med demand-response i ett projekt på
Gotland, och då främst hur man kan balansera den stora andelen vindkraft som finns på
ön. Även om projektet inte är representativt för Sverige tror man på Vattenfall att det är
viktigt att skaffa sig kunskap om hur systemet kan fungera. En utmaning som man
däremot identifierat är att olika aktörer kan ha behov som sinsemellan strider mot
varandra vid ett visst tillfälle. En blåsig sommardag med låg konsumtion kan aktörer på
den avreglerade marknaden vilja sänka elpriset för att öka konsumtionen, samtidigt som
elnätsägaren oroar sig för överhettade komponenter och ger prissignaler om att
konsumtionen ska vara stabil eller minska. (Söderbom, 2012)
I ett projekt i Falbygden undersöker man hur energilager kan användas i sammanhanget.
Ett alternativ är att lagren skulle kunna fungera som en buffert mellan produktion och
konsumtion, vilket skulle ta bort det tidsberoende som finns. Även om upplägget idag
begränsas av ellagens ansvarsuppdelning mellan producent och elnätsägare tror Ohlsson
(2012) att utvecklingen kommer att komma på sikt. (Ohlsson, 2012)
Ett fullt fungerande koncept med efterfrågestyrning verkar i någon mening förutsätta att
följande bitar, vilka behandlas i kommande avsnitt, finns på plats till viss utsträckning:
5.3.1.1

Automation och styrsystem i fastighet.
Infrastruktur och marknadslösning utanför fastighet.
Aktiva elkunder som reagerar på styrsignaler, vilket behandlas skilt i nästa
delkapitel.
Automation och styrsystem i fastighet

Intelligentare fastigheter som optimerar energianvändningen, givet styrsignaler utifrån,
går att utforma på flera olika sätt. Konceptuellt är en viktig fråga vart i systemet som
intelligensen ska sitta, och här finns egentligen två val.
Antingen låter man en central enhet sköta kontakt med omvärlden, användare och de
komponenter som ska styras. Det andra alternativet är att placera intelligensen i
respektive komponent som istället får kommunicera mot omvärlden. På sikt kanske det
finns en standardlösning i alla komponenter som gör det möjligt för kunden att,
exempelvis via datorn, bestämma hur dyr en tvätt får bli. Självklart går det att designa
lösningar som är hybrider av bägge alternativen. Corfitsson (2012) menar att för att
systemen ska bli verklighet krävs att de blir enkla och billiga för kunden. Vidare tror
han att alternativet med en central som sköter kommunikationer, innebär att fler än
endast entusiasterna kan bli delaktiga, då systemet framstår som ännu enklare än det
andra alternativet. (Corfitsson, 2012)
I kommersiella fastigheter finns redan styr- och automationslösningar, exempelvis
genom belysning, uppvärmning och ventilationssystem som varierar i drift beroende på
personer i rummet eller tid på dygnet. Flera respondenter lyfter att det är svårt att se fler
komponenter som skulle kunna inkluderas för denna fastighetstyp. Att stänga av hissar
eller datorer är inte ett alternativ helt enkelt. Däremot kan självklart fler fastigheter
installera automatiserade driftsystem, vilket kan leda till billigare driftkostnader.
(Henriksson, 2012)
De komponenter som nämns i samband med bostadsfastigheter är framförallt
uppvärmning och vitvaror, exklusive spisen. Komponenterna som ska styras upp eller
ned i effekt måste ha ett användningsområde som tillåter denna typ av körning. Då
dessa står för en betydande del av hushållselen tror flera respondenter att kunder skulle
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kunna bli intresserade att köra dessa mot billigare pris. Samtidigt framstår elpriset idag
för lågt och för stabilt för att det ska löna sig att investera i denna typ av lösningar. Från
fastighetsbyggarnas håll ser man ingen efterfrågan på lösningar som kostar mer än det
smakar, varför det ses som inaktuellt i dagsläget. (Henriksson, 2012)
En annan aspekt som kan påverka spridningen för bostadskunder i flerfamiljehus är
exempelvis bullriga tvättmaskiner, som oftast inte får köras efter klockan 22. Dessutom
måste man tänka på säkerhetsaspekter som exempelvis brandfara med maskiner som
körs när man sover eller inte är hemma. (Kellner, 2012)
5.3.1.2

Infrastruktur och marknad utanför fastighet

En annan fråga är hur styrsignalerna ska komma fram till kund. Elnätsföretagen äger
traditionellt ansvaret att mäta och hantera information om konsumenternas
elanvändning och ligger kanske därför närmast som kandidat att utveckla systemet.
Samtidigt sköts elhandeln av andra aktörer på elmarknaden, som av den anledningen
kanske borde hantera utvecklingen. I följande avsnitt presenteras resonemang som
återspeglar att frågan inte ännu är löst.
I sammanhanget nämns exempelvis Nord Pool, som enligt några respondenter hanterar
problematiken med utbud och efterfrågan fullt tillräckligt i dagsläget. De två senaste
vintrarna, när priset stigit mycket och folk blivit upprörda, illustrerar exempelvis hur bra
systemet fungerar. Sverige har inte tillräckligt mycket flaskhalsar i elnätet, och
mängden balanskraft är inte ännu problematisk menar några representanter för
elnätsföretagen. (Nauclér, 2012) (Söderbom, 2012)
Marknadslösningar saknas också i Sverige, medan det i USA finns en unik roll på
elmarknaden som kallas aggregator. Idén bakom lösningen ligger i filosofin ”många
bäckar små...” och praktiskt sett är aggregatorn en elhandlare som sluter avtal med ett
stort antal slutkonsumenter om att kunna styra ned deras förbrukning. Kunderna får
ersättning för att aggregatorn har möjlighet att, vid behov, kunna sänka deras
elförbrukning. Detta görs i praktiken ofta genom att effekten på hushållets airconditioner sänks under några timmar. Den kapacitet som frigörs kan sedan säljas
vidare av aggregatorn på en speciell kapacitetsmarknad, men den skulle också kunna
sparas i ett energilager. (Ohlsson, 2012)
Ohlsson (2012) understryker att modellen är lönsam i USA och att den kan bli lönsam i
Sverige. I elnät med mycket eluppvärmda fastigheter, som under höglastperioder kan
skruvas ned någon timme, kan mycket effekt aggregeras. Det som begränsar upplägget i
dagsläget är det inte finns någon kapacitetsmarknad och att det är för små prisskillnader
på elektriciteten för slutkunderna. I nästa läge finns ännu fler fördelar, menar Ohlsson
(2012). Idag finns det en effektreserv i Sverige, något som kanske kunde kompletteras
med just en kapacitetsmarknad. (Ohlsson, 2012)
5.3.2 Sammanfattning - effektstyrning
Av olika anledningar kan det i ett framtida elsystem finnas behov att styra effekter. Dels
kan exempelvis elnätsföretag ha behov att kapa effekttoppar, eller så kan
balansansvariga ha behov att anpassa konsumtionen till den varierande produktionen.
Efterfrågestyrning, eller demand-response, är på ritbordet en lösning som möjliggör ett
bättre balansverktyg mellan produktion och konsumtion. När denna sorts modell
fungerar fullt ut kan den bli ett kraftfullt verktyg som dämpar de negativa effekter som
den förnybara elproduktionens variationer över tid för med sig.
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Ett fullt utbyggt system bygger på flera förutsättningar, bland annat krävs ett fungerande
kommunikationssystem och marknadslösningar mellan exempelvis elhandlare,
balansansvarig eller nätägare och slutkonsument. Vidare krävs att fastighet och kund
reagerar på de signaler som skickas. En grundsten i sammanhanget är därför ett
utvecklat intelligent system i fastigheten, med automation eller styrning, som hjälper
kunden att anpassa sin konsumtion.
I dagsläget finns en del oklarheter med hur ett kommersiellt efterfrågestyrningssystem
skulle kunna se ut. Kanske är detta ett resultat av det stora antalet aktörer som ser
potential och nyttor i en färdig lösning samtidigt som ingen riktigt ser vem som ska
betala för kommunikations-, styrnings och datastrukturen som behövs. Det verkar finnas
en osäkerhet om efterfrågestyrning verkligen behövs i dagsläget, vilket verkar påverka
utvecklingen. En anledning kan vara att Nord Pool redan hanterar utbud och efterfrågan
på ett marknadsmässigt sätt.
Avslutningsvis bygger en del av lösningen på att elkunderna är med och svarar på de
signaler och tillhandahålls. Därför utvecklas problematiken kring aktiva elkunder i nästa
delkapitel.

5.4

Aktivare elkunder

Som tidigare beskrivits är aktiva elkunder en förutsättning för att framförallt
effektstyrning och effektivare energianvändning ska bli möjligt. Aktivare elkunder är
därför inget eget mål i sig utan en förutsättning för att andra delar av det smarta elnätet
ska kunna bli verklighet. En aktiv elkund definieras i denna studie som en elkund som,
baserat på kunskapen om den egna användningen, i någon utsträckning reagerar genom
förändrad användning på de signaler och prisvariationer som erhålls utifrån.
Genom intervjuerna har framförallt två delar identifierats som var för sig eller
tillsammans, verkar kunna få elkunderna att bli mer aktiva. Det handlar om elpriset och
om de visualiseringslösningar som på något sätt visar kundens användning över tid.
Dessa två delar utvecklas därför i varsin del. Om delarna i dagsläget kommer att
resultera i aktivare elkunder är inte självklart, varför några kritiska aspekter presenteras
i ett efterföljande avsnitt.
Delkapitlet avslutas med en beskrivning av respondenternas förväntningar kring det
lagförslag om timvis mätning som presenterades under våren 2012.
5.4.1 Elpris
Den starkaste kopplingen mellan konsumentens elanvändning och beteende kan vara
kostnaden för elen. Problemet är dock att prisnivån på el är så gott som platt i Sverige
med kärn- och vattenkraft som dominerande produktionskällor i dagsläget, menar bland
annat Hansson (2012). I USA är det kanske 8-9 gånger skillnad mellan priset vid olika
tider på dygnet, medan Sverige har 20-30 % skillnad. (Hansson, 2012)
För den enskilde individen verkar det därför inte finnas några pengar att spara på att
förändra sin elanvändning. Användandet av el är sannolikt kopplat till en viss
livskvalitet, vilket gör att det kan anses ”dyrt” att anpassa sin elanvändning. Därför blir
en viktig fråga, om framtidens kunder ska bli aktivare, vilka andra prismodeller som kan
användas, så att priset inte upplevs platt.
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Ett alternativ skulle kunna vara dynamisk prissättning, som kan vara oerhört kraftfullt.
Hansson (2012) menar exempelvis att företag som ABB och Ericsson provat liknande
lösningar i Afrika, där man vid ett tillfälle gav kunder prissignaler som gällde telefonin.
I situationen fick användarna se när det var billigare att ringa, vilket resulterade i att
man ringde när det var billigast, och inte en minut tidigare, berättar Hansson (2012). Det
har i praktiken alltså visat sig vara oerhört kraftfullt. Frågan är dock om ett liknande
upplägg kan appliceras på elnätet i Sverige, något som elnätsföretagen verkar ställa sig
skeptiska till. (Hansson, 2012)
Elprisets volatilitet hör också ihop med hur den Europeiska elmarknaden utvecklas.
Kontinenten, som inte har mycket vattenkraft och nu avbryter kärnkraften till förmån
för förnybar produktion kan bli beroende av svensk vattenkraft för att balansera. Det är
politik, men om vi byggs ihop kommer vi i Sverige nog få se högre och mer volatila
priser, något som kanske kan påverka kundernas vilja och möjligheter att ändra sitt
beteende, tror Nauclér (2012).
5.4.1.1

Nättariffer

För nätägarna finns möjligheter till dynamisk prissättning genom att utforma
elnätstarifferna på olika sätt. Exempelvis erbjuder många elnätsföretag effekttariffer till
alla större elanvändare (över 63 A) redan idag. För elnätet spelar den totala mängden
kilowattimmar som flödar ingen roll, det är topparna som bestämmer
kapacitetsdimensioneringen. Effekttariffer är därför konceptuellt uppdelade i två delar,
en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalar elkunden för att få rätt att använda
elnätet. Storleken på den rörliga beror på vilken toppeffekt som kunden använt under
aktuell tariffperiod. Detta ger i teorin incitament till kunden att tänka igenom och sprida
ut sin elanvändning. (Hansson, 2012)
Fler och fler nätföretag undersöker möjligheter med att erbjuda effektbaserade tariffer
till fler kunder. Ohlsson (2012) berättar exempelvis att planen för Falbygdens Energi
AB är att alla kunder hos nätföretaget ska erbjudas effekttariffer, men det tar tid.
Framförallt tar det lång tid att flytta mycket mätdata, och i dagsläget märker Ohlsson
(2012) ingen som kan tjäna på modellen. Samtidigt är det en förutsättning, kunderna
måste bli medvetna om vad som kostar pengar hävdar han, det handlar om folkbildning.
(Ohlsson, 2012)
På lång sikt hoppas Ohlsson (2012) att det ska resultera i en jämnare användning av
elnätet vilket kan innebära kostnadsminskningar på flera områden, exempelvis lägre
kostnader upp mot regionnätet, minskade kostnader för egna förluster samt minskat
behov av ny- och ombyggnation. (Ohlsson, 2012)
Även på Vattenfall undersöker man mer dynamiska nättariffer. Beroende på vilken
storlek kunden har på säkringen finns det redan idag. Kunder över 63 A betalar
exempelvis också för den reaktiva effekten som de kräver av nätet. Rent teoretiskt kan
man tänka sig att föra över detta på lågspänningssidan också, men då landar utmaningen
i att förklara för kunden vad det handlar om, något som kanske överstiger nyttan med
projektet. (Söderbom, 2012)
5.4.2 Visualisering
Visualisering är ett samlingsbegrepp som i denna avhandling syftar på när en
elkonsument får se, eller på annat sätt ta del av, sin egen elanvändning över viss tid.
Visualisering kan därför vara en lösning som fyller eventuella kunskapsluckor och gör
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konsumenterna medvetna, vilket kan resultera i ett förändrat beteende och en mer
effektiv resursanvändning (Johansson, 2012).
Enligt flera respondenter har många konsumenter idag en dålig uppfattning om sin
energianvändning i allmänhet. Mängder av telefonsamtal till företagens call-centers och
upprörda kunder vittnar om detta utbredda förhållande. Samtidigt har många
konsumenter sannolikt en uppfattning om att ”resursslöseri” i allmänhet är negativt,
varför visualisering i teorin är tillräckligt för att få aktiva kunder. I praktiken blir
systemet dock sannolikt mer kraftfullt om kundens pris, se föregående avsnitt, samtidigt
ger incitament att agera. (Corfitsson, 2012)
Denna form av återkoppling kan ske med olika tidsupplösning, tidsförskjutning och
genom olika medier. I dagsläget får exempelvis de flesta privatpersoner reda på hur
mycket elektricitet man använt totalt föregående månad i samband med att man betalar
sin elfaktura. Resonemang kring dessa aspekter utvecklas nedan.
5.4.2.1

Flera viktiga aspekter

Inledningsvis är visionen om återkoppling av energianvändningen i realtid, i någon
mening eftersträvansvärt. Sambandet, ju längre bort i tiden och med desto mindre
upplösning som användningen presenteras - desto sämre kunskap och förmåga att agera
har kunden, verkar råda. Traditionellt ansvarar elnätsföretagen för mätning och
hantering av elanvändningsuppgifter i Sverige idag. Mätarreformen för några år sedan
ledde till att elnätsföretagen idag kan mäta den faktiska användningen som respektive
kund haft under respektive månad.
På elnätsföretaget Fortum tror man att kraven på verksamheten inom området kommer
att utvecklas. Det kan vara att man i framtiden måste delge information om
användningen på ett annat sätt än vad man gör idag, och det kan vara känsligt. Kunden
måste känna att det är OK om visualisering ska ske på det eller det sättet. (Nauclér,
2012)
Flera aktörer inom energibranschen erbjuder i dagsläget olika apparater som enkelt kan
kopplas in och redogöra för elanvändningen i hemmet. Konceptuellt innebär denna
lösningsmetod att andra aktörer än elnätsföretaget kan skapa affärer på området. Detta
då informationen inte nödvändigtvis tar vägen via elnätsföretaget, utan hela tiden
befinner sig lokalt. På exempelvis Öresundskraft håller man på med något som man
internt kallar ”Skvallran”. Det är en lösning med anordningar som hängs på exempelvis
kyl och elmätare vilket resulterar i att man som kund kan se lastens elförbrukning i
realtid. (Corfitsson, 2012)
Andra viktiga aspekter är vilket media man väljer att presentera elanvändningen genom,
något som förstås påverkas av tidsupplösning och -förskjutning. En kund med
effekttariff skulle teoretiskt kunna ha en röd lampa i hallen som börjar lysa eller blinka
om effektanvändningen riskerar nå nya toppnivåer. Mer troliga alternativ är emellertid
att man väljer att presentera användningen genom mobilapplikationer, dator eller tv.
Andra alternativ, är någon sorts dedikerad energidisplay där den totala
energianvändningen, tappvarmvatten, fjärrvärme, el eller gas redovisas. Alternativet
skulle kunna, likt tidigare nämnda styr- och automationssystem, installeras integrerat i
lägenheten då den byggs.
Vad man ska komma ihåg är att alla lösningar kostar pengar, och att det sannolikt är
slutkunden som kommer att betala en del av kostnaden i slutändan. I dagsläget finns det
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inga kunder som är beredda att betala för denna typ applikationer bara för sakens skull.
Kan de däremot betala av sig genom sänkta elräkningar är det en annan sak. (Johansson,
2012)
5.4.3 Effekter av visualisering och dynamiska priser
Utgångspunkten i kapitlet är att aktivare elkunder fungerar som en förutsättning för
framtida lösningar som effektstyrning eller effektivare energianvändning över lag.
Därför vore det önskvärt om de presenterade metoderna med visualisering och
dynamiska priser i ökad utsträckning ledde till fler aktiva elkunder. Bland de
respondenter som intervjuats råder dock delade meningar om vad man kan vänta sig av
dessa lösningar, vilket kan vara intressant att återge.
Inledningsvis kan man konstatera att exempelvis visualisering i sig inte är ett nytt
fenomen, unikt för smarta elnät. Flera aktörer har erfarenheter från projekt om hur
kunder reagerar på visualisering, och för den stora massan har intresset avtagit efter
någon månad, utan att energianvändningen påverkades. (Henriksson, 2012) Det verkar
vara svårt att få liv i kunder idag, med elprisets låga volatilitet idag tjänar man inget
som konsument att förändra sitt beteende, resonerar Nauclér (2012).
Visualisering och ökad medvetenhet om den egna användningen, skulle däremot på
längre sikt kunna leda till ett behov av energirådgivning. Om man i samband med
visualiseringen och fakturering kan relatera den enskilda kundens elanvändning med till
exempelvis ett snitt för kunder med liknande förutsättningar så tror flera respondenter
att man på sikt kan få aktivare kunder. (Kellner, 2012)
I nästa steg tror Nauclér (2012) därför att många kunder kommer att efterfråga kunskap
och råd om hur man sparar energi. Men, fortsätter hon, dessa aktiviteter är först möjliga
när kunskapen om energiförbrukningen finns hos kunden, och det sker exempelvis
genom visualisering och timvis mätning. Och först i nästa läge vill man alltså få råd,
experthjälp av kunniga på området som kan förklara hur man som kund ska agera för att
spara pengar, ingen vill slösa på energi. (Nauclér, 2012)
En viktig aspekt är dock effekten av energieffektiviseringen. Henriksson (2012)
poängterar att nybyggnationer, motsvarande de i Norra Djurgårdsstaden, är svåra att
optimera ytterligare då dem redan är oerhört energieffektiva. Om man däremot tittar på
det befintliga fastighetsbeståndet i landet är det en annan fråga. Där kan olika åtgärder
leda till reella energibesparingar, något som visualisering kan uppmuntra till.
(Henriksson, 2012)
Aktiviteter som slår igenom mer kan direkt bli intressanta. Att exempelvis som
villakund isolera tak och väggar eller byta fönster är något som kan spara in
uppvärmningskostnader, och som inte kräver drastiska förändringar av ditt
levnadsmönster (Nauclér, 2012). På den svenska marknaden finns det många som sitter
med eluppvärmda villor och betalar 20 000 kr om året i uppvärmningskostnader. Så det
finns en reell potential menar Söderbom (2012), men vi har det tydligen lite för gott
ställt i Sverige konstaterar han. (Söderbom, 2012)
5.4.4 Timvis mätning
Ett intressant inspel i läget kom i februari i år (2012) när regeringen föreslog att timvis
mätning skulle bli kostnadsfritt för alla konsumenter som ville ha det. För elnätsägarna
verkar förslaget innebära ännu en reform som kan bli kostsam, vilket naturligtvis möter
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viss skepticism, se nedan. Samtidigt är det är klart att timvis mätning i någon mening
kan vara ett steg i riktningen mot fler aktiva elkunder, vilket enligt tidigare resonemang
verkar vara en av förutsättningarna för ett fungerande smart elnät.
Hansson (2012) menar att timvis avläsning faktiskt är det enda sättet att ge korrekta
signaler om kapacitetsutnyttjandet. Och vill man att kunderna ska betala för
kapacitetsutnyttjande så måste man visa det, om man nu i grunden tror att prissignaler i
Sverige har någon betydelse. (Hansson, 2012)
Vattenfall verkar redan vara inne på spåret då man i Finland har släppt en funktion till
alla nätkunder, vilken gör det möjligt att se sin elförbrukning, timme för timme, på en
Internet. Uppdateringen sker med ett dygns tidsförskjutning, då man inhämtat data från
alla mätare. Den främsta anledningen till att man arbetar med projektet är att man tror
att det kommer ingå i framtida regleringar av elnätsmonopolet. (Söderbom, 2012)
Vad förslaget däremot inte inkluderar är timvis avräkning, varför förslaget delvis
uppfattas som relativt tandlöst. Men Corfitsson (2012) tror att timvis mätning blir en
dörröppnare. Han tror att snart kommer kunder att kunna köpa kilowattimmar till det
aktuella timpriset på börsen, något som kommer att få stor betydelse för kunden.
(Corfitsson, 2012)
5.4.5 Sammanfattning - aktivare elkunder
Genom delkapitlet har olika metoder för att nå aktivare elkunder presenterats.
Visualisering i realtid tillsammans med ett högre och mer volatilt elpris är sannolikt en
generell formel för att nå aktivare kunder. Tillsammans, eller var för sig, kan dessa delar
skapa förutsättningar som krävs för att nå ett smartare elnät.
För den enskilda kunden verkar det dock finnas få anledningar till att aktiveras i
dagsläget. Framförallt verkar elektricitet uppfattas som en så pass vanlig resurs som ur
konsumenternas perspektiv alltid finns tillgänglig till ett relativt lågt pris. Däremot
verkar en ökad efterfrågan på energirådgivning, som ur effektiviseringssynpunkt leder
till punkinsatser och en betydlig minskning i energianvändningen, kunna bli aktuell.
Lagförslaget om timvis mätning kan vidare bli en dörröppnare som skapar nya
förutsättningar för marknaden att bygga vidare på. Även om det innebär kostnader för
elnätsföretagen initialt, är det vid tiden för studiens genomförande för tidigt att sia om
eventuella långsiktiga effekter.
Genom detta delkapitel avslutas en längre tråd i empirin, som inleddes med en
beskrivning av de effekter som utvecklingen på produktions- och konsumtionssidan kan
komma att föra med sig. I nästa delkapitel, som avslutar den empiriska framläggningen,
beskrivs istället ett utvecklingsspår som synliggjorts genom intervjuerna, och som
handlar om effektivare aktiviteter i överföringsledet.

5.5

Effektivare aktiviteter i överföringsledet

Som länk mellan tidigare beskrivna produktions- och konsumtionssidan finns det
elektriska nätet som fungerar som möjliggörare. De aktiviteter som syftar till att driva
nätet och se till att den elektriska kraften flödar kan naturligtvis också utvecklas i ett
smartare nät. Genom detta delkapitel presenteras därför dessa resonemang, vilket i
någon mening utgör ett femte område inom fenomenet smarta elnät.
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Exempelvis Nauclér (2012) illustrerar detta i sitt resonemang, när hon påpekar att det
för nätbolagen i dagsläget framförallt handlar om att man kan bli smartare i sina vanliga
kärnprocesser. Hon menar att många som pratar om smarta elnät landar i resonemang
som inkluderar häftiga lösningar vilka ligger längre fram i tiden. Hennes uppfattning är
att resan mot ett smartare när kommer att börja i elnätsföretagens vardag, exempelvis
med drift- och underhållsarbetet (Nauclér, 2012). Detta delkapitel innehåller därför
avsnitt som närmare beskriver utveckling inom drift och underhåll.
5.5.1 Drift
I alla företag finns det i regel processer och aktiviteter som ligger till grund i att
verksamheten kan uppfylla sitt syfte. För elnätsföretagen finns elnäten som
driftövervakas och underhålls. Något som framkommit bland flera respondenter är att
det finns intresse för smarta lösningar som underlättar dessa aktiviteter.
I dagens driftcentraler arbetar man till stor del genom att reagera på larm. Flera
respondenter ser utvecklingspotential i detta arbete, något som möjliggörs av utvecklade
system och automation (Nauclér, 2012). Håkansson (2012) berättar exempelvis om ett
pilotprojekt på E.ON. som han kallar Smart Grid Control Center (SGCC).
Det handlar om att utveckla ett mer omfattande och intelligent visualiserings-, analysoch prognostiseringsverktyg. Tanken är att lyfta in flera ”smarta funktioner” som
exempelvis, spänningsreglering, aktiv reglering och dynamic-line-rating etcetera. Man
kan också tänka sig kopplingar mot effektstyrningsmetoder liknande dem som
beskrivits tidigare. Tillsammans med information om nätet från dagens SCADAsystem15 samt information om exempelvis temperatur och väderförhållanden över tid så
ska prognoser och scenarion för hur nätet kan köras tas fram för operatören.
(Håkansson, 2012)
Om operatören exempelvis ser att ett termiskt problem närmar sig, finns det oftast inte
bara en åtgärd som kan hantera det, kanske finns totalt fem alternativ som är intressanta.
En åtgärd ger inte heller endast en konsekvens, utan kan i ett mer komplext elnät få helt
andra konsekvenser som är svåra att förutse. Tanken är att SGCC ska utvärdera dessa
och peka på de möjliga utfallen, vilket ger ett bättre beslutsstöd för operatören.
(Håkansson, 2012)
Även Nauclér (2012) berättar att det kommer behövas ett nyare tänk på driftsidan, något
som möjliggörs genom mer information och mätning. I en framtid, kanske om 10 år,
tror hon att man måste planera driften i olika områden. Man ska kunna se vad som
händer det närmsta dygnet, exempelvis ”solen skiner, det är vindstilla, vi förväntar oss
en konsumtionspik vid den tiden” etcetera. Dessa scenarion måste man kunna hantera
proaktivt i driftcentralen i framtiden, vilket delvis kräver mycket mer automatik. På
längre sikt kan detta innebära att driftoperatören kan ägna sig mer åt analys av elnätet
och utveckla hur det ska köras. (Nauclér, 2012) (Rebner, 2012)
5.5.1.1

Spänningsreglering

Elnätsföretagen är idag skyldiga att hålla rätt spänningsnivå i sitt nät ur ett
systemperspektiv. Ett elnätsföretag som ser till att hålla spänningen på rätt nivå, och

15

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) är system för övervakning och styrning av
processer, vanligt förekommande i elnätbolagens kontrollrum.
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framförallt ser till att undvika spänningsdippar, kan också minska sina
överföringsförluster. Detta arbete verkar aktuellt främst på regionnätsnivå.
Detta kan ske genom att man visualiserar ett reglerfönster för spänningen i varje
anslutningspunkt mellan exempelvis stam- och regionnät. Tillsammans med utvecklad
programvara i driftcentralen, kan operatörerna då kontrollera spänningsnivån i
respektive punkt. Operatörens uppgift blir då att se till att spänningen hålls inom de
givna värdena genom till- och frånkoppling av exempelvis kondensatorbatterier. Den
eventuella spänningsskillnad som ändå uppstår kan räknas om till förluster i nätet, vilket
lätt kan förknippas till hur mycket reservkraft man faktiskt måste köpa in för att täcka
förlusterna. (Håkansson, 2012)
På Vattenfall berättar Söderbom (2012) om ett liknande system i driftcentralen, Energy
Management System, som hanterar optimering av förlusterna. Och på E.ON. menar
Håkansson (2012) att man vid en uppföljning av ett liknande system i princip halverat
kostnaden för nätförluster genom visualiseringen. (Håkansson, 2012)
Spänningsreglering med hjälp av energilager är en annan metod, som utreds av
Falköpings Energi AB. Reglering av reaktiv effekt i energilagrets converter gör att
upplägget kan bli möjligt. Lösningen innebär dessutom en lättnad i den ekonomiska
kalkylen för energilagret, då utrustning för exempelvis spänningsreglering eller
elkvalitet ingår i det ellagen klassar som nätverksamhet. Ett energilager som däremot tar
emot aktiv effekt från exempelvis vindkraftverk för att mata ut det senare, kan med
dagens regelverk ses som en produktionsanläggning, vilket i strikt mening inte ingår i
nätverksamheten16. (Ohlsson, 2012)
Elnätsförluster

Det finns även andra metoder för den som vill minska sina nätförluster. I grunden
handlar det om att designa ett system med så höga spänningsnivåer som möjligt.
Corfitsson (2012) berättar exempelvis om Öresundskrafts långsiktiga arbete med att
designa om strukturen i det nät som företaget äger. Detta sker bland annat genom färre
och större krafttransformatorer samt högre spänningsnivåer i vissa ledningar. Arbetet
har än så länge fått klart positivt resultat, bland annat genom minskade förluster.
Ett annat exempel, som man undersöker idag på Fortum, är hur man ska kunna minska
tomgångsförlusterna i transformatorer. I vissa nätstationer finns nämligen dubbla
transformatorer och vid låglasttillfällen kan det vara en bättre idé, ur förlustsynpunkt, att
köra all effekt via en istället för att köra bägge på halvfart. Johansson (2012)
understryker att transformatorn, i förlustsammanhang, förmodligen är en av de mest
effektiva maskiner människan byggt. Trots detta är det enligt honom alltid principiellt
viktigt att se över de förluster som faktiskt finns. (Johansson, 2012)
I ett större perspektiv har nätföretagen rätt att ta ut ersättning som kompenserar för
nätförlusterna av sina kunder som det ser ut i dagsläget. Men det betyder inte att det
alltid behöver se ut så, menar Johansson (2012). Dessutom innebär lägre förluster lägre
temperaturer, vilket kan vara en teknisk installationsfördel. (Johansson, 2012)
Beroende på hur förluster generellt värderas i system och reglering som helhet finns
incitament för olika typer av hantering. I andra länder har man som elnätsföretag

16

Produktionsanläggningar som används för att täcka egna förluster kan dock ingå i nätverksamheten.
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exempelvis inte möjlighet att trycka ned förlustkostnaden på sina kunder genom
nättarifferna. Där finns därför en helt annan fokus på att förminska nätförlusterna, något
som fler tror kan vara på väg till Sverige. (Söderbom, 2012)
Ett sätt att utforma regleringen kan exempelvis vara att man som elnätsföretag tillåts ha
en viss procentuell del förluster i nätet, som kunderna får betala. Den del som överstiger
får man själv som elnätsföretag stå för. (Corfitsson, 2012)
Mycket av arbetet med att förminska förluster ligger på regionnätsnivå i dagsläget,
framförallt på grund av dess radiella struktur. Flera respondenter menar dock att man
med mer kunskap om vad som faktiskt händer i lågspänningsnätet kan få anledning att
se över förlusterna där också, även om det verkar ligga några år framåt i tiden.
5.5.1.2

Elkvalitet

En annan aspekt som förknippas med överföringen av elektrisk kraft är kvalitén i
överföringen. Som tidigare beskrivits i bakgrundskapitlet kan begreppet uppfattas brett
och rymma dels tekniska parametrar som exempelvis övertoner, spänningsnivå och
spänningsdippar. Samtidigt kan även mer kundrelaterade parametrar som nöjdhet och
antal avbrott förknippas med den kvalitet som överföringen har. I denna rapport
beskrivs förväntningar på de mer tekniska parametrarna i detta avsnitt, medan de mer
kundrelaterade presenteras under avsnitt 5.5.2.2. som behandlar proaktivt underhåll.
Inledningsvis konstaterar exempelvis Corfitsson (2012) att det har kommit nya
föreskrifter som ställer ökade krav på nätföretagen. På Öresundskraft inser man
exempelvis att man måste ha en kortslutningsström ute hos kund som är ungefär 30
gånger större än den säkring som kunden abonnerar på, menar Corfitsson (2012). Man
definierar också hur många avbrott och dippar som får finnas, allt för att slutkunderna
ska känna trygghet i att använda applikationer som ställer höga krav på kvalitén,
avslutar han. (Corfitsson, 2012)
Detta innebär också att nätägarna kommer att ställa krav på kunderna till viss del,
exempelvis hur mycket övertonsproduktion respektive kund får ha. Man har landat i en
fördelning och satt övertonsgränsen i relation till säkringens storlek för respektive kund
berättar Corfitsson (2012). Utöver det måste man också titta på motorstarter, man får
inte starta motorer som gör att det dippar för mycket i nätet för då klagar kunderna på
varandra. Och det kan falla ut som en affär senare, tror Corfitsson (2012), har vi för
många dippar får vi avdrag för hur mycket pengar vi kan ta ut. (Corfitsson, 2012)
Också Ohlsson (2012) resonerar kring möjligheter att hantera elkvaliten i framtiden.
Exempelvis kan ett energilager med en filterfunktion innebära en hjälp på vägen, vilket
är något som man undersöker. Ohlsson (2012) menar avslutningsvis att om man som
nätföretag inte har en fungerande elkvalitet kan det innebära kostnader och i värsta fall
ett föreverkande från EI att åtgärda situationen mer handgripligt. Kvalitén påverkar
alltså inte bara intäktsramen i regleringen, det finns också minimikrav ställda för att få
fortsätta elnätsverksamheten. (Ohlsson, 2012)
5.5.2 Underhåll
Konceptuellt finns två möjliga sätt att sköta underhåll av ett givet system, antingen
innan eller efter det att ett fel inträffat. Det första är naturligtvis att föredra om
kostnaden för konsekvenser av felet är stora. Samtidigt finns risken att den befintliga
komponenten vid vissa komponentbyten, som innebär stora kostnader, kommer att
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fungera länge till och därför inte behöver bytas. Väljer man istället att endast avhjälpa
fel, efter att det inträffat, kommer sannolikt inga fungerande komponenter att tas ur
drift, men antalet fel och kostnaderna för dessa ökar.
Elnätsföretagens underhållsstrategier är av naturliga skäl centrala. Elnätet som resurs är
mycket kapitalintensivt, och ett fel kan innebära stora kostnader för den enskilde
aktören men också för samhället i stort. I praktiken måste elnätsföretagen agera med
syftet att minimera antalet fel och avbrott, samtidigt som kostnaden för arbetet inte får
bli för stor. Optimalt vore naturligtvis att byta ut en komponent precis innan den felar,
något som genom ökad kunskap och mätsystem verkar kunna bli mer vanligt. Det finns
dock alltid yttre förutsättningar som väder, vind och sabotage, som kan slå ut
komponenter, vilket i någon mening berättigar den felavhjälpningsfokuserade
underhållsorganisationen. Diskussionen om underhåll eller felavhjälpning är bäst väg att
gå kommer förmodligen alltid att existera.
Det traditionella gäller fortfarande, enligt Söderström (2012). Om man skär ned på
underhållet så märks det inte med en gång. Den ökade felfrekvensen kommer kanske
efter ett visst antal år, och då har man problem. I det sammanhanget är därför verktyg
som exempelvis Asset Strategy Planning (ASP) värdefulla, som möjliggör långsiktig
(15-20 år) simulering av anläggningstillgångarna, menar Söderström (2012).
I ASP lämnar man den enskilda komponenten och tittar på systemet som helhet. Man
simulerar hur underhåll och investeringar förändrar sig på långa tidsperioder. Man ser
att, om man generellt lägger in visst typ av underhåll på exempelvis alla brytare
tillsammans med en viss typ av investeringar så kommer, statistiskt sätt, nätet klara av
att uppfylla sin uppgift under viss tid. Verktyget kan simulera vad avbrotten kommer att
bestå i, vilken sorts utrustning faller över långa tidsperioder. På det sättet skiljer det sig
från exempelvis tillståndsbaserat underhåll som fokuserar på en enskild komponent.
(Söderström, 2012)
Det ger en ökad medvetenhet om hur underhållsstrategier påverkar elnätets funktion.
Detta kan självklart leda till att man exempelvis bestämmer sig för att avstå från att
underhålla en komponent under några år, för att man vet att det går för sig. Tidigare var
denna kunskap något av en magkänsla hos riktigt duktiga underhållsstrateger. Med detta
verktyg och kompletterande statistiskt underlag så agerar man smartare, man hanterar
anläggningstillgångarna under hela dess livscykel. (Söderström, 2012)
5.5.2.1

Proaktivt underhåll

Att hantera fel innan de inträffar går att göra på olika sätt, något som brukar
sammanfattas proaktivt underhåll. Vanligast är kanske det periodiska underhållet, då
den specifika komponenten byts ut eller funktionstestas efter viss tid eller antal cykler.
För vissa komponenter, oavsett hur kritisk den är, finns krav på denna typ av hantering
Söderström (2012).
Andra alternativ är mer avancerade underhållsstrategier, som exempelvis att montera
sensorer, mätutrustning, lokal intelligens tillsammans med kommunikationssystem ute i
nätet. Dessa lösningar erbjuder därför närmast oändlig form av övervakning, nära
realtid, av den eller de komponenter som inkluderats i systemet. Om man därefter
bestämmer sig för att, vid någon bestämd parameternivå, utföra underhåll har man nått
det som konceptuellt kallas för tillståndsbaserat underhåll. I teorin kan metoden, rätt
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använd, hantera fel innan de inträffar. För större och mer kritiska komponenter,
exempelvis krafttransformatorer eller olika nätstationer, har detta blivit allt mer vanligt.
Kan man exempelvis titta på underhållsinformation som gasutsläpp och temperaturer på
olika transformatorer så kan man reagera på olika symptom. Har en viss transformator
blivit överhettad några gånger är det kanske dags att byta ut den, medan en fem år äldre
maskin klarar sig bättre för att den sitter på ett mindre utsatt ställe i nätet. Detta kan vara
fenomen som en tidsbestämd underhållsstrategi, se ovan, kanske inte uppmärksammat
eller kunnat hantera. (Nauclér, 2012)
Flera elnätsföretag har börjat intressera sig för de möjligheter som den
tillståndsbaserade metoden erbjuder. Rebner (2012) berättar om Fortums förhållande till
tillståndsbaserat underhåll, och nämner att det är väldigt nytt. Det finns en inneboende
utmaning i det hela, principiellt kan man mäta väldigt mycket parametrar, temperatur,
fukt, vibrationer etcetera, och i dagsläget är det inte helt klart vilka man bör använda till
vad. Dessutom är det svårt att veta vilka trösklar man ska ha, man vet inte vilka nivåer
som är rimliga. Och när man väl börjat samla in data, måste man hantera den på något
sätt. Om det är databaser eller filter spelar ingen roll, men den mängd som man räknar
på kräver ett genomtänkt system för att användas på rätt sätt. (Rebner, 2012)
Även Corfitsson (2012) talar om att förutse felande komponenter i elnätet, om än på ett
annat område. Det fel som dominerar, menar Corfitsson (2012), är
isolationssammanbrott på kablar, och det är framförallt i mellanspänningsnätet som man
riskerar att flest kunder drabbas om något händer. Där finns det anledning att helst i
förväg agera på felen, något som Corfitsson själv har erfarenhet av. Han berättar om
något han kallar ”Olles spik”, en hemmagjord indikator som i vissa fall klarar av att
varsla om kommande fel. (Corfitsson, 2012)
Vid begynnande jordfel så tippar mellanspänningsnätet ett kort tag, och vår erfarenhet
på Öresundskraft är att det inträffar ganska många gånger innan det blir definitivt fel,
menar Corfitsson (2012). ”Olles spik” tar in denna typ av fel, dock inte alla, och med
den kunskapen kan man sedan isolera vissa delar av nätet för att identifiera var exakt
isolationssammanbrottet befinner sig. Ibland kan man ha en förvarning på en vecka
innan det slår ut helt, vilket naturligtvis är oerhört värdefullt. (Corfitsson, 2012)
Konceptet med proaktivt underhåll kräver vidare en generellt genomtänkt arkitektur
menar Nauclér (2012). Det ska vara så mycket decentraliserad intelligens som möjligt.
Kostnaden och tiden för mätning och dataöverföring får inte ta resurser från övrig drift,
vilket innebär viktiga avvägningar. Driftcentralen ska i det optimala fallet bara få
information som faktiskt betyder något. Flera respondenter tror på ganska stora
förändringar inom området, redan inom några års sikt. (Nauclér, 2012) (Rebner, 2012)
Optimera punktabonnemang

Några respondenter har också berättat om andra ekonomiska fördelar som övervakning i
nätet kan ge upphov till. Exempelvis Håkansson (2012) på E.ON, berättar om
möjligheterna med övervakning och styrning i det maskade regionnätet. För varje
anslutningspunkt mellan stam- och regionnät existerar ett punktabonnemang som skrivs
på årsbasis. En del av abonnemanget består av en fast avgift, den effektbaserade, vilket
innebär att det är den maxeffekt som går genom anslutningspunkten under perioden som
är intressant att optimera. Abonnemangen upprättas på förhand så med den ökade
kunskapen om flödet i elnätet finns goda möjligheter att planera och optimera
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användandet av respektive abonnemang. Något som kan spara pengar åt nätföretagen, i
storleksordningen 10 miljoner om året tror Håkansson (2012). Möjligheterna är
dessvärre inte är lika stora för punkterna mellan region- och lokalnät, vilket återigen
beror på lokalnätets radiella karaktär. (Håkansson, 2012)
Håkansson (2012) poängterar att man i sammanhanget måste kalkylera på risken som
finns om man skulle göra fel. Det händer exempelvis att punkter som ställverk faller ur
systemet, vilket innebär att flödet behöver dirigeras om till närliggande punkter, något
som alltså kan bli kostsamt om man inte hinner parera med motsvarande
överskridningsabonnemang. (Håkansson, 2012)
5.5.2.2

Reaktivt underhåll

Det andra alternativet i underhållssammanhang är att hantera fel efter det att dem
inträffat. Av naturliga skäl finns i det läget fokus på snabb och effektiv hantering,
främst för att få igång systemet igen.
Men det finns också andra mer indirekta skäl, exempelvis Rebner (2012) berättar om två
fördelar med att intressera sig för felavhjälpningssidan. Dels kan det leda till direkta
minskningar av de kostnader som förknippas med felavhjälpning och dess
konsekvenser. Men det ger också fördelar i förhandsregleringen av elnätstariffer
indirekt då vissa avbrottsparametrar, exempelvis SAIDI17, påverkar vilka intäkter man
som elnätsbolag har rätt till. (Rebner, 2012)
Idag reagerar man på larm i driftcentralen, givet en signal börjar man analysera och
fundera på vad man ska göra åt det. Ökad intelligens längre ut i nätet, i nätstationerna
eller kabelskåpen, som vid fel direkt börjar analysera själva vart och varför felet
inträffat innebär att man kan effektivisera processen. Det kan handla om att skicka
fältpersonal med rätt kompetens och rätt verktyg för att åtgärda felet istället för att
skicka någon som först analyserar felet. Detta skulle kunna innebära kortare
avbrottstider och minskade personalkostnader, något som alla elnätsföretag arbetar för
att uppnå. (Nauclér, 2012)
Mätarreformen som slutfördes 2009 exemplifierar resonemanget vidare. 18 Med de nya
mätarna kom möjligheten att från driftcentralen kontrollera bland annat spänningsnivå
hos, eller stänga av en enskild elkonsument. Innan dess var man tvungen att skicka ut
fältpersonal, något som både var dyrt och tidskrävande. Spänningskontrollen på distans
har visat sig vara speciellt användbar under större avbrott när det är svårt att kartlägga
situationens omfattning. (Håkansson, 2012)
Även Söderström (2012) menar att man med de nya mätarna kan nå en helt ny insikt i
vad som sker ute i lågspänningsnätet. Exakt vad man kan använda dem till beror på
vilken mätare som faktiskt sitter ute hos kunden, vilket varierar mellan nätbolagen.
Generellt kan man säga att det numera finns helt andra möjligheter att veta vad man
faktiskt levererar för produkt. Information om strömmar, spänningar eller elkvalitet kan
numera finnas tillgänglig. De mest fundamentala bitarna är implementerade men det
kommer mer och mer hela tiden. (Söderström, 2012)

17

System Averege Interruption Duration Index, ett kvalitetsmått med enheten [antal avbrottsminuter/kund
och år] för ett elnätsbolag.
18
www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Handel-Forsaljning-av-el/Rapporter/Slutmalet-forkundoffensiven-Elmatarreformen-den-1-juli-2009/
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Kommunikation

För det reaktiva underhållet kan man också se möjligheter i att automatisera
kommunikationen mellan driftcentral och underhållspersonal i fält. Med
kommunikationsteknik och filtrering behöver morgondagens driftoperatörer inte vara
fältpersonalens ögon. En vision är exempelvis att ett intelligentare elnät direkt
kommunicerar med berörd fältpersonal. Om det händer något i nätet idag får
driftcentralen ett larm, man reagerar och beslutar hur man ska agera. Därefter
lokaliseras nödvändig fältpersonal som ska ringas upp, arbetsorder ska skrivas och så
vidare. Med den nya arbetsordningen kan man få en direkt koppling mellan felet och
fältresurserna. Idag experimenterar exempelvis Fortum, genom en undersökning, med
den geografiska placeringen av fältresurserna. Tekniken för att se vem som är närmast
är inte alls avancerad och kan kanske förkorta avbrottstid, konceptet kallas ”work-forcemanagement”. (Rebner, 2012)
I nästa steg skulle det kunna handla om kommunikation mellan fältpersonal och
konsument. Den som bäst vet hur lång tid en viss felavhjälpning tar är den som ska laga
det. Kommunikationen går idag med telefon via driftcentralen och sen till konsument
med SMS, något man alltså skulle kunna effektivisera. (Rebner, 2012)
Är man väldigt visionär kan man vidare, enligt Rebner (2012), utöka fältpersonalstyrkan
med flera hundratusen kunder. Om man tänker sig en stormsituation liknande Gudrun så
är det svårt att optimera användningen av fältresurser för att minimera antal kunder med
avbrott. I dagsläget ser driftoperatörerna bara larm på en skärm, inte vilka resurser som
krävs för att avhjälpa felet. Om kunderna skulle kunna ta ett kort med sin mobilkamera
och skicka in med rätt position skulle prioriteringarna förenklas avsevärt. (Rebner,
2012)
Anledningen till varför man undersöker dessa aktiviteter är i grunden att elkunderna
faktiskt är beroende av de tjänster som elnätsföretaget erbjuder, menar Rebner (2012).
Även om man tjänar in resurser på aktiviteterna är detta en bonus, kundernas rätt till
elektrisk kraft är prioritet. I slutändan har vi vanliga människor som är beroende av det
vi som elnätsföretag levererar, samtidigt är vi naturligtvis intresserade av att plocka bort
onödiga kostnader, avslutar Rebner (2012).
Vidare kan kommunikationen som skickas till kund förfinas. Man har länge kunnat
skicka SMS som berättar om planerade avbrott på lokal nivå, men det är ointressant om
det inte säger exakt vem det berör. Det är först på senare tid som man börjat
experimentera med riktade SMS som talar om för en speciell anläggningsägare hur läget
är. Det kanske låter konstigt, men så har det varit, förklarar Rebner (2012).
Och denna form av bättre kommunikation och riktad information får sannolikt direkta
effekter för kundtjänsten, vilket kan innebära minskade kostnader. Vid en stor storm blir
det tusentals samtal, som kan minskas om informationsbehovet fylls på ett annat sätt,
fortsätter Rebner (2012). Men det är en effekt av en tjänst, det är inte anledningen till att
tjänsten finns understryker han. Fortum ska leverera el och sköta driften av ett elnät för
att våra kunder är beroende av det, vi har inte skapat en SMS-funktion för att minska
kostnader i vår kundtjänst, avslutar han. (Rebner, 2012)
Corfitsson (2012) är en av flera respondenter som tror att regleringen i framtiden kan
komma att innehålla fler parametrar av detta slag som förknippas med begreppet
kvalitet. Ett exempel kan vara aktionstiden, som skulle innebära att man som
elnätsföretag måste agera inom en viss tid från det att en kund initierar en förfrågan. En
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sådan utveckling skulle sannolikt främja en tydligare serviceinriktning hos nätföretagen.
(Corfitsson, 2012)
5.5.3 Sammanfattning - effektivare aktiviteter i överföringsledet
För elnätet, länken mellan produktion och konsumtion, verkar det också finnas möjliga
utvecklingsvägar. Exempelvis verkar effektiviseringsmöjligheter finnas för de
aktiviteter som förknippas med traditionell överföring av elektrisk kraft, främst inom
utveckling av drift och underhåll.
Exempelvis kommer framtidens driftcentraler mer sannolikt fokusera på analys och
prognostisering för olika sätt att köra elnätet. Ökad kunskap och mer information om
hur nätet beter sig, tillsammans med nya effektflöden, leder till mer komplexitet för
händelserna i nätet. För driftoperatörerna finns kanske därför fler handlingsalternativ
som behöver övervägas för att optimera driften av elnätet. Områden som kan bli särskilt
intressanta är spänningsreglering, dels för att förminska nätförluster, och olika aspekter
av elkvalitet. Mer mätning och ökad kunskap om flödena i nätet kan också leda till
andra fördelar, som exempelvis optimering av punktabonnemang.
På underhållssidan ger olika typer av sensorer och lokal intelligens ökade möjligheter
till smartare underhållslogiker, exempelvis tillståndsbaserat underhåll. Även om det
finns utmaningar kopplade till informationshanteringen tror flera respondenter på en
relativt snar utveckling. Även organisatoriska förändringar som möjliggörs av lokal
intelligens och ökad kommunikation skulle kunna leda till ökad elkvalitet och nöjdare
kunder.

5.6

Kommentarer kring forskning och utveckling

Flera respondenter uttrycker hur arbetet med smarta elnät bedrivs i forskning och
utvecklingsprojekt. I detta, för kapitlet avslutande, delkapitel återges därför en del av de
kommentarer som påträffats under intervjuserien. Inledningsvis understryker
exempelvis Johansson (2012) att Norra Djurgårdsstaden, ur Fortums perspektiv, till stor
del är ett forskningsprojekt som i första hand ska leverera kunskap, inte pengar. Man
väntar på bevis att smarta elnät är något som är efterfrågat, att kunderna är beredda att
betala för det. Och det är klart att det finns en ”trappstege” som man klättrar i innan
man kommer till kommersialiseringen, och det tar alltid ett tag att nå dit. (Johansson,
2012) (Hansson, 2012)
Henriksson (2012) belyser detta vidare, då han berättar att anledningen till att man som
byggherre väljer att involvera sig i ett projekt likt det i Norra Djurgårdstaden är just
kunskapsbiten. Det är viktigt att som samhällsbyggare undersöka vad som är
fördelaktigt för våra kunder inom ny teknik, finns det intressanta delar så ska vi kunna
implementera dem, berättar Henriksson (2012). Innan projektet visste vi knappt vad det
handlade om, men nu kan vi konceptet och känner att vi äger frågan om den ställs till
oss, avslutar han. (Henriksson, 2012)
Samtidigt menar några att utvecklingen kan ses som en våg av uppmärksamhet och
marknadsförningspotential som riktas mot elmarknaden. Dels kan det egna varumärket
bättras på genom involvering i de olika projekten, dessutom står branschen inför stora
pensionsavgångar och behöver rekrytera kompetent personal. Också i det
sammanhanget blir varumärkesarbete en viktig fråga. (Ohlsson, 2012)
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EI gör bedömningen att all företagsverksamhet, såväl konkurrensutsatt som reglerade
monopol, har behov att driva viss forskning och utveckling. Samtidigt är det inte rimligt
att slutkunderna ska belastas med höga nättariffer för forskning och utveckling. EI
menar att en uppdelning är rimlig, där forskning och utveckling som kan bedrivas
genom att företaget kan erhålla forskningsmedel inte ska ingå i företagens
nätverksamhet. (Pandur, 2010)
Genom dessa resonemang blir det tydligt hur flera av respondenterna delar
uppfattningen att delar av fenomenet smarta elnät fortfarande befinner sig på en
forskning- och utvecklingsnivå. Samtidigt framhålls den positiva uppmärksamhet som
forskningsprojekten kan tillföra en del aktörer, och hur den kan påverka branschen
positivt på olika sätt.

57 (82)

6 Skiftande förutsättningar för olika aktörer
I den empiriska framläggningen ovan beskrevs vad som verkar driva utvecklingen av ett
smartare elnät och vilka lösningar som kan uppfylla de förväntningar som finns. Det
blev tydligt att framförallt elnätsägarnas incitament för att agera i denna utveckling är
något som kanske skiljer ut dem från andra aktörer. I detta kapitel analyseras och
diskuteras därför inledningsvis elnätsägarnas förutsättningar mer specifikt. Därefter
analyseras och diskuteras övriga aktörers förutsättningar att ta till sig olika lösningar
konceptuellt.

6.1

Elnätsägarna

I följande avsnitt analyseras och diskuteras elnätsföretagens något speciella
förutsättningar, vilka delvis verkar bero på den reglering som styr deras nätverksamhet.
För att exemplifiera vissa resonemang har även en del kommentarer från intervjuserien
inkluderats i avsnittet.
Detta kapitel syftar inte till att återge en fullständig analys av den reglering som gäller
idag, varför resonemangen i nationalekonomisk mening knappast kan ses som
fullständiga. Syftet med nedanstående delar är snarare att belysa, analysera och
diskutera hur regleringens utformning påverkar elnätsföretagens verksamheter, något
som kan bidra till förståelsen kring utvecklingsprocessen för ett smartare elnät.
6.1.1 Förhandsregleringen av elnätstariffer
Förhandsregleringen av elnätstariffer innehåller många olika delar, dels sådana som
sköts på förhand samtidigt som det sker en återkoppling i efterhand. För att kunna
diskutera regleringens effekter för utvecklingen av ett smartare elnät är det därför en
god idé att initialt koppla dessa delar mot tidigare beskriven teori.
Regleringen framstår inledningsvis till stor del vara vad som i teorin kallas
intäktstaksreglering. Regleraren bestämmer på förhand ett tak för de intäkter som den
reglerade aktören, elnätsföretaget, har rätt att ta ut under tillsynsperioden. Någon skulle
kunna hävda att det verkar handla om en pristaksreglering, då prisnivån mot kund var
ett argument för nedjusteringen av intäktsramarna för den första tillsynsperioden.
Argumentet håller, men i regleringen finns inga uttryck för pristak, det finns endast
uttryck för intäktstak.
Det verkar vidare finnas en produktionseffektiviseringsaspekt, X-faktor, i regleringen.
Detta i form av de effektiviseringar av de löpande påverkbara kostnaderna som
elnätsföretaget förväntas genomföra. De löpande opåverkbara kostnaderna i regleringen
kan enligt liknande resonemang motsvara de så kallade Y-faktorerna.
En aspekt av regleringen som är teoretiskt svårdefinierad är den normnivå som hanterar
kvalitetsaspekter som antal avbrott. Det är inte vad som kallas för måttstocksreglering
(se exempelvis Shew (2000)) i strikt mening, då normen bygger på historiska data från
den egna verksamheten och inte på någon objektiv jämförelse mot andra elnätsföretag.
Det kan snarare uppfattas som en X-faktor som är lika med noll, det vill säga inget
effektiviseringskrav. Så länge det aktuella företaget inte överstiger sina historiska nivåer
kommer nästa periods intäktsram inte att justeras, vilket innebär att kvalitetsaspekterna
får kritisk karaktär.
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Resultatet av denna korta analys är att förhandsregleringen av elnätstariffer delvis byggs
upp av ovan nämnda delar, vilka tillsammans gör att den i teoretisk mening påminner
mest om en så kallad intäktstaksreglering. Detta innebär att det fortsättningsvis troligen
är effektivast att analysera de effekter som den typen av reglering för med sig generellt.
6.1.2 Generella effekter av intäktstaksregleringar
Intäktstaksreglering begränsar enligt Lantz (2003) den reglerade aktörens
verksamhetsintäkter över tillsynsperioden, till förmån för kostnadsreduceringar. Om den
reglerade aktören skulle vilja investera i något, som genererar skäliga kostnader och
därför ökade intäkter till verksamheten, kan detta bli ogörligt om intäktstaket redan är
uppnått. Detta ska enligt teorin bland annat leda till att den reglerade aktören istället
genomför aktiviteter som minskar kostnader, och på så sätt maximerar sin vinst.
Produktionseffektiviseringskravet på en del av de löpande kostnaderna ger ytterligare
incitament till kostnadseffektivitet på de delar som berörs. På samma sätt kan man tänka
sig att kvalitetsaspekternas normnivå ger incitament till nätföretagen att fortsatt fokusera
på aktiviteter som håller avbrottsparametrarna nere.
En effekt som intäktstaksreglering enligt det teoretiska ramverket, exempelvis Lantz
(2003), däremot inte ger upphov till är kapacitetshöjande investeringar. Om dessa
effekter önskas bör regleraren snarare välja att använda någon form av
avkastningsreglering, se exempelvis Lantz (2003).
En förutsättning för att förhandsregleringar ska slå väl ut är att regleraren har god
kunskap om den reglerade aktörens kostnader och intäkter. Detta, tillsammans med det
faktum att förhandsreglering av elnätstariffer i alla fall delvis består av en reglering ex
ante, innebär att det finns en risk att bedömningen av intäktsramen inte är optimal.
Denna risk skulle kunna vara en av anledningarna till att man i detta specifika fall även
valt en avstämning i efterhand.
När det med ovan nämnda resonemang konstaterats vilken typ av reglering som
förhandsregleringen av elnätstariffer verkar tillhöra, samt vilka effekter den regleringen
i teorin för med sig, blir det intressant att fråga sig om dessa effekter märks i studiens
empiriska material.
6.1.3 Specifika effekter av förhandsregleringen av elnätstariffer
De generella effekter som nämndes ovan kan i viss utsträckning ses i det empiriska
materialet som tidigare presenterats. Det fokus på kostnadsreducerande aktiviteter som
nämns av bland annat Vogelsang (2002) märks tydligt genom intervjuerna med
representanter från elnätsföretagen. De intervjuade respondenterna har exempelvis
nämnt olika typer av effektiviseringar i överföringsledet där man kunde skilja på
aktiveter inom drift och underhåll. Efter dessa diskuteras regleringens förhållande till
kapacitetshöjande investeringar, kort- och långsiktigt maximerande av samhällets nytta
samt effekterna av den process då intäktsramarna togs fram.
6.1.3.1

Drift

Först och främst går det att konstatera hur flera respondenter såg utvecklingsmöjligheter
inom drift och underhåll. Dels nämndes dagens driftsystem som över tid kunde komma
att utvecklas, vilket kunde innebära mer analytiska moment för operatörerna, man skulle
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komma att planera körningen av nätet. En annan funktion, som nämndes i
driftledningssammanhanget men som också stod fritt, var arbetet nätförluster.
Dels kunde utvecklade spänningsregleringsfunktioner i driftcentralen leda till att
betydligt mindre felkraft behövde köpas in. Ur ett strikt reglermässigt sammanhang
finns i dagsläget dock inga incitament att arbeta med förlusterna. I
intäktstaksregleringen utgör de nämligen en del av de så kallade Y-faktorerna, som
elnätsföretagen har rätt att ta fullt betalt för. Av den orsaken kan det vara intressant att
fundera kring varför man som elnätsföretag väljer att arbeta med att minska förlusterna.
En trolig anledning bygger på idén om en ständig strävan mot ett hållbarare samhälle.
På lång sikt är det naturligtvis önskvärt att de energisystem som finns i samhället är så
effektiva som möjligt, vilket bland annat innebär låga överföringskostnader. Av den
anledningen kan det finnas skäl att tro att EI i framtiden kommer att förändra
regleringen med avseende på nätförluster. Som framkommit tidigare finns länder med
regleringar som inte låter kunderna betala för nätförlusterna, vilket potentiellt kan
överföras även till Sverige.
En viktig aspekt är dock att så länge kostnaden för närförluster till viss del beror på
priset på börsen kommer delen sannolikt ses som icke påverkbar av EI, vilket innebär
att den sannolikt får betalas av kunderna. Men, som flera respondenter exemplifierat
med spänningsreglering och nätstruktur, finns det andra aktiviteter som kan påverka
nätförlusterna. Varför det finns anledning att tro att det kan komma effektiviseringskrav
i regleringen som inkluderar även nätförlusterna.
En sista aspekt som är svårare att förklara är varför en del elnätsföretag arbetar med att
minska sina kostnader mot överliggande nät. Dessa kostnader sorteras som Y-faktorer i
dagens reglering, vilket innebär att de betalas helt och hållet av slutkunderna. I det
liknande resonemanget ovan, i fallet med nätförlusterna, kunde dessa aktiviteter delvis
förklaras. En spekulation är att det därför kan finnas anledning att tro att det finns
motsvarande utvecklingsmöjligheter som gör att aktiviteterna på sikt kan ”räknas hem”.
En annan teori kan vara att det specifika elnätsföretaget har egna anledningar att pressa
ned kostnaderna mot överliggande nät. Inget av alternativen har dock mer eller mindre
belägg i denna studie.
6.1.3.2

Underhåll

På underhållssidan berättade flera respondenter om potentiella möjligheter. Dels fanns
en förhoppning om att kunna effektivisera det reaktiva underhållsarbetet genom bättre
information och riktad kommunikation mellan driftcentral, fältpersonal och konsument.
Arbetet skulle kunna leda till flera positiva följder som exempelvis minskat behov av
fältresurser, färre och kortare kundavbrott, en generellt bättre service och därför nöjdare
kunder på sikt. Det gick även att identifiera fokus mot mer proaktivt underhållsarbete,
och då framförallt tillståndsbaserat underhåll. Samtidigt framgick hur en del av
lösningarna kräver fortsatt utvecklingsarbete. Tillståndsbaserat underhåll erbjuder
många val, och är därför enklare att beskriva än att utföra. Det råder fortfarande delvis
kunskapsbrist kring vilka parametrar som ska mätas och vilka nivåer som ska anses
kritiska.
Att elnätsföretagen har detta fokus antas vara en tydlig effekt av den reglering som
gäller. Elnätsföretagen kan genom aktiviteterna dels reducera sina kostnader för
personal och avbrottsersättning vilket direkt innebär ett bättre resultat i slutändan. Det
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innebär också att man med större sannolikhet lyckas uppnå det effektiviseringskrav,
som via X-faktor, inkluderas i regleringen. Dessutom försöker man genom aktiviteterna
hålla nere avbrottsstatistiken, vilket antas vara en naturlig följd av den normnivå för
kvalitetsaspekter som upprättats.
En annan viktig aspekt att komma ihåg är att man i dagsläget befinner sig i regleringens
första tillsynsperiod och att justeringar av regleringen inför nästa period inte är
otänkbara. En del respondenter uttryckte att de trodde att kommande intäktsramar
kommer att innehålla mer detaljerade krav på framförallt kvalitetssidan. Det skulle
kunna innebära att parametrar som beskriver aktionstid, spänningsdippar eller
kundnöjdhet också blir kritiska, på samma sätt som antal kundavbrott är kritiskt idag.
Respondenternas resonemang stöds därför till viss del av de dokument som EI
publicerat, se bakgrundavsnittet. Där framkommer tydligt att antalet avbrott samt
avbrottens längd är två av flera parametrar som delvis utgör den så kallade
tillgängligheten. I dokumenten beskrivs dock fler parametrar som tillsammans ger en
bredare beskrivning av tillgängligheten, och som skulle kunna inrymmas i regleringens
kvalitetsuttryck.
Om man inför nästa tillsynsperiod tänker inkludera även dessa i regleringen från EI:s
sida är omöjligt att veta. En slutsats är dock att respondenter från en del elnätsföretag,
precis som EI, håller sig uppdaterade i hur begreppet kvalitet utvecklas och definieras.
Om regleringen förändras i framtiden, exempelvis med avseende på kvalitetsparametrar,
kan det aldrig vara negativt att ha kunskap om vad förändringen kan innebära för det
egna företaget.
Med ovan nämnda resonemang illustreras hur förhandsregleringen av elnätstariffer
skapar tydliga incitament för elnätsföretagen att reducera omkostnader samtidigt som de
kan erbjuda mer kvalitativa produkter till sina kunder.
6.1.3.3

Kapacitetshöjande investeringar

Inledningsvis i kapitel 5 presenterades utvecklingen på produktionssidan, där vindkraft
på nationell nivå, och solceller i stadsmiljö, verkade ligga i framkant. Elnätsföretagen
verkade märka av dessa rörelser, samtidigt verkade man också vara tveksamma till de
eventuella investeringar som skulle kunna krävas. Flera verkade så långt som möjligt
föredra alternativa lösningar i form av effektstyrning, avtalskonstruktioner eller
dynamic-line-rating.
En orsak till denna inställning kan vara osäkerheten i användningsgraden av de
kapacitetshöjande investeringarna. Konceptuellt kan problemet illustreras med exemplet
om vindkraftparken som installeras på ett nät med en effektbegränsning i någon
komponent. Vindkraftparken kommer i teorin att vid full effektleverans göra att nätet
överskrider sin dimensionering, vilket kräver kapacitetshöjande investeringar. I
praktiken väntas detta dock ske vid ett begränsat antal tillfällen, varför en investering
inte är lika självklar. I figur 7, ses hur elanvändningen i Sverige varierar med tiden,
något som kan ge förståelse för osäkerheten.
Hade EI valt att praktisera en avkastningsreglering (se exempelvis Lantz (2003)) hade
investeringen i exemplet, se stycket ovan, i teorin antagligen gått igenom.
Elnätsföretaget har då incitament att investera och bygga ut sitt nät, och får betalt av
kunderna för det. Med den intäktstaksreglering som gäller idag finns tvärtom anledning
att vara sparsam med sina investeringar tills de verkligen är fullt nödvändiga.
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Detta innebär inte att regleringen därför per automatik förhindrar kapacitetshöjande
investeringar och på lång sikt minskar de nyttor samhället kan dra av
elnätsverksamheten. Tvärtom, osäkerheten kan vara befogad. En lösning som visar att
högre andel intermittent kraftproduktion kan integreras utan kapacitetshöjande
investeringar i traditionell teknik var modellen med effektstyrning. Emellertid befinner
sig metoden fortfarande på ritbordet och i dagsläget finns det andra hinder som måste
passeras innan den kan bli verklighet.
6.1.3.4

Kort- och långsiktigt maximerande av samhällets nytta

Ett av de konceptuella målen med att reglera ett naturligt monopol är som tidigare
beskrivits att maximera samhällets nytta av monopolverksamheten. Som Lantz (2003)
poängterade kan det vara problematiskt att maximera samhällets nytta både på kort och
på lång sikt, genom en och samma reglermodell.
I sammanhang kring smarta elnät är det i denna studie tydligt hur samhällets mer
kortsiktiga vinster maximeras. Framförallt verkar kundernas rätt till stabila elnätspriser
samt de effektiviserings- och kvalitetskrav som finns i regleringen för att kunderna på
kort sikt ska få ut så mycket som möjligt av elnätsmonopolet. Flera respondenter som
uttryckt att utvecklingen av det smarta elnätet begränsas av dagens reglering ger bilden
av att samhällets långsiktiga vinstmaximerande av elnätet inte prioriteras.
Detta kan exemplifieras av Ohlsson (2012) som menar att den största begränsningen i
dagsläget är förhandsregleringen av elnätstariffer. Han menar att utrymmet för att göra
investeringar i exempelvis smarta elnät är klart begränsat. Samtidigt är det nog inget
som EI gjort med avsikt, man har nog inte tänkt igenom alla konsekvenser, resonerar
han. Däremot kan det bli så att investeringar och regleringar kommer att inarbetas till
nästa reglerperiod som startar 2016, tror han. (Ohlsson, 2012)
Även Johansson (2012) menar att regleringen är problematisk för elnätsföretagen. Om
framtidens elnät är dubbelt så dyrt att bygga ut, får man som elnätsföretag inte ta betalt
för det som det ser ut idag. En grundfråga är om det smartare nätet per automatik
kommer att kosta mer, fortsätter han. Det som talar för, är att det förmodligen kommer
att bestå av dyrare elektronikkomponenter med kortare livslängd. Samtidigt ska
systemet bli mer optimalt, komponenterna och kunskapen ska på sikt leda till att man
sparar både pengar och resurser. (Johansson, 2012)
Som Johansson (2012) poängterar är det inte enkelt att avgöra om dagens reglering kan
leda till att samhällets nytta av elnätsmonopolet maximeras på lång sikt. Om det
samlade fenomenet smarta elnät är den möjliggörare, som det i den bästa av världar kan
bli, kan dagens reglering delvis ses som ett hinder för dess utveckling. Om många av
delarna däremot bara är häftiga lösningar utan vidare positiva samhälleliga effekter gör
EI som reglerare rätt när de flyttar fokus från investeringar och utbyggnad mot
kostnadsreduceringar.
Andra respondenter understryker vidare vikten av att noga planera investeringar i
elnätet. Söderström (2012) menar att man på de senaste 10-15 åren sett en ökad
utvecklingstakt på elnätssidan, framförallt genom nya krav från kund och samhälle. Det
tydliggör att elektrisk kraft är en oerhört viktigt del av samhället, varför man kan förstå
att kund och samhälle har nya krav och mer önskemål på hur det ska fungera. Samtidigt
måste man förstå att det handlar om ett system med komponenter som har livslängder
på många tiotals år. (Söderström, 2012)
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Om man teoretiskt visste exakt vad samhälle och kund vill ha, och att de kraven
kommer att vara konstanta i framtiden, så tar det ändå lång tid innan det fått fullt
genomslag, fortsätter Söderström. Den reglermodell som finns i dagsläget begränsar vad
man som elnätsföretag kan gå in och peta i, då systemet som finns förväntas hålla
många år framöver. Och detta är naturligtvis konsekvenser av vad man investerat i
historiskt. (Söderström, 2012)
Olausson (2012) understryker att det är väldigt viktigt för elnätsföretagens verksamhet
att det finns en tydlighet från regering och berörd myndighet vilka vindar som blåser i
energipolitiken i Sverige. En viktig politisk fråga, vars svar får stora konsekvenser för
elnätsägarna, är exempelvis om man kommer att öppna upp för mer kärnkraft eller om
förnybart är det enda som gäller. Idag menar Olausson (2012) att riktningen är tydlig:
”Man ska ta emot vindkraft, det subventioneras”. (Olausson, 2012)
Samtidigt är det viktigt att fundera på om det är klokt att optimera ett elsystem mot att
hantera så pass mycket förnybar elproduktion som möjligt. Det diskuteras exempelvis
hur många procent av tiden som ett vindkraftverk producerar toppeffekt, vilket sannolikt
ligger sannolikt 10 % av tiden. Frågan är om det då klokt att bygga ut ett elnät som ska
klara den korta stunden. Idag ska så mycket energi som möjligt på nätet, när det ur ett
samhällsperspektiv kanske är klokare att hitta andra optimum. (Söderström, 2012)
Jämför man Sveriges situation med exempelvis Tysklands har vi all anledning att vara
glada, menar Söderström (2012). Den tidigare garanterande nivån på feed-in tariffen för
solceller gör att de nu har väldigt mycket solceller, 24 GW installerad effekt, som ibland
är ett stort problem. Deras reglering skapade tryck efter solceller, vilket var precis vad
de fick. I Sverige strävar vi efter att man ska få mata ut vindkraft på nätet, medan det
egentligen kanske handlar om att vi behöver öka tillförlitligheten i systemet i termer av
effekt och införa kompletterande tjänster som reglerkraft, reaktiv effekt eller tröghet i
systemet. I den meningen är det regleringen som styr, nätbolagen måste följa efter för
att kunna täcka sina kostnader. (Söderström, 2012)
Ponera exempelvis att varje hushåll imorgon har solceller, något vattenaggregat, någon
vindsnurra och ett energilager. Det systemet vore såklart samhällsekonomiskt nyttigt på
ett sätt, men frågan är vem som behöver elnätet i det läget. Det är alltså viktigt att tänka
på de risker som finns när vi idag optimerar starkt åt ena hållet. (Söderström, 2012)
Samtidigt kan man konstatera att det finns en del projekt och investeringar som måste
göras. Ett exempel är det lagförslag om timvis mätning för de kunder som vill ha det.
Detta förslag kan innebära att elnätsföretagen måste investera i ny kommunikations- och
hanteringsutrustning för att kunna erbjuda denna nya service. Den merkostnad som
övergången till timvis mätning innebär ska inte betalas av den enskilda kunden, utan är
något som förväntas av elnätsföretaget. Exemplet belyser att EI i någon mening har en
idé om hur samhället kan finna så stor nytta som möjligt i elnätsverksamheten.
Vidare har EI själva konstaterat att det finns flera sätt att i en reglering premiera
utvecklingen av ett smartare elnät mer direkt. I en rapport från 2010 listar man mätetal
som, på samma sätt som kvalitetsnormen i dagens reglering, mer uttalat skulle kunna ge
incitament för utvecklingen av ett smartare elnät. (Bollen, 2010)
Ovanstående resonemang ger en bild av utmaningarna som kan förknippas med
långsiktighet, reglering och teknisk utveckling av ett givet system. Resonemang som

63 (82)

gör att man kan förstå de utmaningar och frågeställningar som delvis bidrar till den
osäkerhet som finns i branschen.
6.1.3.5

Bestämmandet av intäktsramen

Avslutningsvis kan det vara intressant att reflektera över hur intäktsramen bestämts och
om det kan ha påverkat uppfattningen om utvecklingen av det smarta elnätet. En aspekt
i sammanhanget är att många nätbolag för tillfället, våren 2012, befinner sig i ett läge
där man föreslagit och fått avslag på sin ansökta intäktsram. När man under våren 2011
lämnade in förslag på intäktsram var sannolikt förhoppningen att för den avsedda
perioden kunna ta ut de intäkter man ansökt om. När EI i nästa steg, hösten 2011,
beslutade om intäktsramarna fick elnätsbolagen totalt 30 miljarder kronor mindre i
intäkter. Den tidigare förväntan och det slutliga resultatet kan tänkas förklara en del av
den frustration som elnätsbolagen gett uttryck för.
I teorin poängterar Lantz (2003) att intäktstaksreglering kräver att regleraren är mycket
väl insatt i de kostnader och intäkter som den reglerade aktören står inför. Om
intäktsnivån skulle ligga för högt eller för lågt får det därför konsekvenser för den
reglerade verksamheten under den aktuella tillsynsperioden.
En intäktsram som ligger för högt kan innebära att elnätsföretaget kommer att
genomföra investeringar som, enligt regleraren ligger utanför dess verksamhet, och ta
betalt av konsumenterna för dessa. I detta fall vill EI troligen inte riskera att
konsumenterna får betala för något som de inte vill ha. En intäktsram som däremot
ligger för lågt kan innebära att den reglerade aktören kommer att skjuta upp
investeringar och projekt och fokusera på det ytterst nödvändiga. Detta skulle på lång
sikt kunna innebära kapacitetsproblem och i detta fall en risk för ett outvecklat elnät.
Baserat på en del respondenters uttalanden finns anledning att tro att intäktsramarna är
för låga i dagsläget. Man uttrycker missnöje och menar att de låga nivåerna hindrar
investeringar i elnäten19. Samtidigt ger regleringsmodellen, som ovan beskrivits, klara
incitament för att utveckla driften och underhållet av näten, vilket i detta sammanhang
ses som en utveckling av ett smartare elnät. Detta kan tillsammans vara ännu ett prov på
den kortsiktighet som finns i förhandsregleringen. Det kan samtidigt vara ett uttryck för
de känslor som elnätsföretagen, efter att fått sina förslag justerade, bär på.
Tar man ytterligare ett steg kan man fråga sig om uttalanden som dessa syftar till att
skapa opinion, många elnätsföretag har trots allt överklagat justeringarna och
reglermodellen kan komma att förändras. Det blir då en debatt där man skulle kunna
vilja ge sken av att regleringen i sig hindrar elnätsföretagens möjligheter att maximera
samhällsnyttorna på lång sikt. En slutsats är därför att själva metoden för att bestämma
intäktsramen inte direkt påverkat elnätsföretagens totala möjligheter att utveckla smarta
elnät. Däremot har metoden delvis skapat en upprördhet och en debatt som bidrar till
intrycket att utvecklingen av elnäten förhindras.

19

Se exempelvis följande uttalande från Svensk Energis VD:
www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Svensk-Energis-styrelse-oroad-Risk-att-elnatens-utvecklingbromsas-upp/
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6.2

Andra aktörer

Utvecklingen av ett smartare elnät är inte en dedikerad fråga enkom för elnätsföretagen,
även om de är fokus i denna studie. I följande avsnitt diskuteras därför konceptuellt de
förutsättningar som skulle kunna påverka utvecklingen av smarta elnät för
fastighetsägare och slutkund. Avslutningsvis nämns även något om producenter och
balansansvarigas förutsättningar.
6.2.1 Fastighetsägare och slutkund
I den empiriska framläggningen beskrevs hur aktivare elkunder sannolikt var en
förutsättning för att effektivare energianvändning och effektstyrningslösningar skulle
komma att bli verklighet. Detta skulle kunna bli verklighet om elkunderna skulle få ett
närmare förhållande till sin elanvändning. I dagsläget verkar lösningar för visualisering,
styrning och övervakning vara delar av det smarta nätet som kan skapa detta förhållande
mellan fastighetsägare eller slutkund och dennes elanvändning.
Övervakning och visualisering av elanvändningen kan exempelvis leda till en ökad
medvetenhet och förståelse för hur den egna användningen varierar med det egna
beteendet. Styrmöjligheter med exempelvis ventilation och uppvärmning kan generellt
öka komforten i en fastighet och till viss del minska onödig elanvändning, genom
exempelvis rörelsestyrd eller tidplanerad drift etcetera. Det stora hindret för spridningen
av denna sorts lösningar verkar dock ännu vara kostnaden för systemen, som
slutkunderna verkar anses större än vinsterna i de flesta fall. Samtidigt finns det
entusiaster som använder systemen, men den stora massan av konsumenter tycks inte ha
vaknat ännu.
Dessa innovationer, som övervaknings- och automatiseringslösningar faktiskt kan ses
som, verkar enligt respondenterna i viss omfattning finnas tillgängliga till individer
redan i dagsläget. Även om produkternas spridning är begränsad finns applikationer
som utgör delar i det smarta hemmet eller liknande. Det kan därför vara intressant att
diskutera fenomenen tillsammans med några av de faktorer som Rogers (2003) menar
kan vara kritiska för hur spridningen av innovationer fortskrider.
Innan diskussionen bör dock påpekas att människor är olika och därför uppfattar
exempelvis nyttan med ett system olika. Dessutom råder skillnad mellan olika
övervaknings-, styrnings- och visualiseringslösningar i sig. Syftet med följande avsnitt
är därför att diskutera en del empiriska trådar på en övergripande nivå, inte att dra
generella slutsatser som anses allmängiltiga.
6.2.1.1

Relativ fördel

I teorin beskriver Rogers (2003) sambandet mellan individens uppfattning och
föreställningar om en given innovation och individens slutgiltiga beslut att använda
innovationen. En av de mer avgörande aspekterna var enligt Rogers hur individen
uppfattade de relativa fördelarna med innovationen.
Man kan då konstatera att styrning av elektroniska komponenter i hem eller fastighet
kan erbjuda nya kontrollmöjligheter vilket kan ge individen större valmöjligheter samt
en känsla av ökad kontroll. Styrmöjligheter för exempelvis ventilation och uppvärmning
kan även generellt öka komforten i en fastighet och till viss del minska onödig
elanvändning, genom exempelvis rörelse- eller tidsstyrd drift etcetera. Samtidigt kan
styrningen i framtiden komma att ingå i ett större sammanhang med
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effektstyrningssystem, se kapitel 5, vilket kan föra med sig ekonomiska fördelar för den
som väljer att investera och ta del i lösningarna.
Visualiseringslösningar kan samtidigt konceptuellt ge individen en ökad kunskap om
den egna elanvändningen, hur den varierar i tid samt vilka laster som tillsammans ger en
total användning. Kunden kan exempelvis bli medveten om att en komponent drar
onödigt mycket el i stand-by läge, att uppvärmningskostnaden är oproportionerligt hög
eller att den nya Tv:n är energisnål. För att spara pengar krävs dock att kunden själv
aktivt agerar på de signaler som visualiseringen ger, exempelvis genom att stänga av
komponenter helt istället för att låta dem stå i stand-by läge. Detta resonemang bygger
alltså på antagandet att konsumentens elanvändning går att optimera.
Detta illustrerar hur fördelarna med styr- och visualiseringslösningar kan uppfattas i två
steg, där de ekonomiska fördelarna är mer osäkra då det förknippas med aktiviteter eller
händelser i framtiden som individen inte nödvändigtvis själv rår över. Rogers (2003)
menar att fördelar som uppfattas ligga längre in i framtiden som dessa, i regel bidrar till
en långsammare spridningsprocess mellan individerna.
I dagsläget verkar de bägge systemen kunna erbjuda fördelar som bekvämlighet samt
ökad kunskap i förhållande till den egna energianvändningen. Sannolikt finns det
individer som efterfrågar just dessa egenskaper i det egna hemmet eller fastigheten.
Däremot är författarens uppfattning att flertalet elanvändare har en relation till sin
elanvändning som gör att de skulle värdesätta en kostnadsreducerande lösning mer än
en som ökar bekvämligheten eller ger dem mer information. Detta synsätt delas av
Rogers (2003) som beskriver hur uppfattningen om ekonomiska fördelar ofta påverkar
individens beslut mer än andra fördelar.
Samtidigt poängterar Rogers (2003) att förhållandet beror av den specifika produktens
användningsområde. En innovation eller ett objekt som traditionellt uttrycker en social
tillhörighet, exempelvis kläder, eller personlig status behöver sannolikt inte innebära
samma ekonomiska fördelar som ovan beskrivna lösningar. En aspekt som kan vara
intressant är dock allmänhetens uppfattning om resursslöseri som berörts vid några
tillfällen i studien. Kanske är strävan om resurshushållning i energisammanhang
tillräcklig för att en del individer ska välja att ta till sig de diskuterade lösningarna, trots
de relativt osäkra ekonomiska fördelarna. Ett liknande fenomen skulle i så fall kunna ses
i källsortering som aktivitet. Även om den aktiviteten inte förknippades med några
initiala kostnader, men väl ”kostnader” som tid och energi, valde många att agera,
sannolikt främst för den goda sakens skull.
Den avgörande frågan är alltså om de fördelar som tidigare illustrerats med lösningarna,
av konsumenter och fastighetsägare anses tillräckliga för att täcka de kostnader som
systemen förknippas med. I och med att det ytterst är konsumenten som gör valet att
investera är det också denne som väger fördelar mot de kostnader som förväntas. Varför
det gissningsvis är viktigt för marknadsförare av produkterna att visa på tydliga
fördelar.
6.2.1.2

Kompabilitet

En annan aspekt som Rogers (2003) menar påverkar individens beslut är hur kompatibel
innovationen uppfattas med individens värderingar, erfarenheter och behov.
Inledningsvis kan man konstatera att det genom denna studie inte finns något empiriskt
stöd för att uttalanden om den historiska spridningen för varken visualiserings- eller
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styrsystem. Författarens känsla är dock att i alla fall bostadsmarknaden inte penetrerats
särskilt mycket av dessa lösningar historiskt, vilket innebär att det inte är självklart att
det finns ett behov hos kunderna för innovationer på området.
En historisk avsaknad av denna typ av lösningar innebär sannolikt att individens
uppfattning om dess relativa fördelar blir viktigare i beslutsprocessen. Om man som
elanvändare exempelvis inte har eller haft ett styrsystem för hemmets elektroniska
komponenter tidigare krävs helt enkelt att fördelarna med systemet är uppenbara.
Samtidigt är det också viktigt att den som förespråkar innovationens spridning kan
belysa dessa fördelar för den potentiella användaren.
En annan aspekt som förknippas med värderingar är individens val av bostadsfastighet,
och då blir det tydligt hur tekniska lösningar konkurrerar med helt andra parametrar.
Den som söker ett nytt boende verkar inte primärt välja bostad beroende på vilka
tekniska komponenter som kan levereras med bostaden. Parametrar som läge,
omgivning, närhet till kommunikationer och pris verkar snarare vara kritiska i valet av
bostad. I denna mening lyser individens värderingar igenom, vilket kan förklara varför
andra klassiska parametrar väger tyngre. I avseendet finns det alltså inga egentliga
värderingar eller normer som talar mot spridningen av de innovationer som behandlas i
avsnittet, snarare kan andra delar av individens prioriteringar vara avgörande.
Samtidigt relaterar individen alltid uppfattningen av en innovation till tidigare
erfarenheter av liknande innovationer menar Rogers (2003). Fenomenet kan exempelvis
innebära att individen får en felaktig uppfattning om vad denne kan förvänta sig av
innovationen, då den antar att användningsområdet liknar något tidigare. Om individen
dessutom har dålig erfarenhet av tekniska komponenter i allmänhet och exempelvis
upplever att de sällan fungerar som tänkt eller liknande är det möjligt att individen
applicerar denna uppfattning på även nya komponenter, vilket naturligtvis bidrar till en
långsam spridningsprocess. I denna studie finns inga belägg för en hur tidigare
användning av liknande system kan ha uppfattats. Däremot diskuterar Simm (2012) hur
projektet ”Sensel”:s delvisa misslyckande, hårt marknadsfört av en större aktör i
branschen, kan ha bidragit till en del kunders skeptiska uppfattning till delar av det
smarta elnätet.
Avslutningsvis kan den ökade miljömedvetenheten och allmänhetens generella
uppfattning om att resursslöseri är negativt, ses som sociala och kulturella
förutsättningar som främjar innovationernas spridning. Samtidigt verkar en generell
trend i samhället vara fler och fler ”high-tech” lösningar i hemmet, vilket sannolikt
bäddar för ett ökat behov av ännu fler komponenter. När styrning och visualisering av
elektriska komponenter integreras i ett ”trendigt” teknikformat, exempelvis till en
surfplatta eller liknande, finns sannolikt fler potentiella intressenter.
6.2.1.3

Sammanfattning – fastighetsägare och slutkund

Genom ovan nämnda resonemang anses det tydligt hur elanvändarnas uppfattning om
de relativa fördelarna med visualiserings- och styrsystem påverkar innovationernas
spridning negativt. Framförallt antas bristen på ekonomiska fördelar påverka
spridningen. Att individen i vissa situationer värdesätter andra parametrar än denna typ
av lösningar antas också påverka spridningen.
Samtidigt finns det anledning att tro att läget i framtiden kan komma att se annorlunda
ut. Elsystemets europeiska integrering, elektrifiering av transportsektorn och hög andel
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intermittent elproduktion är tre aspekter som kan göra att priset på el stiger och börjar
variera mer över dygnet. Om det då finns efterfrågestyrningslösningar eller motsvarande
marknadslösningar som kan ge incitament till anpassad elanvändning, borde dessa
applikationer bli intressanta för allt fler människor. Ett tecken på att området börjar röra
på sig kan vara lagförslaget om timvis mätning som ser ut att bli verklighet i oktober
2012.
I det framtida läget är det intressant att resonera kring karaktären på den typ av
lösningar som kan vara efterfrågade, och det är delvis vad många projekt undersöker
idag. En inte orimlig gissning är att enkelhet och tillgänglighet är två viktiga ledord för
de lösningar som ska erövra marknaden. Lösningar som beror av kunder som samlar
information och själva styr och ställer genom aktiva val kräver mer av kunden än de
lösningar som är skräddarsydda, automatiserade och bygger på central intelligens. Den
exakta strukturen på systemen är något som sannolikt påverkas av både
mikroekonomiska teorier, beteendevetenskap och tekniska möjligheter. Dessa
spekulationer eller sammanvävda utlägg ryms dessvärre inte inom ramen för denna
studie, utan är något som framtida studier får analysera.
6.2.2 Producenter och balansansvariga
Avslutningsvis finns på den avreglerade delen av elmarknaden flera aktörer. Dels
producenter som på något sätt vill få avkastning på sin investering, vilket i dagsläget
verkar vara synonymt med att mata ut energi på nätet. Om alternativa
användningsområden, som exempelvis de systemtjänster till nätet som tidigare nämnts,
skulle bli mer utbrett skulle möjligtvis behovet av kapacitetshöjande investeringar inte
bli lika akut. Det skulle därför sannolikt glädja elnätsföretagen i dubbel bemärkelse.
Dessutom finns elhandlare som i vissa fall tagit ett speciellt balansansvar, vars
verksamhet delvis består av ett intimt förhållande till prognoser, kontroll och
avstämning mot det elektriska flödet. Om framtidens intelligenta elnät kommer att
innebära större variationer i produktion och konsumtion krävs det sannolikt att dessa
aktörer har möjlighet att hantera det. För att hantera flaskhalsar beskrevs tidigare
effektstyrningslösningar som ett alternativ, för att det ska bli verklighet krävs dels
marknadslösningar som fungerar, men också mät- och styrutrustning som kan hantera
de olika körningarna som marknaden efterfrågar.
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7 Utveckling av smarta elnät
På en viss nivå kan ett fullt utvecklat smart elnät ses som ett vidareutvecklat system i
förhållande till dagens elsystem. Detta kan exempelvis tolkas genom den inledande
definitionen, se bakgrundskapitel 3.2, som uttrycker att det smarta nätet konceptuellt är
en modernisering av dagens elnät. Enligt definitionen kommer det smarta nätet därför
att inkludera allt, från produktion till konsumtion, som kan förknippas med det
elektriska systemet.
Det kan därför vara intressant att analysera och diskutera denna utveckling på en annan
nivå än vad som hittills gjorts i studien. Det elektriska systemets funktion och
utformning är starkt präglat av det samhälle som använder det, vilket sannolikt kommer
att påverka dess utformning även i framtiden. Syftet med detta kapitel är således att
analysera och föra en diskussion om utvecklingen av smarta elnät, genom ett antal
teoretiska begrepp som tidigare presenterats. I och med detta kapitel sätts studien i ett
mer vetenskapligt sammanhang, samtidigt som det bidrar till en förståelse för hur
utveckling av tekniska system och innovationsspridning kan studeras. Dessa kunskaper
antas värdefulla för den som ska identifiera och analysera framtida affärsmöjligheter
inom smarta elnät.
Kapitlet består av två delar, och inleds med ett avsnitt som innehåller kopplingar mot
teoretiska begrepp som springer ur forskning som fokuserat på elnätets historiska
utveckling. Därefter beskrivs utvecklingen av det smarta elnätet ur ett
innovationsutvecklingsperspektiv.

7.1

Infrasystemutveckling

Det smarta elnätet kan enligt ovan förda resonemang ses som en vidareutveckling av
dagens elnät, ett system som växt fram över lång tid. Det är också tydligt hur
regleringen av elnätsverksamheten påverkar utvecklingen av elnätet. Att föra dessa två
trådar samman innebär därför en diskussion ur ett mer historiskt perspektiv som kan
belysa resultatet.
Även om det genom studien blivit tydligt att det smarta elnätet inte är något helt nytt
system, utan snarare en utveckling av ett befintligt, färgas utvecklingen av dessa
osäkerheter och nischer som Kaijser (1994) beskriver. De utmaningar som utvecklingen
av det smarta elnätet verkar stå inför liknar till viss del utmaningar som återfinns i de
faser som Kaijser (1994) kallar etablerings- och expansionsfasen.
7.1.1 Livscykler
I etableringsfasen återfinns exempelvis traditionellt en osäkerhet kring förhållandet
mellan nytta och investering som kan påverka utvecklingen. Detta märks i
resonemangen kring utvecklingen av smarta elnät och kan exemplifieras genom
respondenternas inställning gentemot utvecklingen av effektstyrningslösningar. I
sammanhanget ifrågasätter flera respondenter om det verkligen behövs nya system i
Sverige utöver det som redan finns i elbörsen Nord Pool. En annan osäkerhet verkar
råda hos såväl fastighetsägare som slutkunder i frågan om nyttan med automations- och
visualiseringslösningar. Som tidigare poängterats, se kapitel 6.2.1., verkar framförallt de
ekonomiska och relativa fördelarna inte värderas tillräckligt högt av slutanvändarna.
Detta antas vara uppfattningar som delvis gör spridningen av innovationerna
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långsammare, något som möjligen kan sprida sig till nästa steg och påverka
utvecklingen av smarta elnät i sin helhet.
Samtidigt verkar det finnas speciella nischer där utvecklingen av smarta elnät faktiskt
kan ta fart för att sedan sprida sig. Genom denna studie har det exempelvis blivit tydligt
hur utvecklingsmöjligheterna inom drift och underhåll verkar utgöra de första verkliga
stegen mot ett smartare elnät. Vad som är intressant är att denna utveckling också lägger
en framtida grund för möjligheten till kommande steg. Flera respondenter har påpekat
att de utvecklade drift- och underhållssystemen som kan bli verklighet, sannolikt
kommer att innebära en större kunskap om vad som faktiskt sker i nätets alla nivåer.
Denna kunskap skulle i ett senare läge kunna användas för utveckling av andra
områden, som exempelvis effektstyrning. Orsaken till elnätsföretagens fokus på driftoch underhållsfrågor verkar i detta sammanhang vara den reglering som styr företagens
intäkter. Genom denna aspekt blir det alltså tydligt hur staten återigen indirekt påverkar
elnätets utveckling som system.
Dessutom verkar det finnas mer konkreta hinder, flaskhalsar, för utvecklingen av ett
smartare elnät. I enighet med Kaijsers (1994) resonemang kan man särskilja dels
institutionella och tekniska flaskhalsar, som tillsammans utgör flera kritiska punkter i
utvecklingen. Tekniska flaskhalsar som identifierats i studien kan exempelvis vara den
låga lagringskapaciteten i energilager. Hade kapaciteten varit bättre hade sannolikt
omställningen till en fossilfri fordonsflotta genomförts betydligt snabbare. Kanske hade
också storskaliga energilager varit vanligare, vilket hade kunnat ta bort behovet av
direkta produktionsökningar när elanvändningen ökat. En annan flaskhals av teknisk
karaktär är de ledningar, framförallt på regionnätet, som riskerar överhettas vid
nyanslutning av vindkraftverksparker. Potentiellt verkar den problematiken kunna
försvåra integreringen av mer förnybar elproduktion.
Vidare har ett antal institutionella flaskhalsar identifierats i studien. Framförallt verkar,
som tidigare beskrivits, förhandsregleringen av elnätstarriffer enligt elnätsägarnas
uppfattning vara kritisk för möjligheterna att utveckla ett smartare elnät. Samtidigt ger
regleringen incitament till viss utveckling, vilket gör att det är svårt att klassa det som
en ren flaskhals. En mer tydlig begränsning verkar istället finnas i möjligheten att som
fastighetsägare eller motsvarande sälja egenproducerad el från exempelvis solceller. På
grund av dagens momsregler verkar lösningen finnas i ett upplägg där man som
solcellsägare kan kvitta den el man matar ut mot den som man använder under andra
perioder. En annan institutionell flaskhals verkar finnas i ellagen, som begränsar vilka
användningsområden ett energilager kan ha. För ett elnätsföretag blir lagens tolkning
problematisk då man inte får mata ut aktiv effekt på nätet, då detta klassas som
produktion, även om det hjälper intermittent produktion.
En annan anledning till att utvecklingen av det smarta elnätet bromsas, skulle vidare
kunna vara de relativt robusta elnät som finns i Sverige. Under 1970-talets oljekris fann
Sverige hur sårbart samhället var med hänsyn till det oljeberoende som fanns. Tack vare
god tillgång på el i form av kärn- och vattenkraft beslöt man därför att bygga ut
tekniken att värmda upp bostäder med el, till förmån för just oljepannor. Detta krävde
ett starkt elnät som succesivt byggdes upp, vilket idag delvis minskar behovet av ett
smartare elnät. (Simm, 2012)
I elsystemets utveckling kan flera möjliga systemförändringar identifieras. Om
utvecklingen av det smarta elnätet är en genomgripande systemförändring på
elmarknaden enligt Kaijsers (1994) definition får framtiden avgöra. Den förändring som
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ligger närmast i tiden verkar snarare vara produktionssidans utveckling mot ökad andel
förnybar elproduktion som drivs av el-certifikaten och politiska mål. En möjliggörande
överbryggningsteknik (gateway technology) på systemnivå skulle då kunna vara det
smarta nätet i sig, som underlättar integreringen genom exempelvis effektstyrning. En
specifik teknik som verkligen har potentialen att släppa in, den till stor del varierande
förnybara produktionen, är energilagring. Även om tekniken inte ännu är kommersiellt
redo, samtidigt som det finns vissa institutionella flaskhalsar, finns en stor vinst i att
bryta tidsförhållandet som idag råder mellan produktion och konsumtion.
I ovanstående resonemang identifieras flera tekniska och institutionella flaskhalsar som
antas begränsa utvecklingen av ett smart elnät. Samtidigt identifieras så kallade nischer,
områden där utvecklingen faktiskt tar fart, vilka på sikt kan bana väg för andra områden.
Avslutningsvis beskrivs en generell bromskloss till utvecklingen samt hur det smarta
nätet i sig faktiskt kan ses som en möjliggörare av framtidens hållbarare energisystem. I
nästa avsnitt diskuteras hur elsystemets egenskaper kan påverka utvecklingen av det
smarta elnätet.
7.1.2 Tröghet
Hughes (1983) resonemang om elsystemens tröghet verkar särskilt intressant att
diskutera vidare. Även om utvecklingen av smarta elnät, som tidigare diskuterats, inte
nödvändigtvis kan ses som ett eget expanderande infrasystem, finns det aspekter i
Hughes teorier som kan vara intressanta att koppla mot den presenterade empirin.
Enligt Hughes består trögheten av tre delar, massa, rörelseriktning och hastighet.
Inledningsvis kan man därför konstatera att det svenska elsystemets massa är av
betydande karaktär, vilket i sig inte är oväntat. Systemet har utvecklats över lång tid,
och är som tidigare beskrivits relativt robust.
Hughes (1983) beskriver också systemets rörelseriktning som framförallt beror av
dominerande aktörers inflytande. I denna specifika kontext blir det tydligt hur två,
delvis olika, riktningar präglar elsystemets utveckling. Inledningsvis finns EI:s reglering
och agenda som påverkar elnätsföretagens verksamheter, vilket i sin tur påverkar
utvecklingen av smarta elnät. Den riktning som identifierats i kapitel 6.1. verkar bestå i
ett fokus på kundnytta, antal avbrott och effektivisering av påverkbara kostnader. Hur
denna riktning uppfattas av andra aktörer med inflytande, exempelvis elnätsföretagen, är
svårt att avgöra, men enligt denna studie verkar metoden effektiv. Samtidigt kan en
annan riktning skönjas i och med systemet med elcertifikat. Systemet underlättar
ekonomiskt för dem som äger verksamheter med förnybar produktion och driver därför
utvecklingen framåt. En tydlig konsekvens är ökningen av vindkraftverk som initialt
verkar vara det som kan bli problematiskt för elnätsägarna, vilket skapar en osäkerhet
och en diskussion. I kapitel 5.1.3. belystes konsekvenserna med mer oregelbunden
elproduktion, och då beskrevs ett argument som ifrågasätter om det verkligen är mer
effekt som behövs i landets elsystem. Om denna tvekan finns hos flera aktörer är dock
inte utrett i denna studie. Samtidigt antas att om elnätsägarna delat EI:s uppfattning om
ett ökat behov av mer intermittent effekt i det svenska elsystemet, skulle integreringen
av den nya produktionen gå betydligt snabbare. Hade det dessutom funnits större
elintensiva industrier och andra samhällsaktörer med liknande faktiska behov hade
utvecklingen gått ännu smidigare.
Hastigheten, som enligt Hughes (1983) ofta beror av ägarnas avkastningskrav, verkar i
fallet med elsystemets utveckling vara relativt låg. Denna slutsats bygger visserligen
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inte på några enskilda uttalanden utan bygger istället på en övergripande känsla som
erhållits i kontakten med elnätsägarna. Respondenternas tveksamheter inför exempelvis
effektstyrningslösningar och den allmänna skepticismen mot förhandsregleringen av
elnätstariffer är två av dem faktorer som bidrar till känslan. Kanske inväntar man de
överklaganden som lämnats in angående beslutet om intäktsramar innan man väljer att
agera och se andra möjligheter.
De tre ovanstående delarna bidrar till en uppfattning om att elnätets utveckling idag är
en relativt trög process. Framförallt verkar systemets stora massa och de delvis osäkra
uppfattningarna om vilken riktning som systemet ska ta påverka utvecklingen. Kanske
kan detta även förstås med uttrycken teknologisk- respektive social determinism som
Hughes (1994) diskuterade.
Om det smarta elnätet ses som ett samlingsbegrepp för en ny teknik är det naturligt att
samhällets förväntningar kan forma och därför utveckla teknologin. Men genom denna
studie har detta synsätt ifrågasatts och det smarta elnätet har snarare kommit att
uppfattas som en utveckling av det befintliga elnätet. Och då, genom Hughes (1994)
teori om tröghet, är det alltså mer rimligt att utvecklingen karaktäriseras av det
befintliga systemets förutsättningar. En slutsats som gör att man kan förstå att
utvecklingen går relativt långsamt och är förknippat med flera osäkerheter.
Dessa resonemang befäster ytterligare hur det smarta elnätet bör ses som utvecklingen
av ett befintligt system och inte ett helt nytt. Detta leder till slutsatsen att det krävs god
förståelse för det elektriska systemets förutsättningar för att forma dess framtida
utveckling.

7.2

Innovationsutveckling

Att förstå hur en innovation utvecklas från problemformulering till kommersiellt
gångbar produkt, och vilka utmaningar som finns på vägen, är viktigt för den som vill
förstå framtida affärsmöjligheter. Därför analyseras utvecklingsprocessen för delar av
det smarta elnätet närmare i detta avsnitt.
Fenomenet smarta elnät utgörs av flera delar. En del är mer utvecklade än andra och
vissa förutsätter andra, vilket har beskrivits i den empiriska framläggningen. På grund
av detta är det problematiskt att försöka ”passa in” fenomenet som en helhet i en
utvecklingsprocess, vissa delar skulle passa men knappast alla. Istället syftar analysen
och diskussionen till att illustrera hur olika delar av det som förknippas med fenomenet
smarta elnät befinner sig på olika punkter i den utvecklingsprocess som tidigare
presenterades, se figur 10.
Den förståelse som detta avsnitt syftar att bidra till kan hjälpa läsaren att förstå vad som
krävs för att respektive del ska ta sig vidare i utvecklingsprocessen. Syftet med studien
är att undersöka affärsmöjligheter med smarta elnät, och ett underliggande antagande är
att dessa uppstår när innovationen kommersialiseras och sprids bland dess avsedda
användare. Förståelse för de förutsättningar som begränsar eller påverkar utvecklingen
av en viss del av det smarta nätet är därför värdefull.
7.2.1 Problem eller behov
Om man antar att det smarta elnätet består av en eller flera innovationer i Rogers (2003)
mening blir en första central uppgift att ringa in vilka behov eller problem som dessa
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försöker hantera. Enligt Rogers (2003) kan innovationer exempelvis ge sig i kast med
att hantera problem som existerar eller sådana som väntas inträffa i framtiden.
Genom studien har ett antal problem eller behov identifierats, varav en del är uppenbara
och mer aktuella och en del mer diffusa och längre bort i tiden. Integreringen av mer
förnybar elproduktion är den faktor som väntas orsaka flera av dessa problem. Mest
aktuellt är kanske de (1) kapacitetsproblem på lokala nätdelar som kan uppstå då
exempelvis vindkraftsparker installeras. Samtidigt kan (2) situationer med effektbrist
eller effektöverskott uppstå om andelen intermittent produktion ökar mycket. Samtidigt
riskerar (3) elpriset stiga om det svenska elsystemet kopplas samman med Europas då
exempelvis vattenkraften blir eftertraktad. Ett mer verkligt behov kan vara (4)
elnätsföretagens strävan att effektivisera sina löpande påverkbara kostnader samtidigt
som man håller avbrottsstatistiken på en befintlig nivå. Orsaken till detta behov verkar,
som tidigare diskuterats, orsakas av strävan att maximera storleken på regleringens
intäktsram.
Tidsmässigt verkar kapacitetsproblemet (1) enligt respondenterna vara ett av de problem
eller behov som är mest aktuellt. Det kan också förklara de projekt, exempelvis
Kårehamn och Smart Grid Gotland, som delvis syftar till att undersöka möjliga
lösningar. Problemen med mängden effekt (2) och högre elpris (3) verkar ligga så pass
långt in i framtiden att de uppfattas som osäkra. Rogers (2003) understryker detta när
han menar att tidsförhållandet är viktigt i sammanhanget, och att innovationer som ska
hantera framtida problem naturligt utvecklas långsammare. Elnätsföretagens behov (4)
om effektivisering verkar relativt aktuellt, detta då man redan i dagsläget är inne i en
första tillsynsperiod. Som tidigare nämnts finns det också anledning att tro att
kommande regleringen i kommande tillsynsperioder utvecklas till att inkludera ännu
fler parametrar på området. Detta skulle sannolikt innebära ett ännu större behov, något
som man kanske redan i dagsläget undersöker.
En generell slutsats av detta stycke är att innovationernas utveckling sannolikt skulle gå
betydligt snabbare om dessa problem och behov skulle uppfattas som mer aktuella och
reella.
7.2.2 Forskning och utveckling
I de två stegen forskning och utveckling sker den process som syftar till att identifiera
och forma lösningar som kan hantera de problem eller behov som tidigare steg
identifierat.
En innovation som skulle kunna lösa problemen (1), (2) och (3) är exempelvis
effektstyrning, i vilken det därför naturligt finns stor potential. Effektstyrning som
innovation syftar i den meningen till att minska risken för lösa icke-önskvärda problem
som kan uppstå, vilka Rogers (2003) kallar för preventiva innovationer. Detta innebär
att fördelarna med innovationen riskerar uppfattas som avlägsna, vilket kan sänka
uppfattningen om den totala nyttan med innovationen. Hade lösningen hanterat
befintliga problem mer direkt hade den sannolikt, likt exempelvis dynamic-line-rating,
uppfattats mer användbar. I dagsläget verkar dessutom flera respondenter mena att
balansproblematiken (2) sköts tillräckligt av exempelvis Nord Pool. Ur denna aspekt är
det därför tydligt hur effektstyrning fortfarande har utmaningar i att existera i ett
sammanhang där olika aktörer ser att det löser ett problem effektivare än andra
befintliga lösningar.
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Genom det empiriska materialet har flera metoder som skulle kunna möta
elnätsföretagens behov (4) om effektivare processer identifierats. På underhållssidan
nämns exempelvis tillståndsbaserat underhåll, datorverktyg som simulerar
underhållsbehov, lösningar som ”känner av” avbrott i förtid samt ökad och mer riktad
kommunikation som optimerar de fältresurser som skickas ut. På driftsidan finns
motsvarande hjälpmedel för spänningsreglering i utvecklade övervakningssystem samt
systemen som i sig verkar kunna innehålla prognostiserande och analyserande steg i
framtiden. Det är svårt att direkt avgöra den framtida potentialen i dessa lösningar, den
beror sannolikt delvis på faktorer som kanske inte ens uppmärksammats i denna studie.
Samtidigt verkar elnätsföretagen intressera sig för dessa typer av lösningar, vilket
borgar för att det finns viss potential i dem.
7.2.3 Kommersialisering och spridning
Några av de lösningar eller innovationer som finns mer eller mindre ”redo” för sina
tilltänkta användare verkar vara visualiserings-, styrnings- och övervakningssystem.
Som tidigare berörts verkar dock kommersialiseringen och spridningen av dessa system
inte vara en helt enkel process. I kapitel 6.2. konstaterades att detta framförallt kan
tänkas bero på kundernas uppfattning, om att lösningarna saknar tillräckliga fördelar
som berättigar ett högt pris. Dessa förhållanden och svårigheter kan vara värdefulla att
känna till i ovanstående resonemang som handlar om andra delar av det smarta nätet.
Innovationer och nya lösningar som generellt upplevs sakna nytta, inte lösa några
problem eller fylla behov står sannolikt inför en tuff utvecklingsprocess.

7.3

Sammanfattning - utveckling av smarta elnät

Genom detta kapitel har utvecklingen av det smartare elnätet analyserats och diskuterats
i två olika spår. Inledningsvis utgick resonemangen från begrepp som utvecklats av
författare som analyserat elnätens historiska utveckling. Därefter användes istället
begrepp från Rogers (2003) modell om hur innovationer utvecklas över tiden, från
problemidentifiering till färdig produkt. I resonemangen blir det tydligt hur delar av det
smarta elnätet verkar utvecklas långsamt, på grund av osäkerheter med nyttor och
behov, medan andra delar sannolikt har potential att utvecklas snabbare.
I den första delen diskuterades iakttagelser som kunde kopplas till utvecklingen av
infrasystem. Framförallt belystes olika flaskhalsar, institutionella och tekniska, och hur
de verkar begränsa vidareutvecklingen. Samtidigt belystes en del nischer där
utvecklingen verkar ta fart, vilket på sikt kan dra med sig andra områden. Efter det
diskuterades Hughes teori kring hur expanderande infrasystem drabbas av en tröghet,
som grundar sig i dess massa, utvecklingsriktning och hastighet. Framförallt verkar
tveksamheter inför utvecklingsriktningen vara begränsande för delar av utvecklingen av
smarta elnät. Trögheten verkar vidare påverkas av elnätsföretagens uppfattning om den
massa som elnäten och dess komponenter i sig utgörs av.
I kapitlets andra del diskuteras hur delarna som utgör ett smart elnät kan ses i ljuset av
den utvecklingsprocess som Rogers (2003) menar att innovationer genomgår. Avsnittet
utgick från de problem eller behov som delar av det smarta elnätet verkar kunna lösa,
och det blev tydligt hur en del av dessa framstod som mer osäkra medan andra var mer
reella. Dessa känslor verkade framförallt grunda sig i den tidsrymd som problemet eller
behovet förknippades med. Något som framstod tydligt var elnätsföretagens behov om
att effektivisera delar av verksamheten, där främst aktiviter förknippade med drift och
underhåll kunde möjliggöra detta.
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8 Slutsatser
Detta avslutande kapitel inleds med en kort beskrivning av smarta elnät som återspeglar
den form som fenomenet tagit genom denna studie. Efter det presenteras en del
övergripande slutsatser om utvecklingen av smarta elnät som framkommit i studien.
Därefter, för att återkoppla till studiens syfte, presenteras de slutsatser och
affärsmöjligheter som identifierats under studien. Kapitlet avslutas därefter med några
förslag till vidare forskning samt en kommentar kring en aktuell händelse som kan
påverka utvecklingen av smarta nät i Sverige.
Något som blivit tydligt genom studien är att fenomenet smarta elnät rymmer många,
och i viss mening divergerande, aspekter beroende på vem som använder det. Ett
smartare elnät kan exempelvis underlätta en ökad integrering av förnybar elproduktion,
göra effektivare energianvändning möjlig genom exempelvis efterfrågestyrning och
aktivare elkunder. Samtidigt kan det också innebära att aktiviteter som förknippas med
överföringen av elektrisk kraft, exempelvis drift och underhåll, effektiviseras.
Slutsatserna i kapitlet är relativt kortfattade och inte fullständigt beskrivna alla gånger.
För att ta del av resonemangen i sin helhet läses kapitel 6 och 7 mer ingående med
fördel.

8.1

Övergripande slutsatser

Genom denna studie har ett antal intressanta fenomen som förknippas med smarta elnät
och elmarknaden i Sverige observerats. Att känna till och förstå nedanstående
möjligheter och hinder är viktigt för den som vill förstå vilka delar av det smarta elnätet
som kan komma att utvecklas i framtiden. Genom forskning, teknisk utveckling, nya
marknader och lagförändringar kan förutsättningar förändras vilket direkt eller indirekt
påverkar vad som är möjlighet eller hinder.
Inledningsvis verkar det som framförallt driver utvecklingen av smarta elnät i Sverige
vara integreringen av mer förnybar elproduktion. Detta påskyndas bland annat genom
systemet med elcertifikat. Vidare är det tydligt hur det smarta elnätet bör ses som ett
naturligt nästa steg för det befintliga elsystemet, inte som ett helt nytt system.
De nya innovationer och lösningar som förknippas med systemet, förknippas i många
fall initialt med osäkerheter och tveksamhet. Detta beror sannolikt på att Sveriges
robusta elsystem i dagsläget fungerar relativt bra och priset på el är relativt lågt och
stabilt. Då det smarta nätet i många fall syftar till att lösa problem eller tillgodose behov
som kan uppstå i framtiden finns därför naturligt en tröghet i utvecklingen.
Denna tröghet kan vidare bero av problematiken som förknippas med dyra komponenter
som håller länge. De investeringar som görs i elnäten kommer att påverka nätets
karaktär på lång sikt, vilket kan förklara elnätsföretagens ibland skeptiska inställning till
mer osäkra investeringar. Denna inneboende tröghet är vanligt förekommande hos
större tekniska system, framförallt elnätssystem.
Problematiken kring återbetalningstid, initiala kostnader och komponenter med långa
livslängder är dessutom något som märks i fastighetssammanhang. Ägare av framförallt
bostadsfastigheter verkar förvänta sig en betydligt kortare återbetalningstid än vad som
blir möjligt när elnätets tidsperspektiv blir gällande. I den meningen väntas spridningen
av aktuella lösningar, se nedan, tillta när priset på lösningarna sjunker, eller den
ekonomiska nyttan ökar.
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Vidare har ett antal flaskhalsar som begränsar utvecklingen av smarta elnät identifierats.
Dels tekniska flaskhalsar av kapacitetskaraktär, men framförallt institutionella
flaskhalsar verkar vara aktuella. Ett exempel kan vara att det i dagsläget inte finns
någon marknadsplats där aggregatorrollen kan utvecklas. Ett annat exempel kan vara
kapacitetsbegränsningen i energilager eller bristen på regelverk som hanterar hur
elnätsföretag kan lagra el i överskottssituationer, och mata ut när det behövs. Samtidigt
har en del nischer, områden där utvecklingen kan ta fart och spridas, identifierats. Dessa
nischer finns främst i elnätsföretagens drift- och underhållsdelar, se vidare
affärsmöjligheter nedan.
Dessutom har lagförslaget om timvis mätning, som ligger i dagsläget, potential att bli en
dörröppnare. Även om lagförslaget kan innebära initiala kostnader för elnätsföretagen
kan ett ökat fokus på elanvändning väcka de elkonsumenter som hittills agerat relativt
inaktivt. Förslaget kan därigenom vara en viktig del som möjliggör framförallt
effektstyrning och motsvarande lösningar.
Förslaget är ett exempel på hur statens inflytande påverkar elbranschen, något som även
blivit tydligt genom förhandsregleringen av elnätstariffer i studien. I denna rapport
framstår regleringen delvis som en möjliggörare men också som ett hinder för
utvecklingen av smarta elnät. Detta framförallt då själva beslutsprocessen kring
intäktsramen har skapat ett missnöje, som i sin tur kan ha bidragit till uppfattning att
utvecklingen av smarta elnät hindras. Samtidigt påverkar regleringens
effektiviseringskrav och kvalitetsaspekter den riktning som utvecklingen av smarta elnät
tagit. Dessa resonemang ger i denna studie en samlad bild av att regleringen framförallt
fokuserar på samhällets kortsiktiga nytta av elnäten.
Genom ovanstående resonemang beskrivs en del av de förutsättningar som färgar
utvecklingen av ett smartare elnät. I nästa delkapitel presenteras mer konkret de
affärsmöjligheter som respektive aktör skulle kunna finna med det utvecklade elnätet.

8.2

Affärsmöjligheter

Studiens har primärt fokuserat på elnätsägare och sekundärt fastighetsägare och
slutkund. Dessa behandlas därför var för sig i avsnitt nedan.
8.2.1 Elnätsföretag
I studien har affärsmöjligheter för elnätsföretagen identifierats på tre olika nivåer:
direkta, indirekta och övriga affärsmöjligheter.
För att vinstmaximera verksamhetens resultat direkt bör elnätsföretagen, i enighet med
förhandsregleringen av elnätstariffer, minska sina påverkbara kostnader. Detta kan
bland annat göras genom effektivare underhållsstrategier, med verktyg som exempelvis
ASP. Att för vissa komponenter arbeta med tillståndsbaserat underhåll kan vidare
innebära minskade underhållskostnader och stabilare system i helhet. Vidare kan driften
av elsystemet utvecklas, ett komplexare elsystem kräver sannolikt en drift av mer
prognostiserande och analyserande karaktär. Med lokal intelligens i exempelvis
nätstationer, tillsammans med riktade kommunikationssystem, kan mer värdefull
kunskap om nätet byggas upp. Detta kan ge effektivare underhållsarbeten, kortare
avbrott och bättre informationsflöde mot slutkunden. Dessutom kan exempelvis
utvecklade spänningsregleringsfunktioner förbättra spänningsnivåerna i nätet och
samtidigt minska mängden felkraft som behöver köpas in.

76 (82)

När ny intermittent kraftproduktion ansluts kan elnätsägarna få lokala
kapacitetsproblem i komponenter som riskerar överhettning. Till viss mån kan
kapacitetshöjande investeringar undvikas eller skjutas upp genom exempelvis dynamicline-rating, nya avtalskonstruktioner eller effektstyrning. Det sistnämnda verkar
framförallt ha framtida potential då behovet i dagsläget framstår som relativt litet.
De ovan nämnda åtgärder som förbättrar avbrottsstatistiken eller servicenivån i
verksamheten kan vara extra värdefulla, då de påverkar parametrar som regleringens
intäktsram beror av. Varför de i den meningen kan ses som indirekta affärsmöjligheter.
Dessa parametrar kan komma att uppdateras eller utvecklas inför nästa tillsynsperiod.
Av den anledningen finns det anledning att kontinuerligt hålla sig uppdaterad i vilka
parametrar som är kritiska för regleringen.
Generellt bidrar flera av ovanstående projekt till en ökad kunskap om elnätet samt de
flöden som kan förknippas med det. Detta är något som på sikt kan ligga till grund för
nya lösningar och tjänster, och anses därför värdefullt. Ett exempel kan vara
användnigen av punktabonnemang mot stamnätet som redan idag kan optimeras, på
grund av ökad flödeskunskap. En avslutande, kanske oväntad, bi-effekt av smarta
elnätsprojekt är det marknadsföringsvärde som kan uppstå. Detta kan vara positivt ur
såväl konsument- som medarbetarperspektiv.
8.2.2 Fastighetsägare och slutkund
För fastighetsägare och slutkunder verkar affärsmöjligheterna inom smarta elnät
framförallt förknippas med aktiviteter som effektiviserar och minskar
energianvändningen. I dagsläget finns exempelvis styr- och visualiseringssystem för
främst kommersiella fastigheter som kan anpassa driften efter antal närvarande personer
eller liknande.
Dessa lösningar kan vara extra värdefulla för de fastigheter i landet som är
energiineffektiva. En enkel och lättbegriplig lösning som exempelvis kan identifiera var
den eluppvärmda villan ”läcker” energi borde därför vara efterfrågad. Genom studien
framstår dock att det som begränsar spridningen av dessa lösningar verkar vara
fastighetsägarna förväntningar och uppfattningar. Mest tydligt är de uppfattade relativa
fördelar som vägs mot den faktiska kostnaden för lösningen som är problematisk. En
slutsats är därför att om priset på el skulle stiga och/eller vara mer volatilt skulle detta
behovet och uppfattningarna sannolikt förändras.

8.3

Förslag till vidare forskning

Genom studien har flera aspekter som fallit utanför studiens ramar påträffats. En del av
dessa skulle kunna ge en riktning till eller utgöra grunden för nya studier, varför de
föreslås nedan.
Som belysts i denna studie verkar aktiva elkunder vara en förutsättning för att en del av
utvecklingen av smarta elnät ska komma igång. Samtidigt verkar exempelvis nivån på
elpriset och tradition göra att lösningar som visualisering och styrning är svåra att nå ut
med. En intressant studie, som spänner över skilda områden som beteendevetenskap,
mikroekonomi och teknik, skulle kunna attackera detta problem för att undersöka om
och när elkunder tenderar att bli aktivare.

77 (82)

En annan förändring som har potential att påverka samhället relativt mycket är
elektrifieringen av transportsektorn. I denna studie konstateras att mer elektrisk effekt
kommer att behövas, samtidigt utelämnas utmaningar med ladd-infrastruktur,
ekonomiska system, säkerhet etcetera. För att elektrifieringen ska genomföras krävs
sannolikt ett samhälle som tillåter och möjliggör, institutionellt, juridiskt och tekniskt.
För elsystemet i sig väntar andra förändringar, vilka samtliga är viktiga att undersöka
närmare. Vilka krav kommer, hur påverkar kraven verksamheten, kan andra aktörer ta
marknadsandelar? Följande områden, som vore intressanta att undersöka, har
identifierats i denna studie:
-

8.4

Grid Codes
Nya parametrar i förhandsregleringen av elnätstariffer
Lagförslaget om timmätning
Nordiska slutkundsmarknaden
Ytterligare integrering med Europeiska elnät

Slutord

Att utvecklingen av smarta elnät är aktuellt och angeläget märks på flera håll. Ett
exempel kan vara det samordningsråd som IT- och Energiminister Anna-Karin Hatt
(Hatt, 2012) presenterade den 29e maj 2012. Rådet består av 14 representanter från
myndigheter, forsknings- och branschorganisationer samt näringsliv som ska se till att
Sverige följer med, i framkant av, utvecklingen av smarta elnät.
I presentationen av rådet betonar energiministern hur utvecklingen, vilket också
konstaterats i denna studie, måste ta fart utifrån de behov som samhällets konsumenter
har:
”… "smarta elnät" är ju inget som jag som minister kan tvinga fram, eller som än
så ambitiösa samhällsplanerare kan beställa. Det är en utveckling som måste
efterfrågas, som måste drivas fram av konsumenter som vill använda
möjligheterna. Från regeringens sida är vi övertygade om att den efterfrågan finns,
liksom att det finns företag och entreprenörer som ser, och kommer se, möjligheten
att utveckla de lösningar som smarta elnät möjliggör.” (Hatt, 2012)
Det känns därför intressant och spännande att ha arbetat med en studie som berör ett så
aktuellt ämne. Avslutningsvis betonar IT- och Energiministern i presentationen de
positiva effekter som utvecklingen av smarta elnät kan föra med sig, se nedan. Citatet
utgör en vision om en bättre framtid som kan vara bra att ha med sig när vi tillsammans
fortsätter att bygga den viktiga framtiden.
”Med ett Sverige i framkant inom smarta elnät har vi möjligheten att bygga såväl
en hållbarare framtid, som jobb och exportmöjligheter på vägen dit.” (Hatt, 2012)
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Bilaga 1.
Underlag inför intervju Ewings examensarbete
-

Studien genomförs tillsammans med WSP elkraft av student på UU
Man får vara anonym om man vill
Intervjuer spelas in för studentens något begränsade förmåga att hålla allt i huvudet
Den som vill kan få slutrapporten på mail som tack för engagemanget!

Syftet med studien är: att undersöka affärsmöjligheterna i smarta nät. Detta uppfylls genom
frågeställningarna:
-

Vilka områden bygger upp fenomenet smarta elnät i ett svenskt perspektiv?
Vilka projekt och aktiviteter genomför man inom dessa områden idag?
Vilka möjligheter och hinder förknippas med dessa aktiviteter?
Hur påverkar dessa möjligheter och hinder utvecklingen av det smarta elnätet?

Avgränsningar:
-

Sverige
Elnätsföretag på region- och lokalnivå och yta upp mot stamnät och ned mot fastighet
och lokal producent

Exemplifiera!

Beskriv kortfattat varför smarta elnät är intressant?
I denna studie består fenomenet smarta elnät av följande områden20, jag skulle vilja veta
om/hur ni arbetar med följande bitar:






20

Integrera mer förnybar elproduktion i elnätet
Effektivare energianvändning
Effektreduktion vid effekttoppar
Aktivare elkunder
Drift och underhåll

läs energimarknadsinspektionens ”anpassning av elnätet till ett uthålligt energisystem” (EI R2010:18)
http://ei.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Anpassning-av-elnaten-till-ett-uthalligt-energisystem---EIR-201018/

