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To meet new regulations and the demand
for a more sustainable energy system,
the electricity grid will play an
important role. Since the grid owners
operate in a monopoly environment a
regulating authority, the Swedish
Energy Markets Inspectorate (Ei), sets
a revenue cap that determines their
profits. Changes were made for the
regulating period 2016-2019, which now
states that grid operators no longer
can charge their customers with
already depreciated grid components.
To spur the grid operators to invest
in smarter and more efficient
technology, Ei also introduced two new
economic incentives to make companies
decrease their electricity losses and
use the grid more evenly.
The first aim of this thesis was to
investigate how this new regulatory
framework affected the grid operators,
by performing interviews and sending
out a survey. The result showed that
the new regulatory decreases the grid
operators’ profitability and also
affects their investment strategies.
The age of a grid has become more
important than both efficient use of
the grid and voltage quality when
considering investments, since age now
has a major impact on the profits. The
new incentives however, has almost no
effect on the way the grid operators
act.
The second aim of this study was to
investigate how much a grid operator
could save with these new incentives.
A case study were conducted at
Upplands Energi, a small local grid
operator, and calculations with their
usage data were performed in MATLAB.
The results showed that load
management by installing control
equipment on costumers’ heat pumps and
thereby decreasing their power peaks,
could save money. By connecting 500
customers Upplands Energi could save
about 150 000 SEK per year, and with 5
000 customers they could save almost
half a million SEK per year.
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Sammanfattning
Energisystemet står inför stora förändringar i och med omställningen från fossila energikällor till
mer förnyelsebar energi. Elnätet, som utgör länken mellan produktion och konsumtion av el, är
följaktligen en viktig del i denna utveckling. Utöver denna omställning pågår även andra
förändringar i samhället, till exempel ökad inflyttning till storstäderna och ökad elektrifiering av
viktiga samhällsfunktioner, vilket också ökar kraven på ett väl fungerande elnät.
Eftersom elnätsföretagen har monopol över sina respektive marknader måste deras verksamhet
regleras, och det hanteras av Energimarknadsinspektionen (Ei). Regleringen är uppdelad i
fyraårsperioder och modellen bygger på att Ei på förhand bestämmer hur stora varje
elnätsföretags intäkter får vara, så kallad förhandsreglering. Inför den nuvarande perioden
(2016-2019) valde Ei att genomföra ett flertal justeringar i regleringsmodellen, vilket framför allt
innebär att ålder på komponenter i elnätet får större betydelse för företagens lönsamhet.
Dessutom har Ei infört två incitament som ska uppmuntra elnätsföretagen att utnyttja nätet mer
effektivt. I praktiken innebär incitamenten att om företagen kan 1) minska sina nätförluster eller
2) minska sina kostnader för överliggande nät kan de göra ekonomiska besparingar. Ett sätt att
åstadkomma detta är att jämna ut effekttoppar i nätet genom att flytta elanvändning från de mest
kritiska timmarna till andra delar av dygnet, så kallad laststyrning.
Detta examensarbete genomfördes i samarbete med konsultföretaget ÅF under våren år 2016.
Syftet med arbetet bestod av två delar. Första delen var att undersöka hur den nya modellen för
förhandsreglering av elnätsföretagens intäkter påverkar nätföretagen, med avseende på
lönsamhet och investeringsstrategier. Andra delen inkluderade en fallstudie som syftade till att
undersöka hur stora besparingar elnätsföretaget Upplands Energi kunde göra med hjälp av de nya
incitamenten, genom att implementera laststyrning i sitt nät.
Den första delen av syftet genomfördes med hjälp av en enkätstudie där 84 svenska elnätsföretag
deltog. Företagen var av varierande storlek och ägarform, och de representerade cirka 50 % av de
lokalnätsföretag som finns i Sverige. Enkätstudien kompletterades med intervjuer med två stora
elnätsföretag och branschorganisationen Svensk Energi. Andra delen av syftet genomfördes med
förbrukningsdata från Upplands Energi, ett litet elnätsföretag strax utanför Uppsala. För att
beräkna hur stora besparingar Upplands Energi kunde göra med hjälp av laststyrning i sitt elnät
användes en modell som tagits fram i ett tidigare examensarbete. Modellen kan användas för att
uppskatta ekonomisk nytta av att använda laststyrning i ett nät och lämpade sig därför väl för
syftet i denna studie.
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Resultatet från enkätstudien kunde sammanfattas med följande fem punkter:









Faktorer i den nya regleringen som lyftes fram som problematiska var: lägre avkastning
till följd av en sänkt ränta, minskade kapitalkostnader, regleringens komplexitet och ökad
administration.
Ålder har blivit en viktigare faktor när det kommer till investeringsstrategier, och nästan
hälften av bolagen hade för avsikt att ändra sina investeringsstrategier.
På frågor om investeringsstrategier och huruvida företagen kommer byta ut komponenter
på grund av hög ålder var det många, framför allt mindre bolag, som svarade att de inte
visste i dagsläget. Genomsnittet av företagen ansåg dock att för denna tillsynsperiod hade
ålder blivit viktigare än både spänningskvalitet och effektivt utnyttjande av nätet, när det
kom till investeringar.
Angående nätförluster och kostnad för överliggande nät svarade majoriteten av företagen
att de inte kan påverka dessa, att det inte fanns tillräckligt med pengar i intäktsramen att
arbeta med att minska dessa kostnader, och att incitamenten inte har någon påverkan på
deras verksamhet.
Väldigt få företag har någon gång sökt stöd för forskning och utveckling från
Energimyndigheten eller andra organisationer.

Resultaten från fallstudien visade framför allt på följande punkter:






Genom att använda laststyrning med 500 anslutna villor skulle Upplands Energi kunna
tjäna cirka 150 000 kr per år genom Ei:s incitament.
Med 5 000 anslutna villor kunde den totala besparingen bli upp emot 450 000 kr per år.
Besparingarna för nätförlusterna ökade ju oftare laststyrning användes i nätet medan
besparingarna för överliggande nät inte berodde lika mycket på hur ofta styrning skedde.
Besparingarna för överliggande nät var betydligt större än de för nätförluster.
Besparingarna ökade ju fler villor som anslöts till styrningar, men när så många som
2 000 villor var anslutna var det bättre att dela upp styrningen och styra hälften av
villorna i taget under dubbelt så lång tid, istället för att styra alla samtidigt.

Några slutsatser som kunde dras från enkät-och intervjustudien var att den nya
förhandsregleringen påverkar elnätsföretagens lönsamhet negativt, och att deras
investeringsstrategier har blivit mer inriktade på ålder och på att till viss del byta ut gamla
komponenter. Däremot hade de nya incitamenten för effektivt nätutnyttjande inte någon effekt på
elnätsföretagens verksamhet. Övriga slutsatser var att många företag fortfarande är osäkra, och
de vet inte hur de ska hantera dessa förändringar, och därmed inte heller hur deras lönsamhet och
investeringsstrategier påverkas. Från fallstudien drogs slutsatsen att besparingar kan göras
genom laststyrning och att det är framför allt kostnad för överliggande nät som är den stora
källan till besparingar. Bara genom att ansluta 500 villor kan Upplands Energi spara 150 000 kr
per år och ännu mer om fler villor ansluts. Det är även viktigt att reflektera över hur
laststyrningen utförs eftersom det ibland är bättre att styra alla villor samtidigt och ibland inte.
Slutligen visade denna studie att regleringen från Ei har stor påverkan på elnätsföretagen och att
det därför är viktigt att den utformas så elnätet kan hantera de utmaningar som väntar.
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Förord
Detta examensarbete utgör den delen sista av civilingenjörsprogrammet i system i teknik och
samhälle på Uppsala universitet. Arbetet är skrivet på uppdrag och i samarbete med
teknikkonsultföretaget ÅF, på avdelningen Energistrategi och förnyelsebar energi. Båda
författarna har bidragit till samtliga delar av rapporten och är lika ansvariga för varje del av
arbetet. Handledare på ÅF har varit Jonas Höglund och Mattias Montelin, och ämnesgranskare
på Uppsala universitet har varit Joakim Widén. Stort tack till dessa tre personer för stöd, råd och
hjälp under arbetets gång.
Författarna vill även tacka alla nätbolag som deltog i studien och alla personer som ställde upp
på intervjuer, från företag, organisationer och myndigheter. Extra stort tack till Patrik Klintefelt
på Upplands Energi som bidrog med värdefull information och data som gjorde fallstudien i
detta arbete möjlig.
Ida Eriksson
Lisa Pettersson
Uppsala, maj 2015
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Effekt - energi per tidsenhet, och mäts i watt [W].
Effekttopp - den högsta uppmätta effekten en viss tidsperiod, ofta under ett dygn.
Efterfrågeflexibilitet - innebär att kunden ändrar sin elförbrukning efter hur
elmarknaden ser ut, genom bland annat höjda tariffer då det är brist på el.
Ei - Energimarknadsinpektionen, som är myndigheten som sköter relgeringen av
elnätsföretag i Sverige.
Energi - integralen av effekt över tid, och mäts i wattimmar, ofta kilowattimmar [kWh].
Förbrukningsflexibilitet - se efterfrågeflexibilitet
Förbrukningskurva - är en kurva över hur elförbrukningen ser ut under ett visst
tidsintervall. Kurvan för ett dygn karaktäriseras av en effekttopp på morgonen och en på
eftermiddagen.
Förhandsreglering - elnätsföretagens intäktsramar bestäms i förväg av Ei.
Intäktsram - bestäms av Ei och reglerar vilka avgifter elnätsföretagen kan ta ut från sina
kunder under en fyraårsperiod.
Kapitalkostnader - utgör en del av elnätsföretagens kostnader bestående av både
avkastning och avskrivningar som baseras på kapitalbasen.
Lastfaktor - definieras som medeleffekten över ett dygn delat med den högsta effekten
ett dygn, och är en siffra mellan 0 och 1 som bör ligga så nära 1 som möjligt.
Laststyrning - ett begrepp för att flytta elförbrukning (last) från en tidpunkt till en annan,
med till exempel ekonomiska incitament eller smart teknik. Benämns även direkt
laststyrning.
Nuanskaffningsvärde (NUAK) - representerar vad det skulle kosta att bygga
motsvarande anläggning under nuvarande tillsynsperiod.
Nätförluster - förluster som uppstår i elnätet när el överförs, och beror bland annat på
resistans i ledningarna.
Nätnyttomodellen – Beräknar hur elnätsföretagen har levererat mot sina kunder, och
användes tidigare av Energimarknadsinspektionen för att reglera elnätsföretagen.
Spänningskvalitet - innebär att el som levereras kan ha olika kvalitet, vilket kan bero på
flera orsaker, exempelvis övertoner eller att spänningen i uttaget är för hög eller låg.
T-faktor - Ei:s enhet för att definiera elnät som antingen glesbygdsnät, blandat nät och
tätortsnät.
Variabla förluster - de förluster i nätet som beror av ström, och därmed varierar med hur
mycket el som skickas i ledningarna.
WACC - står för Weighted Average Cost of Capital, och är en metod för att beräkna
avkastning för elnätsföretag.
Överliggande nät - i Sverige finns tre olika nätnivåer, stamnät, regionnät och lokalnät.
Lokalnätet är kopplat på spänningsnivåer under regionnätet, som då är överliggande nät
till lokalnätet.
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1. Inledning
Klimatförändringar och global uppvärmning är några av vår tids största utmaningar. Att ställa
om energisystemet mot mer förnyelsebar energi och mindre fossil energi är en prioriterad fråga
för världens ledare idag, vilket inte minst kunde ses genom FN:s klimatavtal i Paris i december
år 2015, som bland annat innefattar att den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader
(Regeringskansliet, 2015). En viktig del i denna omställning kommer vara elnätet, som är länken
mellan produktion och konsumtion, och kan möjliggöra en ökad andel förnyelsebar el till
energisystemet (Nordling, 2016). Elnätet står idag inför en mängd olika utmaningar, så som
urbanisering och ökad elektrifiering av transportsektorn. Fler och fler människor flyttar in till
städerna, vilket ökar belastningen på elnäten i stadsregionerna, samtidigt som andra delar av
Sverige avbefolkas, och de som bor kvar får bära en större del av kostnaderna för de elnäten
(Nordling, 2016).
Andra utmaningar som idag dominerar den svenska elnätsmarknaden är en ökad andel
väderberoende elkraft, utfasning av kärnkraft och ökad integration med andra europeiska elnät.
Allt detta sker i samband med att samhället blir allt mer elektrifierat och beroende av hög
elkvalitet och leveranssäkerhet. Den omställning som elkraftsystemet står inför ökar därför
kraven på flexibilitet, kapacitet och effektivitet i elnätet, vilket till stor del kräver nya tekniska
lösningar (Byman, 2016, s. 13). Alla dessa utmaningar är något som Sveriges idag cirka 160
elnätsföretag och berörda myndigheter arbetar med.
Eftersom elnätsmarknaden är ett naturligt monopol måste elnätsföretagens verksamhet regleras,
vilket i Sverige sköts av Energimarknadsinspektionen (Ei). Regleringen som sådan är uppdelad i
fyraårsperioder och den nuvarande perioden innefattar åren 2016-2019. Enkelt förklarat
bestämmer Ei på förhand hur stora ett elnätsföretags intäkter får vara under en fyraårsperiod.
Eftersom regleringen styr elnätsföretagens verksamhet är det viktigt att den utformas så det
skapas incitament för nätföretagen så de kan utveckla sina nät för att kunna hantera ovanstående
utmaningar. Inför denna tillsynsperiod har Ei beslutat att genomföra en rad förändringar i
regleringen. Förändringarna handlar framför allt om att elnätskomponenternas ålder får en större
betydelse för intäkterna, samt att det införts incitament för att uppmuntra elnätsföretagen att satsa
på effektivare nätdrift genom att dels minska sina nätförluster, dels minska kostnader för
överliggande nät. Många intressenter i form av bland annat elnätsföretag och industrier har
uttryckt kritik mot den nya regleringsmodellen, och det finns anledningar att tro att
förutsättningarna för elnätsföretagen kommer förändras.
I takt med att regleringsmodeller kommit och gått har studier på området genomförts.
Wallnerström och Bertling (2010) beskriver den problematik som föranledde införandet av
förhandsregleringen år 2012, samt betonar svårigheten i att skapa en reglering som är tillräckligt
detaljerad men samtidigt hanterbar för nätbolagen. Vidare har förhandsregleringens påverkan på
elnätsföretags lönsamhet och investeringsstrategier i viss mån undersökts. Bergerland,
Wallnerström och Hilber (2015) har studerat hur metodbytet, mellan perioderna 2012-2015 och
2016-2019, och beräkning av kapitalbas påverkar investeringar, och studien visar att en högre
investeringstakt är att förvänta under tillsynsperioden 2016-2019.
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En liknande frågeställning berörs i ett examensarbete av Nykvist (2015) där
förhandsregleringens påverkan på nätinvesteringar undersöks. Reglering av intäktsramar är ännu
en svår fråga och ett omdebatterat ämne, och det behövs därför ytterligare studier och vidare
diskussion. Det finns flera delområden som är outforskade, bland annat hur storlek och
ägarstruktur hos elnätsföretag påverkar deras agerande utifrån förhandsregleringen. Detta är en
problematik som berörs i en del av denna studie.
I den nya förhandsregleringen ingår också incitament för elnätsföretagen att minska sina
nätförluster och effekttoppar, och på så sätt effektivisera utnyttjandet av elnätet. Incitamenten är
nära relaterade till smarta elnät och förbrukningsflexibilitet, områden som det genomförts flera
studier kring. Forskning av Fritz (2013, 2006) visar att utnyttjande av förbrukningsflexibilitet i
form av laststyrning mot industrier kan omfatta drygt 2 000 MW, men också att det rent
teoretiskt går att styra lika mycket med hjälp av bostäder. Flera studier visar att det är rimligt att
styra cirka 2 kW per hus (Fritz, 2013). Både Fritz (2006) och Bartuch och Alvehag (2014) visar
att laststyrning, som inte bygger på en hög grad av engagemang från kunden, har hög potential
att minska effekttoppar. Ur ett elnätsföretags synvinkel kan det därmed vara intressant att i första
hand utreda nyttorna med denna typ av laststyrning, något som ligger till grund för de
avgränsningar som görs för detta examensarbete.
I ett examensarbete av Grahn (2015) utformas en metod som kan användas för att uppskatta den
ekonomiska nytta ett elnätsföretag kan få genom att implementera laststyrning. Studien visar på
märkbara teoretiska besparingar vid jämnare effektuttag, och Grahn lyfter fram vikten av att testa
samma metod på andra elnät. I denna studie används samma metod men med nätdata från
Upplands Energi, kombinerat med antaganden om potentiell laststyrning som är delvis baserade
på ett verkligt pågående projekt inom laststyrning på Upplands Energis nät.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är för det första att undersöka hur den nya modellen för
förhandsreglering av elnätsföretagens intäkter påverkar elnätsföretagen, med avseende på
lönsamhet och investeringsstrategier. Eftersom den nya förhandsregleringen även innefattar
incitament för att minska nätförluster och minska kostnader för överliggande nät, inkluderar
detta arbete även en undersökning om hur ett nätföretag kan åstadkomma detta genom att
implementera laststyrning. Därmed är syftet, för det andra, att kvantifiera de ekonomiska
besparingar som kan göras, utifrån Ei:s incitament, med hjälp av laststyrning. Detta görs genom
en fallstudie av elnätsföretaget Upplands Energi. För att uppfylla syftet används två övergripande
frågeställningar.



Hur tycker elnätsföretagen att den nya modellen för förhandsreglering påverkar deras
lönsamhet och agerande?
Hur stor blir den ekonomiska besparingen som Upplands Energi kan ta del av genom att
styra värmepumpar installerade på villor och på så sätt minska effekttoppar i sitt nät?
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1.2 Avgränsningar
Under detta arbete har flera avgränsningar gjorts. Först och främst ämnar inte detta
examensarbete utvärdera regleringsmodellen som helhet, och heller inte ge förslag på
förbättringar inför kommande perioder. Istället fokuserar arbetet endast på hur elnätsbolagen
uppfattar att de påverkats av de förändringar som gjorts, samt utvärdera vissa incitament i
regleringen med hjälp av en fallstudie.
När rapporten behandlar nyttan med förbrukningsflexibilitet och laststyrning avses enbart nyttan
för nätbolagen. Kundperspektivet tas inte i beaktning i denna studie, men skulle kunna vara
intressant att behandla i ytterligare studier. Inte heller undersöks hur stor den totala potentialen
för förbrukningsflexibilitet hos Upplands Energi är. Med ökad förbrukningsflexibilitet nämns
även möjligheten att skjuta upp investeringar (Grahn, 2015). Detta innebär att om effekttoppar
sänks och lasten jämnas ut går det att skjuta upp eller helt undvika investeringar som syftar till
att öka nätets kapacitet (Grahn, 2015). Detta område är dock svårt att kvantifiera eftersom alla
nät har olika struktur och förutsättningar, och därför tas inte detta med i beräkningarna över
besparingar som kan göras med hjälp av laststyrning.

1.3 Disposition
Rapporten inleds med en bakgrund, där elnätsmarknadens historiska utveckling och aktörer
beskrivs. I bakgrundskapitlet beskrivs dessutom elnätets funktion och uppbyggnad. Därefter, i
kapitel 3, förklaras elnätsregleringen i Sverige för att ge ytterligare bakgrund till första delen av
rapportens syfte. Kapitel 4 ger förståelse för den andra delen av rapportens syfte och innefattar
förklaringar av begreppen smarta nät, laststyrning samt en beskrivning av rapportens fallstudie.
Därefter ges en metodbeskrivning, uppdelat på respektive del av syftet, i kapitel 5. Sedan
presenteras resultat och analys från studien i kapitel 6, också uppdelat på respektive del av syftet.
Därefter följer i kapitel 7 diskussion och förslag på vidare forskning. Avslutningsvis presenteras
rapportens slutsatser i kapitel 8.
Om läsaren redan är bekant med Sveriges elnätsmarknad går det bra att hoppa över kapitel 2, och
samma sak gäller för kapitel 3 som handlar om förhandsregleringen av Sveriges elnätsföretag.
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2. Sveriges elnät
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur el- och elnätsmarknaden i Sverige har utvecklats de senaste
25 åren, och dessutom beskrivs de viktigaste aktörerna. Därefter ges en förklaring till hur elnätet
fungerar, och vilka typer av elnätsföretag det finns.

2.1 Historia
Under de senaste 25 åren har det skett mycket på den svenska elmarknaden. Marknaden har
avreglerats, myndigheter har bildats och samarbeten med övriga länder har ingåtts. I tabell 1
redovisas viktiga årtal och händelser i tidsordning (Bergerland, Wallnerström, Hilber, 2015,
s. 1). Som framgår av tabell 1 påbörjades diskussionerna om en eventuell avreglering av
elmarknaden redan år 1990. Som ett första steg bolagiserades Vattenfall år 1992 och Svenska
kraftnät bildades för att ta över det svenska stamnätet. Eftersom en avreglering av elmarknaden
skulle behöva en reglerande instans, bildades 1994 en nätmyndighet. Sedan, år 1996,
avreglerades elmarknaden i Sverige, medan elnätsmarknaden fortsatte vara reglerad. Därefter
började reglering av elnätsföretagen användas, i form av Nätnyttomodellen, och flera lagar
infördes. År 2008 bildades Ei och år 2012 övergavs Nätnyttomodellen och förhandsreglering
började istället tillämpas.
Även om det hänt mycket på elmarknaden de senaste 25 åren, och även om nätreglering
fortfarande är relativt nytt, är elnätet i Sverige är gammalt. Figur 1 nedan visar en
sammanställning av nuanskaffningsvärdet av elnätets olika komponenter och när de byggdes,
baserat på data hämtat från Ei. Som kan ses i figur 1 finns det komponenter i Sveriges nät som är
byggda redan på 10-, 20- och 30-talet. Den huvudsakliga utbyggnaden av elnätet skedde dock på
70- och 80-talet.

Figur 1. Sammanställning av nuanskaffningsvärde för elnätets olika komponenter: stationer, transformatorer och
kringutrustning, ledningar samt elmätare och IT-system (Energimarknadsinspektionen, 2016).
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Tabell 1. En översikt av viktiga milstolpar i elmarknadens historia (Bergerland, Wallnerström, Hilber, 2015, s. 1).

År

Händelse

1990

Förslag om avreglering av elmarknaden börjar diskuteras.

1992

Vattenfall bolagiseras och Svenska kraftnät bildas för att ta över det svenska
stamnätet.

1994

Nätmyndigheten, en myndighet inom Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
inrättas. Nätmyndigheten var senare en del av Statens energimyndighet.

1996

Den svenska elmarknaden avregleras. Elnätsmarknaden fortsätter att fungera som ett
naturligt monopol, vilket skapar ett behov av en reglerande instans.

1998

Projekt med syfte att utveckla en ny tariffreglerande modell startas av
Nätmyndigheten.

2003

Nätnyttomodellen introduceras. Modellen använder fiktiva referensnätverk för att
utvärdera tillförlitligheten i elnäten.

2005

Stormen Gudrun orsakar stora skador på elnätet i södra Sverige (450 000 kunder
drabbades) vilket leder till ökat politisk tryck på att reglera elnätsföretagen.

2006

En lag om obligatoriska riskanalyser angående tillförlitligheten i elnätet införs, liksom
en handlingsplan för detta.

2008

Energimarknadsinspektionen inrättas.

2008

Ei kräver att återbetalning baserad på Nätnyttomodellen ska införas. Efter juridiska
processer under året erhålls en överenskommelse för åren 2003-2007.

2009

Ei slutar att använda nätnyttomodellen.

2012

Efter ett EU-direktiv övergår Sverige från efterhandsreglering till förhandsreglering
inför tillsynsperioden 2012-2016.

2016

Inför tillsynsperioden 2016-2019 sker förändringar i förhandsregleringsmodellen.
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2.2 Aktörer
Ei sammanfattar på sin hemsida vilka aktörer som verkar på elnätsmarknaden. Dessa innefattar
ett flertal myndigheter, producenter, kunder och organisationer, varav de viktigaste för
rapportens innehåll förklaras i detta avsnitt (Energimarknadsinspektionen, 2012).
2.2.1 Elnätsföretag och elkunder
Idag finns cirka 160 företag i Sverige som äger elnät, och de har ansvar för att el transporteras
från stamnätet till lokalnät och de anslutna elkunderna. Elnätsföretagen i Sverige har olika
företagsformer; framför allt finns det aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det som
karaktäriserar en ekonomisk förening är att den ägs av sina medlemmar, och målet med
verksamheten ska vara att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. Det ansvar som varje
medlem har är relaterat till den insats som betalats till föreningen, men medlemmarna har inget
personligt betalningsansvar. Eventuell vinst kan fördelas mellan medlemmarna och sker då i
form av återbäring (Aktiebolagtjänst, 2016). Aktiebolagen ägs av aktieägare som inte heller har
något personligt betalningsansvar, och eventuell vinst kan delas ut till dessa ägare i form av
utdelning. I Sverige ägs elnätsföretagen som har ägarformen aktiebolag av staten, kommuner
eller privata företag (Swedishsmartgrid, 2016). Elkunderna är i sin tur både privata
hushållskunder och företagskunder (Energimarknadsinspektionen, 2015 a).
2.2.2 Energimarknadsinspektionen
Ei är en myndighet som verkar på uppdrag av regeringen. Ei:s verksamhet har sin utgångspunkt i
den svenska energipolitiken, och arbetet ska bidra till att regeringen och riksdagens energipolitik
genomförs. Ei arbetar för att Sverige ska få en hållbar, säker och effektiv tillgång till energi,
vilket innefattar tillsyn av elmarknaden. Ei har med andra ord till uppgift att sköta regleringen av
elnätsföretagen och kontrollera att de uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857). Det
är till exempel Ei som bedömer skäligheten för de intäkter som elnätsföretagen får ta ut från sina
kunder (Energimarknadsinspektionen, 2012 a). Om ett elnätsföretag har tagit ut för höga avgifter
från sina kunder under en tillsynsperiod, sänker Ei intäktsramen för nästa period. Dessutom kan
Ei ge företagen en straffavgift, om de överstigit intäktsramen med mer än 5 %
(Energimarknadsinspektionen, 2012 b)
För att skapa förutsättningar för en välfungerande, reglerad elnätsmarknad använder Ei också
flera olika styrmedel (Granath, Gustavsson, 2014, s. 10). Ei använder bland annat informativa
styrmedel så som att elnätsföretagen måste publicera avbrottsstatistik, och rent ekonomiska
styrmedel som till exempel att elnätsföretagen måste betala avbrottsersättning till kunder som
haft avbrott i mer än 12 timmar.
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2.2.3 Energimyndigheten
Energimyndigheten arbetar liksom Ei på uppdrag av regeringen, och det huvudsakliga uppdraget
innefattar att arbeta mot ett hållbart energisystem med ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och
försörjningstrygghet. Energimyndigheten arbetar med att utveckla och förmedla kunskap inom
energiområdet samt stöttar näringslivet i projekt som rör exempelvis förnyelsebar energi och
smarta elnät (Energimyndigheten, 2016). Energimyndigheten delar varje år ut drygt en miljard
kronor till projekt inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation,
och är därmed Sveriges tredje största statliga forskningsfinansiär. Denna verksamhet syftar till
att uppfylla de svenska energi- och klimatmålen samt den långsiktiga energi- och klimatpolitiken
(Energiforskningsläget, 2015, s. 8). Av de pengar som delades ut 2014 gick ungefär 20 % till
forskning inom elsystem och elproduktion (Energiforskningsläget, 2015, s. 17).
2.2.4 Svenska kraftnät
Ytterligare en myndighet som spelar en avgörande roll på elnätsmarknaden är Svenska kraftnät
(SvK) (Svenska kraftnät, 2015). SvK har uppdraget att underhålla och utveckla Sveriges stamnät,
där el transporteras från kraftanläggningar till slutkunder. SvK fungerar som både
balansansvariga och systemansvariga. Balansansvar innebär i praktiken att mängden tillförd och
uttagen el alltid är i balans i alla inmatnings- och uttagspunkter, något som kontrolleras i SvK:s
kontrollrum. Systemansvaret relaterar till förvaltning av stamnätet och innebär att SvK ser till att
den totala produktionen och importen motsvarar den förbrukning och export som finns för hela
landet (Svenska kraftnät, 2015).

2.3 Elnätet
För att förstå driften och utvecklingen av elnätet behövs grundläggande kunskap om hur elnätet
fungerar och om tillhörande tekniska begrepp. Dessutom är det viktigt att förstå elnätets olika
nivåer och vilka företag som verkar på dessa.
2.3.1 Så fungerar elnätet
Den mest centrala principen, som ligger till grund för all elnätsverksamhet, är att el inte kan
lagras utan måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras (Svenska kraftnät, 2014,
s. 17). Det måste därför alltid vara balans i elnätet, och därför är elleverantörerna ansvariga för
att leverera lika mycket el som deras kunder förbrukar. I efterhand är det SvK som kontrollerar
balansansvaret och reglerar detta. Om elleverantören inte lyckas uppfylla balanskravet ordnar
SvK det åt dem, och tar ut en avgift för detta. Hur god balans mellan produktion och konsumtion
som det är för stunden kan uttryckas i frekvens. I Sverige ska frekvensen vara 50 Hertz [Hz]. Om
förbrukningen överstiger produktionen sjunker frekvensen och om produktionen är större än
förbrukningen stiger frekvensen (Svenska kraftnät, 2015). Elnätet fungerar dock inte helt perfekt,
utan en del av den överförda effekten går förlorad längs vägen mellan produktion och
konsumtion. Det betyder alltså att mer energi än vad som faktiskt används måste föras över.
Dessa nätförluster kan delas in i två kategorier: tekniska förluster och icke-tekniska förluster, och
nedan visas några exempel på dessa (Werther Öhling, 2015, ss. 26-27).
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Tekniska förluster kan vara:




strömberoende förluster som till exempel värmeförluster
icke strömberoende förluster som till exempel tomgångsförluster
koronaförluster vid höga spänningsnivåer.

Icke-tekniska förluster kan vara:





energi som används för att en nätanläggning ska ha en optimal funktion, till exempel
värme i ett ställverk och kylning av en transformator
energi som inte debiteras på grund av illegala kopplingar i nätet
energiuttag i anslutningspunkter som saknar elmätare, till exempel gatubelysning och
parkeringsautomater
feldebiterad energikonsumtion som till exempel vid mätfel.

Förluster i nätet kan även kategoriseras som fasta eller variabla (Lakevi, Holmes, 1995). Fasta
förluster beror på magnetiseringsström som finns i transformatorer och reaktorer, medan variabla
förluster beror på hur mycket effekt, och ström, som går genom ledningen. Elnätets huvudsakliga
syfte är att förse kunder med den energi som efterfrågas. Det innebär att elnätet används till att
överföra stora mängder effekt från områden där el genereras till områden där elen konsumeras,
och systemet som helhet måste som tidigare nämnt hela tiden befinna sig i balans (Lakervi,
Holmes, 1995, s. 1).
Det svenska elnätet är uppbyggt i tre nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet består av
15 000 km kraftledningar och har spänningsnivåer på 220 kV eller 400 kV och utgör på så sätt
elnätets ryggrad. I Sverige är det SvK som äger och förvaltar stamnätet. Angränsande till
stamnätet finns regionnäten där spänningen vanligtvis transformeras ner till 40-130 kV. Från
regionnäten överförs elen sedan till lokalnätet, som ofta har en spänningsnivå omkring
0,4-20 kV. Det är framför allt från lokalnätet som elen distribueras till kunderna, men det finns
vissa undantag, till exempel större industrikunder som kan vara anslutna direkt till regionnätet
(Granath, Gustavsson, 2014, s. 13)
2.3.2 Regionnätsföretag
I Sverige finns det fem företag som äger regionnät. Sammanlagt äger dessa elnätsföretag cirka
30 000 km ledning regionnät och distribuerar el till 600 större industrikunder, exempelvis
pappersindustrier och stålverk. I regionnäten finns det även cirka 1 600 gränspunkter till de
underliggande lokalnäten. Regionnätet utgör därmed det som kallas överliggande nät till
lokalnäten i dessa gränspunkter. En översikt av de regionnätsföretag som finns i Sverige visas i
tabell 2 (Granath, Gustavsson, 2014, s. 16).
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Tabell 2. En översikt av regionala elnätsföretag (Granath, Gustavsson, 2014, s. 16).

Elnätsföretag

Antal större industrikunder

Ledningslängd
[km]

Antal gränspunkter

Ellevio

76

5 800

442

E.ON Elnät Sverige

181

8 500

501

Laforsen
Produktionsnät

6

50

3

Skellefteå Kraft
Elnät

17

1 100

53

Vattenfall
Eldistribution

277

14 900

625

2.3.3 Lokalnätsföretag
I Sverige finns det cirka 160 elnätsföretag som driver och förvaltar elnät på lokal nivå. Värt att
notera är att E.ON, Ellevio och Vattenfall sammanlagt äger drygt hälften av lokalnätet och har
ungefär hälften av elnätskunderna, se tabell 3. Bland lokalnätsföretagen förekommer det stora
variationer när det kommer till antal kunder, ägandeform och geografi, något som Ei har valt att
beskriva med en klassificering i form av kundtäthet. Klassificeringen, som benämns som
T-faktor, definieras genom antal kunder delat med ledningslängd, och fördelningen av
lokalnätsföretagen visas i tabell 4 (Granath, Gustavsson, 2014, s. 14).
Tabell 3. En översikt av lokalnätsföretag (Granath, Gustavsson, 2014, s. 14).

Elnätsföretag

Antal kunder

Ledningslängd [km]

890 000

60 000

1 000 000

120 000

Vattenfall Eldistribution

860 000

110 000

Övriga lokalnätsföretag

2 600 000

210 000

Ellevio
E. ON Elnät Sverige
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Tabell 4. T-faktorn är fördelad på följande vis bland lokalnätsföretagen (Granath, Gustavsson, 2014, s. 14).

Klassificering

Intervall

Antal

Elnätsföretag i tätort

T > 20 kunder/km

18

Elnätsföretag i blandat nät

10 < T < 20 kunder/km

64

Elnätsföretag i glesbygdsnät

T < 10 kunder/km

79

2.3.4 Nättariffer
Som tidigare nämnts består Sveriges elnät av tre olika nivåer. Mellan dessa tre nivåer, i de
punkter där de ansluter till varandra, tillämpas nättariffer (Fritz, 2013, s. 16). Detta betyder att
lokalnätsägare betalar avgifter till regionnätsägare, och regionnätsägare betalar avgifter till SvK
som äger stamnätet. Eftersom alla dessa tre har monopol, reglerar Ei intäkterna för alla typer av
nätägare, och granskar de tariffer som sätts för respektive anslutning (Fritz, 2013).
Alla som är anslutna till ett elnät måste alltså betala avgifter till ägaren av det nätet - nättariffer
(Energimarknadsbyrån, 2016). Två typer av abonnemang är säkringsabonnemang och
effektabonnemang. Säkringsabonnemang består av en fast avgift baserad på huvudssäkringens
storlek, samt en rörlig del (Damsgaard et al., 2014, s. 43). Den rörliga, överföringsavgiften, beror
på hur mycket el som används, det vill säga antalet kWh som överförs till kunden.
Effektabonnemang består av fast avgift, överföringsavgift och effektavgift. Effektavgiften
baseras på den högsta uttagna medeleffekten på en timme under en avräkningsperiod, ofta en
månad (Damsgaard et al., 2014, s. 43).
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3. Elnätsreglering
I detta kapitel presenteras information om reglering av elnätsföretag i Sverige. Kapitlet inleds
med en kort historisk sammanfattning och går sedan in på en mer detaljerad beskrivning av
förhandsregleringen och dess centrala delar.

3.1 Förhandsreglering
Den svenska elmarknaden avreglerades som tidigare nämnts år 1996, och därefter följde ett
behov av att utveckla en modell för att reglera elnätsföretagens verksamhet. År 2003
introducerades Nätnyttomodellen, som då ansågs vara ett unikt och innovativt verktyg för
nätreglering (Bertling, Wallnerström, 2010, s. 1). Nätnyttomodellen bygger på en programvara
som använder verkliga data från elnätsföretagen och producerar ett fiktivt referensnät som
motsvarar det verkliga nätet (Bertling, Wallnerström, 2010, s. 2). År 2009 togs beslutet att
överge Nätnyttomodellen, och i linje med aktuella EU-direktiv anammandes istället
förhandsreglering från och med år 2012. Den nya regleringen använder historiska data från
elnätsföretagen, istället för ett referensnät, och på så sätt jämförs elnäten hela tiden med sig
själva. Syftet med modellbytet var att skapa en stabil prediktion av elnätsföretagens intäkter och
därmed underlätta investerings- och underhållsplanering (Bertling, Wallnerström, 2010, s. 2).
Förhandsregleringen innebär att Ei ska besluta om intäktsramar för elnätsföretagen på förhand.
De bestämmer då hur stora avgifter det är rimligt att elnätsföretagen tar ut av sina kunder under
de nästkommande fyra åren. Ändringen av regleringen uppkom på grund av att det i
Europaparlamentets elmarknadsdirektiv finns vissa krav om överföringstariffer, som EUkommissionen inte tyckte uppfylldes helt med Nätnyttomodellen. I och med införandet av
förhandsregleringen ska det inte längre finnas några tvivel om att Sveriges ellagstiftning
uppfyller kraven som ställs i elmarknadsdirektivet (Werther, 2009).
Med förhandsreglering bestäms inför varje tillsynsperiod, på fyra år, en intäktsram för
elnätsföretagen. Elföretagen lämnar själva in ett förslag till Ei på hur stor deras intäktsram ska
vara, och Ei ges sedan möjlighet att ändra den innan den fastställs. Om företaget sedan avviker
ifrån den givna intäktsramen kommer det tas i beakande i den nästkommande tillsynsperioden.
Om företagen överstiger ramen med 5 % eller mer, tillkommer en straffavgift (Werther, 2009,
s. 24).
Intäktsramen som bestäms av Ei ska enligt föreskrifter täcka kostnader för den verksamhet som
elnätsföretag bedriver. Ei måste därför göra en värdering av vad elnätsföretagen erbjuder sina
kunder, för att kunna avgöra vad skäliga intäkter ska vara. På en marknad som inte består av
naturliga monopol, exempelvis elmarknaden, bestäms värdet av vilket pris ett företag sätter.
Sätter ett företag för höga priser är sannolikheten hög att kunden istället går till någon annan, och
att företag med för höga priser konkurreras ut. Detta är inte möjligt på elnätsmarknaden då
kunder inte har möjlighet att välja sin elnätsleverantör. Istället får Ei göra en värdering över vilka
kostnader ett elnätsföretag borde ha för att kunna erbjuda anslutning till deras elnät, med en viss
kvalitet till sina kunder.
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Dessa kostnader ska som tidigare nämnts vara skäliga, och behöver inte nödvändigtvis vara de
faktiska kostnader ett företag rapporterar in till Ei att de har. Om verksamheten bedrivs
ineffektivt ska inte de extra kostnaderna kunna debiteras till kunderna (Werther, 2009, s. 26).

3.2 Intäktsramen
Intäktsramen, som visas i figur 2, består dels av löpande kostnader, dels av kapitalkostnader,
något som förklaras i rapporten Förhandsreglering av elnätsavgifter (2009) som är utgiven av
Ei. Eftersom elnätsverksamhet kräver mycket stora investeringar, i både ledningar, stationer och
annan utrustning som krävs för kraftöverföring, utgör kapitalkostnaderna en stor del av de totala
kostnaderna. De löpande kostnaderna kan i sig delas in i två delar: påverkbara och ickepåverkbara kostnader. De påverkbara kostnaderna, som bland annat är driftkostnader, innefattas
av ett effektiviseringskrav, som införts för att ge företagen incitament till att minska dessa
kostnader. Kapitalkostnaderna delas också in i två delar: avskrivning och avkastning.

Figur 2. Intäktsramens delar (egen bild som är baserad på Werther, 2009, s. 27).

3.2.1 Löpande kostnader
Elnätsföretagens löpande kostnader var som tidigare nämnt uppdelade i påverkbara och ickepåverkbara, varav de påverkbara är belagda med effektiviseringskrav. De påverkbara definieras
av alla kostnader som inte klassas som opåverkbara (Pandur, Jonsson, 2015, s. 7).
Dessa är kostnader för följande:






nätförluster
abonnemang till överliggande och angränsande nät
anslutning till överliggande och angränsande nät
ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el
myndighetsavgifter enligt förordningen om vissa avgifter på elområdet.

Även om både minskade förluster och kostnader för överliggande nät anses vara icke-påverkbara
har Ei, inför tillsynsperioden 2016-2019, infört incitament för att uppmuntra elnätsföretagen att
minska dessa kostnader.
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3.2.2 Avskrivning
Syftet med avskrivningar är att definiera hur mycket elnätsföretagens anläggningar sjunker i
värde och hur mycket de slits ut över tiden, även kallat kapitalförslitning (Werther, 2009, s. 44).
Reglermässiga avskrivningar ska ligga så nära den ekonomiska livslängden som möjligt, vilket
skiljer sig från bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar som inte behöver göra det.
Den ekonomiska livslängden definieras som den tid en anläggning anses vara
företagsekonomiskt lönsam, och skiljer sig ifrån den tekniska livslängden som är den tid en
anläggning faktiskt fungerar. Om ett nätföretag underhåller exempelvis en ledning väl kan den
tekniska livslängden bli lång. Det kommer dock alltid en tidpunkt då det inte längre är värdefullt
att fortsätta med reparationer och upprustning, utan det är mer kostnadseffektivt att ersätta
ledningen (Werther, 2009, s. 44). I dessa intäktsramar har Ei bestämt att den ekonomiska
livslängden för anläggningar som ska överföra el, exempelvis kablar, är 40 år och för annan
utrustning, till exempel elmätare, är den 10 år (Pandur, Jonsson, 2015, s. 5).
3.2.3 Avkastning
Eftersom det står i ellagen att nätverksamhet, förutom att kunna ha intäkter som täcker kostnader
för verksamheten, ska ha en skälig avkastning är avkastningen den andra delen av
kapitalkostnaderna. Den kostnaden räknas ut genom en kalkylränta som i sin tur bestäms av en
så kallad WACC, vilket står för Weighted Average Cost of Capital. Denna metod är allmänt
vedertagen, och används av Ei:s motsvarigheter i bland annat Finland och England (Werther,
2009, s. 71).
När någon investerat i ett nätbolag, eller egentligen i vilken verksamhet som helst, har dessa
investerare eller långivare ett krav på att få avkastning på det kapital de lagt in. Detta ska
motsvara en riskfri ränta och en riskpremie. WACC:en beräknas genom att undersöka
investerares avkastningskrav och se hur stora de är i förhållande till den andel av kapitalet de har.
Om en bransch eller verksamhet har hög risk kommer kalkylräntan bli högre.
För tillsynsperioden 2012-2015 bestämde Ei WACC:en, det vill säga kalkylräntan, till 5,2 %.
Detta överklagades av elnätsföretagen då de ansåg räntan var satt för lågt, och den slutgiltiga
räntan fastställdes av förvaltningsrätten till 6,5 % (Pandur et al., 2014, s. 20). Ei, som ansåg att
5,2 % från början var en korrekt ränta, överklagade då förvaltningsrättens beslut till
kammarrätten som dock fastställde kalkylräntan till 6,5 %. Ei överklagade då till Högsta
förvaltningsdomstolen, som i sin tur inte gav Ei ett prövningstillstånd och avslutade den långa
domstolsprocessen våren 2015 och satte kalkylräntan till ett slutgiltigt 6,5 % och gav
elnätsföretagen rätt i frågan (Svensk Energi, 2015). Kalkylräntan för tillsynsperioden 2016-2019
har bestämts av Ei till 4,53 % före skatt (Energimarknadsinspektionen, 2015b). Denna
kalkylränta är också överklagad, och ligger vid tiden då denna rapport skrivs i
domstolsförhandlingar.
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3.3 Tillsynsperioden 2016-2019
Inför tillsynsperioden 2016-2019 genomfördes betydande ändringar i regleringen av
elnätsbolagens intäkter (Energimarknadsinspektionen, 2015 c). Inför tillsynsperioden 2012-2015
hade Ei relativt kort tid för att utforma en helt ny modell för förhandsreglering, i och med detta
behövde flera delar av modellen revideras inför perioden 2016-2019 (Pandur et al., 2014, s. 5).
3.3.1 Åldersbestämning av anläggningar
Ett av de största problemen Ei såg med regleringen 2012-2015 var att real annuitet tillämpades
för beräkning av kapitalkostnad, vilket är en metod som inte tar hänsyn till ålder på anläggningar
och komponenter i nätet. Detta medför att kunder anslutna till nätet kan komma att betala för
redan avskrivna ledningar och annan utrustning, samtidigt som nätbolagen överkompenseras. Att
metoden inte tar hänsyn till ålder innebär också att ålder inte är något nätbolagen måste
rapportera in till Ei, vilket i sin tur leder till att Ei inte får någon överblick över
åldersfördelningen av elnätet. Vidare ansåg Ei att denna metod gav incitament att driva gamla
anläggningar, istället för att investera i nya komponenter och ny teknik (Pandur et al., 2014, s. 5).
Metoden som Ei valt att ersätta real annuitet med är real linjär metod. Denna metod tar till
skillnad från den tidigare hänsyn till ålder, vilket gör att den årliga kapitalkostnaden blir mindre
för varje år (Pandur, Jonsson, 2015). Den ekonomiska livslängden är bestämd till 40 år för
överföringsanläggningar och 10 år för övriga anläggningar (samma som för perioden
2012-2015). Den ekonomska livslängden på 40 respektive 10 år är detsamma för både
föregående och nuvarande tillsynsperiod. När den ekonomiska livslängden för anläggningen är
till ända ska kapitalförslitning beräknas i ytterligare tio respektive två år, vilket motsvarar 25 %
av den ekonomiska livslängden (Pandur, Jonsson, 2015). Detta ska förhindra eventuella
samhällsekonomiska förluster som skulle kunna uppstå om anläggningar byts ut enbart för att
den ekonomiska livslängden löpt ut, trots att de fortfarande är väl fungerande (Pandur et al.,
2014, s. 59). När anläggningarna blivit 50 eller 12 år gamla sätts kapitalförslitningen och
avkastningen till noll och därmed blir även den totala kapitalkostnaden noll (Pandur, Jonsson,
2015). I figur 3 nedan visas skillnaderna i kapitalkostnad mellan de två metoderna. Genom att
använda real linjär metod är kapitalkostnaderna i början högre, för att sedan minska över tiden,
medan kostnaden är konstant för real annuitet. Detta på grund av att med real linjär metod är
avskrivningarna varje år lika stora i förhållande till nuanskaffningsvärdet (Nyqvist, 2015).
Formler för att räkna ut kapitalkostnad med respektive metod finns att se i Appendix A.
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Figur 3. Skillnaden i kapitalkostnad mellan real linjär och real annuitet, med en WACC på 4,3 % och 40 års
avskrivningstid (Nyqvist, 2015, s. 27).

Att åldersbestämma anläggningar var något som nätbolag ställde sig kritiska till under
utredningsarbetet för ändringar i intäktsregleringen. Elnätsföretagen menade att detta arbete var
svårt och krävde mycket resurser (Pandur et al., 2014, s. 48). Ei ansåg dock att ålder på
anläggningarna är något elnätsföretagen borde ha uppgifter om, i och med de krav som finns på
elnätet. För att underlätta arbetet sattes en ålder på 38 år för anläggningar äldre än 38 år, och för
anläggningar där företagen inte kunde bestämma den riktiga åldern (Pandur, Jonsson, 2015).
Detta innebär alltså att från och med 2016 finns det, enligt denna reglering, inga komponenter i
Sveriges elnät som är äldre än 38 år. Att byta till en real linjär metod tror Ei kommer att innebära
att elnätsföretagen inte längre har incitament att driva gamla anläggningar, utan istället investerar
och reinvesterar i sina nät.
3.3.2 Incitament för effektivare nätutnyttjande
Werther Öhling (2015) beskriver i rapporten Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet,
utgiven av Ei, den föreskrift som syftar till att skapa nya incitament för elnätsföretag att utnyttja
elnätet på ett mer effektivt sätt. Dessa incitament handlar om att 1) minska nätförluster och 2)
minska kostnader för överliggande nät (Werther Öhling, 2015). Detta kan göras genom att till
exempel använda avgifter som ger kunder incitament till att använda el vid vissa tidpunkter, eller
att applicera laststyrning som förklaras närmare i kapitel 4. Både nätförluster och abonnemang
för överliggande nät klassificeras som en icke-påverkbar kostnad i regleringen, men genom dessa
incitament kan elnätsföretag ändå göra ekonomiska besparingar genom att utnyttja elnätet mer
effektivt.
Nätförluster syftar till de förluster som uppstår vid överföring av el och brukar definieras som
differensen mellan mängden el som matas in i nätet och mängden som tas ut. Att föreskriften
riktar in sig på just nätförluster förklaras med att nätförlusterna direkt påverkar både
nätkostnader för elnätsföretagen och energiåtgång (Werther Öhling, 2015, s. 23). Den indikator
som Ei använder för att bedöma nätförluster är kvoten nätförluster/uttagen energi. Denna andel,
jämfört med elnätsföretagets historik, ska kunna ge ett tillägg (eller avdrag) på intäktsramen
(Werther Öhling, 2015, s. 35).
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Kostnader för överliggande nät kan minskas genom att minska belastningen på nätet, vilket i sin
tur kan göras genom att sprida förbrukningen av el jämnare över tiden. Begreppet belastning har
Ei valt att definiera som överförd effekt i en eller flera punkter i elnätet, och kan beräknas med
hjälp av en så kallad lastfaktor. Denna lastfaktor beräknas som en kvot mellan medeleffekten och
maxeffekten i ett elnät. Därmed blir lastfaktorn låg om det sker stora effektvariationer och
enstaka effekttoppar i elnätet. En hög lastfaktor däremot innebär att variationerna inte är lika
stora och att elnätet utnyttjas jämnare (Werther Öhling, 2015, s. 37).
De punkter som belastningen ska beräknas från är i de så kallade gränspunkterna. Lastfaktorn
beräknas genom att effektuttagen för alla gränspunkterna i nätet under ett dygn först summeras,
och sedan beräknas medeleffekt och maxeffekt för det dygnet. En indikator i form av en
medellastfaktor kan slutligen framställas genom att medelvärdet av nätets lastfaktor för varje
dygn i tillsynsperioden beräknas (Werther Öhling, 2015, s. 39). Genom att ta belastningen på
elnätet i beaktande skapas incitament till att minska effekttoppar och på så sätt frigöra kapacitet i
elnätet. Därmed, menar Ei, skapas möjligheter att ansluta mer förnyelsebar energi, alternativt
ansluta fler kunder, utan att investera i mer kapacitet i elnätet (Werther Öhling, 2015, s. 23).
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4. Laststyrning
I detta kapitel förklaras först begreppen smarta elnät och förbrukningsflexibilitet, och sedan
redogörs det för potentialen för laststyrning i Sverige. Sista delen av detta kapitel presenterar
fallföretaget Upplands Energi, samt information om deras projekt KlokEl där de med hjälp av att
styra värmepumpar vill sänka effekttoppar i sitt nät.

4.1 Smarta elnät och förbrukningsflexibilitet
Smarta elnät är ett brett begrepp, och det finns egentligen inte någon speciell gränsdragning
mellan smarta elnät och traditionella elnät. Generellt innefattar smarta elnät flera aspekter av
elnätsutveckling, från produktion, kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet till nya
affärsmodeller som baseras på it. Smarta elnät handlar med andra ord inte bara om teknik utan
även om nya typer av tjänster och marknadslösningar. Dessutom gör den allt mer utvecklade
digitaliseringen av elnätet det möjligt för kunder att ta en mer aktiv roll, vilket också är en viktig
faktor i begreppet smarta elnät (SOU2014:84, 2014, s. 29) I rapporten UP-rapport Kraftsystemet
(2015) från Energimyndigheten beskrivs vilka insatser inom elkraftsområdet som ska prioriteras;
elnät och flexibilitet, vattenkraft, vindkraft, solkraft samt innovation. Just flexibilitet beskrivs i
rapporten som en nyckel till ett framtida energisystem som ska vara robust och effektivt
(Energimyndigheten, 2015, s. 5).

4.2 Potential för laststyrning
Det svenska elsystemet definieras idag till stor del av kundernas behov; det ska alltid finnas
tillgänglig effekt för att tillgodose efterfrågan på el (Nylén, 2011). Om det däremot går att styra
lasten, att flytta viss förbrukning från höglasttimmar till låglasttimmar, kan effekttopparna bli
lägre (Nylén, 2011). Fritz (2013) skriver i rapporten Övergripande drivkrafter för
efterfrågeflexibilitet att under timmar med höga elpriser har det gått att se att industrier väljer att
minska sitt effektuttag för att spara pengar till följd av effekttariffer, och forskning har visat att
denna styrning kan uppgå till mer än 2 000 MW. Det är dock inte bara elintensiva industrier som
har potential att minska effekttoppar i elnätet, utan även mindre förbrukare som bostäder har
visat kapacitet på detta genom styrning av bland annat uppvärmning och högre priser under
höglasttimmar (Fritz, 2013). Om en miljon villor med eluppvärmning styrs samtidigt vid en
utomhustemperatur omkring noll grader finns möjlighet att styra omkring 2 000 MW, och ännu
mer vid lägre temperaturer (Fritz, 2013). Studier har visat att det är möjligt att flytta upp till
2 kW per hus, från timmar med hög last till timmar med låg last, utan att de boende upplevt
någon märkbar skillnad av exempelvis inomhustemperatur. Detta görs genom att under timmar
med hög elkonsumtion, sänka effekten i exempelvis en värmepump, vilket gör att den
konsumerar mindre el. Om samma sak görs på många värmepumpar samtidigt kan det blir
väldigt effektivt. Kombineras denna styrning med tariffer som ger ekonomiska incitament för
kunder att själva flytta sin förbrukning ökar nyttan ännu mer (Fritz, 2013).
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Genom att använda laststyrning kan också elnätsföretag spara pengar på flera olika sätt. Dels
genom att minskade effekttoppar innebär minskade nätförluster, dels för att elnätsföretagen
betalar avgifter för att vara anslutna till ett överliggande nät där en viss del baseras på den högsta
effekten de använder. Genom att minska den, kan också avgifterna de betalar till region- och
stamsnätsägare minska (Elforsk, 2011).
I rapporten Möjligheter och hinder för laststyrning skriver Nylén (2011) att laststyrning i sig kan
delas in i två olika kategorier; indirekt och direkt styrning. Den indirekta styrningen är inriktad
på framför allt ekonomiska incitament och information till kunder, så de själva kan välja att
minska sin förbrukning under timmar med hög last. Den direkta styrningen innebär att last delvis
eller helt plockas bort under vissa timmar, vilket då elnätsägare kan göra för att minska
effektuttaget i sina nät (Nylén, 2011, s. 27). I rapporten Effektkapacitet hos kunder av Fritz
(2006) kartläggs potentialen för olika modeller för förbrukningsflexibilitet. En slutsats från
rapporten är att det finns en betydande förmåga och vilja hos kunder att reducera elanvändningen
i utbyte mot ekonomisk ersättning. Drivkrafter i detta sammanhang identifieras som ekonomiska
både hos kunder och hos elnätsföretagen. I rapporten lyfts direkt laststyrning fram som ett
alternativ som inte kräver någon hög grad av engagemang från kundens sida (Fritz, 2006).
Bartusch och Alvehag publicerade år 2014 artikeln Further exploring the potential of residential
demand response programs in electricity distribution, där de ger en överblick av forskning på
området kring förbrukningsflexibilitet. Där konstaterar de att indirekt laststyrning genom
prissättning och tariffer har möjlighet att minska topplasteffekten med 5-20 %, medan direkt
laststyrning har potential att minska lasten vissa tidpunkter med upp till 50 %.
En studie genomförd i Danmark visar att laststyrning, i det fallet styrning av värmepumpar i
hushåll, skapar nyttor för elsystemet som helhet vid direkt styrning (Forskel, 2014). Dock visade
den studien att vinsterna för kunderna var relativt små med dagens priser och tariffnivåer. Ett
annat projekt i Danmark kallat Styr din varmepumpe har visat att det går att flytta elförbrukning
genom att styra värmepumpar i omkring 2 timmar utan att inomhustemperaturen sjunker eller
stiger mer än 1,5 grader (Energinet.dk, 2015). Projektet uppskattar vidare att med 200 000
installerade värmepumpar i Danmark kan 300-600 MW styras i det danska elnätet, vilket
motsvarar styrning av 1,5-3 kW per hushåll (Energinet.dk, 2015).

4.3 Upplands Energi
Upplands Energi är ett lokalnätsbolag i Uppland, se karta i figur 4, med ett landsbygdsbetonat
nät och med omkring 12800 kunder (Upplands Energi, 2016). En stor andel av kunderna är villor
med eluppvärmning, bland annat i form av luftvärmepumpar. Elen tas in ifrån tre punkter från
Vattenfalls regionnät, och distribueras vidare på omkring 2200 km nät till kunderna. I nätet finns
även ett mindre vattenkraftverk samt ett vindkraftverk (Klintefelt, 2016). Enligt sammanställda
data över inmatad effekt och nätförluster från Ei framgår det att nätförlusterna hos Upplands
Energi ligger på omkring 5 % (Energimarknadsinspektionen, 2015 d). Historik över nätförluster
hos Upplands Energi finns att se i Appendix E.
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Figur 4. Karta över Upplands Energis område (Upplands Energi, 2016).

Upplands Energis kostnader mot regionnätet grundas på Vattenfalls tariffer för södra Sverige. De
överskridande avgifterna beräknas som medelvärdet av det högsta timvärdet från två skilda
månader (Vattenfall, 2016).
Avgifterna listas nedan:








fast avgift för varje anslutningspunkt
årseffektavgift för varje anslutningspunkt
årseffektavgift för gemensam abonnerad årseffekt
överföringsavgift beroende på hur många kWh som går in i nätet
överskridandeavgift för reaktiv effekt
överskridandeavgift för abonnerad aktiv effekt (1,5 gånger det som överskrider)
avgift för utgående fack.

Effektbehovet varierar över åren, och Klintefelt poängterar att elnätet är starkt
temperaturberoende eftersom nätet har en stor andel villor med mycket direktverkande el. Till
exempel har det blivit vanligt med värmepumpar, något som har tydlig påverkan på effektuttaget
när det är kallt. Just nu abonnerar Upplands Energi på 60 MW, och en förteckning av tidigare års
abonnemangsnivåer finns att se i Appendix E. Eftersom nätet är väderberoende kan det vara
svårt att välja vilken effektnivå abonnemanget ska ligga på. Höga nivåer på abonnemanget kan
ge höga kostnader, men samtidigt medför överskridanden straffavgifter. Som tidigare nämnts
beräknas effekterna i avtalet som medelvärdet av högsta timvärdet från två skilda månader. Det
räcker således med två ordentliga överuttag för att få höga avgifter. Ett sätt att arbeta för att
undvika överuttag kan vara just laststyrning.
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4.3.1 Projektet KlokEl
Projektet KlokEl är ett samarbete mellan företagen Sustainable Innovation, Ngenic, Enertech och
Upplands Energi, och är delfinansierat av Energimyndigheten (Sustainable Innovation, 2016).
Beslutet om finansiering togs av Energimyndigheten i slutet på år 2014 och projektet pågår till
och med år 2017. Projektet går ut på att 500 villakunder i Upplands Energis lokalnät erbjuds en
gratis energitjänst för att styra värmepumpar. I avtalet ingår att projektgruppen får genom föra
studier och styra dessa värmepumpar under en treårsperiod (Lindborg, 2016) (Sustainable
Innovation, 2016). I januari år 2016 genomfördes en provkörning i projektet, där 100 villor
styrdes samtidigt en kall eftermiddag. Totalt kunde 200 MW styras, utan någon märkbar
temperaturförändring hos de boende.
Målet med projektet är att genomföra en övergripande studie om vilka miljömässiga och
ekonomiska konsekvenser laststyrning kan ge för såväl kunder som elnätsföretag och
elhandelsföretag. Om projektet går bra beräknar Sustainable Innovation att det går att styra
omkring 1 MW och energieffektivisera med cirka 10 %, vilket kan medföra ekonomiska
besparingar. Dessutom är förhoppningen att väcka privatkunders intresse för denna typ av smarta
energitjänster genom att erbjuda väldesignade tjänster, ökad inomhuskomfort och effektivare
elanvändning (Sustainable Innovation, 2016).
Själva styrningen av värmepumparna i villorna görs med hjälp av en smart termostat, kallad
Ngenic Tune, som utvecklats av Uppsalaföretaget Ngenic (Ngenic, 2016). Tjänsten går ut på att
termostaten samlar in inomhus- och utomhustemperatur och väderdata för att sedan optimera
värmen i en bostad. Detta sker automatiskt och det enda kunderna behöver göra är att ställa in
önskad inomhustemperatur, och sedan sköter Ngenic Tune resten. Det går också att styra
värmepumparna manuellt med hjälp av denna tjänst, vilket är det som testas hos Upplands
Energi. Genom att styra alla värmepumpar med Ngenic Tune installerad går det att sänka
effekten i nätet med 2kW i snitt per hus och timme (Berg, 2016). Upp till ungefär 2,5 timmar om
dagen går att styra utan att kunderna märker någon minskad komfort inomhus, vilket är en viktig
del i projektet. Den totala last som styrs, alltså 2 kW multiplicerat med antal hus och antal styrda
timmar, fördelas sedan ut relativt jämt under övriga timmar på dygnet (Berg, 2016).
I Upplands Energis kundgrupp kan uppskattningsvis 5 000 villor installera Ngenic Tune (Berg,
2016). Detta innebär 10 MW styrpotential, vilket är nästan 17 % av den totala effekt som
Upplands Energi just nu abonnerar på hos Vattenfall. Behovet att styra effekt kanske i dagsläget
inte är så stort som 10 MW hos Upplands Energi, men Berg (2016) tror att behovet kommer att
öka med elbilens framväxt. Under höglasttimmarna, som Upplands Energi önskar styra effekt
under, går alla värmepumpar på så kallad spetseffekt (Lindborg, 2016). Detta kan innebära att
effekten som går att styra per villa kan gå att styra mer än 2 kW, just under dessa extrema
scenarier med väldigt låga utomhustemperaturer (Lindborg, 2016). Bergs uppskattning om
potentialen för 5 000 anslutna villor har utgjort en begränsning för antal villor i modelleringen i
denna rapport.
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5. Metod
I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien. Kapitlet inleds med en kort
sammanfattning av metodvalen och därefter följer mer djupgående beskrivningar av förstudien,
intervjuerna, enkätstudien samt fallstudien.

5.1 Sammanfattning av metodval

Figur 5. Bild som sammanfattar de viktigaste delarna av metoden och hur de hänger ihop med syftet och
slutsatserna.

Som visas i figur 5 har detta arbete bestått av två delar, dels en enkät- och intervjustudie med
svenska nätbolag, dels en fallstudie på lokalnätsföretaget Upplands Energi. För att genomföra
båda delarna av studien ägnades de första veckorna av arbetet åt en förstudie som syftade till att
öka författarnas kunskaper om både förhandsreglering och laststyrning.
Första delen av arbetet bestod av en enkät som skickades ut till 139 av Sveriges lokalnätsföretag,
och personliga intervjuer med Vattenfall och Ellevio. 84 nätföretag svarade på enkäten och
utgjorde därmed underlaget för enkätstudien, och de frågor som ingick i enkäten finns att läsa i
Appendix C. Denna del genomfördes för att besvara första delen av syftet, att undersöka den nya
förhandsregleringen 2016-2019. Andra delen, fallstudien på Upplands Energi, användes för att
besvara andra delen av studien, att kvantifiera de ekonomiska besparingar som kan uppnås
genom att styra värmepumpar med hjälp av smarta termostater installerade hos villakunder i
Upplands Energis nät. En intervju med Upplands Energi genomfördes och sedan behandlades
förbrukningsdata från deras elnät, som omfattade åren 2010-2015, för att beräkna hur minskade
effekttoppar kan påverka kostnader för nätförluster och överliggande nät.
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5.2 Förstudie
Förstudien bestod av att studera litteratur om elnätsreglering från Ei, samt forskning kring
efterfrågeflexibilitet, smarta nät och laststyrning från bland annat Energimyndigheten och
Energiforsk. Utöver litteraturstudien utfördes intervjuer med Svensk Energi, Ei och
Energimyndigheten, och författarna deltog i tre evenemang om framtidens elnät och
energisystem.
För att skaffa en bred bild av hur elnätsverksamhet regleras ville författarna träffa representanter
från både myndigheter och elnätsföretag, samtliga presenteras i tabell 6. Eftersom Svensk Energi
är en branschorganisation som representerar Sveriges elnätsföretag ansågs de vara en god källa
till information om nätregleringen från nätföretagens perspektiv. Anders Pettersson är ansvarig
för elnätsreglering på Svensk Energi, och blev då en lämplig person att intervjua i förstudien.
Anneli Ljungqvist och Mathilda Lindersson arbetar båda som handläggare av intäktsramar på Ei,
och kunde därför delge information om hur arbetet med regleringen ser ut hos Ei. Sista intervjun
var med Mimmi Magnusson som arbetar med forskningsstöd på Energimyndigheten, med fokus
på smarta elnät, och hon kunde ge information både om forskningsläget på smarta nät och om
hur det går till när företag söker ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten. Intervjuerna med Ei,
Svensk Energi och Energimyndigheten hölls semi-strukturerade, och en temaram med specifika
områden hade förutbestämts, men ordningen på frågorna var inte viktig. Denna typ av intervju är
lämplig när frågeställarna känner till området, men är öppnen för att respondenten kan komma
med nya synvinklar (Andersen, 2010, ss. 167-168).
Tabell 5. Sammanfattad information om evenemang som författarna deltagit i under förstudien.

Evenemang

Arrangör

Datum

Hearing om framtidens nätreglering

Energimarknadsinspektionen

2016-02-14

Seminarium om framtidens elnät

Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin

2016-02-25

Seminarium utmaningarna med en ökande
mängd förnyelsebar energi i systemet

NEPP - North European Power
Perspectives

2016-03-17

Tabell 6. Sammanfattad information om intervjuerna i förstudien. I tabellen framgår respondenternas namn, företag
och position samt datum, plats och varaktighet för intervjuerna.

Respondent

Företag

Position

Datum

Varaktighet

Anders
Pettersson

Svensk Energi

Ansvarig för
regleringsfrågor

2016-02-03

1 timme

Matilda
Lindersson
Anneli
Ljungqvist

Energimarknadsinspektionen Handläggare för
intäktsramar

2016-02-15

1 timme

Mimmi
Magnusson

Energimyndigheten

2016-02-15

1 timme

Handläggare på
forskningsstöd
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5.3 Intervjuer med nätbolag
Tillsammans äger Vattenfall, Ellevio och E.ON cirka 50 % av Sveriges lokalnät, lika mycket
som de övriga cirka 160 nätbolagen sammanlagt. Dessa tre nätbolag är därför väsentligt mycket
större än övriga. På grund av detta kunde deras svar skilja sig en del från övriga nätföretag. Detta
gjorde att författarna genomförde intervjuer med representanter ifrån dessa företag istället för att
inkludera dem i enkäten. Eftersom en intervju med E.ON inte gick att genomföra under arbetets
tid, hämtades istället information ifrån dem genom en presentation på Ei:s hearing för framtida
nätreglering, samt deras skriftliga synpunkter angående regleringen som publicerats på Ei:s
hemsida. Eftersom Ei är en myndighet är alla dessa uppgifter offentliga, och kunde därför
användas som källa i rapporten.
För att komma i kontakt med rätt personer, det vill säga personer som arbetar med
regleringsfrågor, användes kontakter via ÅF samt kontaktuppgifter från de evenemang
författarna deltagit i. Bo Olsson kontaktades eftersom han var chef för den avdelning på
Vattenfall som arbetar med regleringsfrågor. Henrik Bergström, som arbetar på Ellevio, har varit
aktiv som talare på flera av de seminarier som tidigare nämnts och ansågs vara en lämplig person
att intervjua. Under intervjuerna ställdes samma frågor som fanns i enkäten, tillsammans med en
del mer djupgående frågor. Dessa intervjuer hölls också semi-strukturerade. Information om
intervjuernas datum, varaktighet med mera visas i tabell 7 nedan.
Tabell 7. Sammanfattad information om intervjuerna med nätbolag. I tabellen framgår respondenternas namn,
företag och position samt datum, plats och varaktighet för intervjuerna.

Respondent

Företag

Bo Olsson

Henrik
Bergström

Position

Datum

Varaktighet

Vattenfall Chef för avdelningen som
arbetar med strategi och
reglering

2016-03-10

1 timme

Ellevio

2016-03-18

1 timme

Ansvarig för Public Affairs

5.4 Enkätstudie
Eftersom en del av syftet var att undersöka hur förhandsregleringen 2016-2019 påverkar
elnätsföretag i Sverige var det lämpligt att genomföra en enkätstudie, i och med att en
enkätstudie kan generera fler svar än exempelvis intervjuer. Enkäter är också ett kostnads- och
tidseffektivt alternativ jämfört med intervjuer eftersom ingen omfattande personlig kontakt krävs
(Bryman, 2002, ss. 228-229). Eftersom det i Sverige finns cirka 160 elnätsföretag, som är
geografiskt spridda över hela landet och av varierande storlek, var enkäter ett givet val för att få
in så många svar som möjligt under arbetets tidsram. En annan fördel med enkäter är att alla
respondenter får exakt samma frågor, formulerade på samma sätt (Bryman, 2002, ss. 228-229).
Om intervjuer istället hållits hade det varit en möjlighet att frågeställarna formulerat en del
frågor på olika sätt vid olika intervjuer, vilket lett till att alla svar inte kunnat sättas i direkt
jämförelse med varandra. En enkät av denna storlek kräver dessutom mindre tid av respondenten
än vad en intervju skulle gjort, och kunde fyllas i när som helst under en given tidsperiod.
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5.4.1 Enkäten
Enkäten skapades i det webbaserade verktyget Google Formulär eftersom tjänstens egenskaper
passade bra för syftet och det enkelt går att arbeta i både enkätformuläret och svarsdokumentet
från flera datorer samtidigt. En första version av enkäten skickades till handledare samt
representanter från två olika elnätsföretag som fick lämna kommentarer på frågornas utformning
samt uppskatta tidsåtgången.
Författarna ringde tidigt i arbetet runt till nätföretagen i Sverige med avsikten att prata med
elnätscheferna, som antagligen kunde besvara enkäten bäst eller hänvisa vidare. En observation
var att flera av dessa chefer ansåg sig ha fullt upp under denna tidsperiod, bland annat på grund
av att rapporteringen för tillsynsperioden 2012-2015 utfördes för tillfället. Därför lades extra vikt
vid att hålla enkäten kort och koncis, för att kräva minsta möjliga tid från respondenterna. Holme
och Solvang (1996, ss. 172-175) bekräftar detta resonemang, då de menar att om en studie blir
alltför omfattande kan det leda till att fler väljer att inte svara. Enkätfrågorna utformades
mestadels som flervalsfrågor med frivilliga kommentarsfält eftersom det skulle vara möjligt att
svara snabbt. Om respondenterna inte kunde svara på alla frågor utifrån den kompetens de besatt,
var det ändå fördelaktigt om de svarade på så många frågor som möjligt. Därför var inga
enkätfrågor obligatoriska och flera frågor hade vet ej som alternativ.
När enkätfrågorna utformades fanns det många aspekter att tänka på och i denna studie användes
underlag från Trost (2007, ss. 82-94). En aspekt var att bara använda en fråga per fråga, något
som togs i beaktande genom att frågor delades upp och följdfrågor användes. Dessutom gjordes
ett medvetet val att bara tillåta ett svar per fråga på flervalsfrågorna. Som komplement användes
frivilliga kommentarsfält där respondenten fick möjlighet att utveckla sitt svar. Vidare var det
viktigt att använda vanligt språk och därmed undvika svåra och och långa formuleringar. Detta
löstes genom att inkludera förklarande texter till varje avsnitt i enkäten och på så sätt kunde
frågorna vara kortfattade. En annan viktig del var att vara konsekvent i utformningen av frågorna
och detta gjordes genom att samma begrepp och formuleringar användes genom hela enkäten.
Samma typ av frågor användes flera gånger och dessutom användes liknande svarsalternativ för
liknande typ av frågor. Exempelvis hade alla graderingsfrågor alltid samma skala, stor-medelliten. Trost använder begreppet sättningstekniska aspekter, som syftar till placering av frågorna.
Detta blev inte relevant, eftersom detta gjordes automatisk i Google Formulär, men däremot
övervägdes ordningen på frågorna och strukturen på enkäten noggrant.
Som tidigare nämnts var första steget att komma i kontakt med lämplig person på elnätsföretagen
genom att ringa upp alla företag. Tanken var att först skapa kontakt med respondenterna över
telefon, förklara studiens syfte och fråga om personen kunde tänka sig att delta i enkäten. Sedan
skickades enkäten ut tillsammans med information om studien via mail. Enkäten skickades
främst till elnätscheferna på bolagen, och dessa fick sedan vidareberfodra enkäten ifall det fanns
någon som var mer lämplig att svara på den. För att få in så många svar som möjligt är det även
viktigt enligt Bryman (2002, ss. 231-232) att skicka ut påminnelser. Detta gjordes ungefär fyra
veckor efter det att enkäten skickats ut, och detta genererade ytterligare cirka 30 svar.
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Viktigt enligt Bryman (2002) är även att betona anonymiteten i enkäten. Detta gjordes genom att
det i mailet med enkäten framgick att inga svar skulle knytas till specifika företag i rapporten. I
enkäten var det även obligatoriskt för respondenterna att svara på om företagsnamnet fick ingå i
listan över deltagande företag, vilket gjorde att alla företag behövde ta ställning till detta, och alla
gavs möjligheten att vara helt anonyma.
5.4.2 Urvalet
Totalt fick 168 elnätsföretag en intäktsram för perioden 2016-2019. Inräknat där fanns SvK,
Vattenfall, Ellevio och E.ON, vilka författarna valde att inte skicka enkäten till. Med Vattenfall
och Ellevio hölls som tidigare nämnt personliga intervjuer, och eftersom SvK bara äger stamnät
omfattades de inte av studien. Bland de företag som tilldelats en intäktsram fanns även 16
företag som i princip bildats enbart för att ta hand om el från exempelvis en specifik
vindkraftspark, exempelvis bolaget Statkraft SCA Vind Elnät. Dessa nätföretag omfattades inte
heller av enkäten. När dessa totalt 20 elnätsföretag räknats bort återstod 148 företag som
inledningsvis kontaktades, först och främst via telefon. Målet med enkätstudien var att få in svar
som rättvist kunde representera alla olika typer av elnätsföretag: kommunala bolag, privata bolag
samt ekonomiska föreningar. En del företag saknade tillgängliga kontaktuppgifter och ett fåtal
avböjde på telefon att delta i enkäten. Efter förarbetet skickades enkäten till 139 svenska
lokalnätsföretag, varav 84 bolag svarade. Enkäten fick alltså in synpunkter från cirka 56 % av de
elnätsföretag i Sverige som ansågs vara lämpade att svara på enkäten. En lista över de deltagande
företagen finns att se i Appendix B.
Tabell 8. Representation i procent över ägarstrukturen bland elnätsföretagen för populationen i Sverige respektive
urval till enkäten och inkomna svar. Tabellen läses uppifrån och ned.

Population - bolag i
Sverige

Population - bolag
relevanta för studien

Urval - bolag
som fick enkäten

Svar - bolag
som svarade

Totalt antal

100 % [168 st]

100 % [148 st]

100 % [139 st]

100 % [84 st]

Kommunala

60 %

68 %

69 %

73 %

Privata

11 %

9%

10 %

7%

Ekonomiska
föreningar

18 %

21 %

19 %

18 %

Statliga

2%

0

0

0

Övriga

9%

2%

2%

2%

Enligt Trost (2007, s. 137) är det viktigt att genomföra en bortfallsanalys innan materialet
bearbetas. Detta görs enklast genom att jämföra svarsmaterialet med det ursprungliga urvalet och
populationen, vilket görs i tabell 8. Trost (2007, s. 138) menar att om det finns stora skillnader i
fördelningen för svarsmaterialet, urvalet och populationen ska slutsatser dras med försiktighet.
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I tabell 8 visas fördelningen av olika ägarformer hos de elnätsföretag som finns i Sverige idag.
Raden Övriga representerar bland annat de nätbolag som författarna hade problem att hitta
uppgifter om, framför allt nystartade nätbolag utan hemsidor eller kontaktuppgifter. Raden
Övriga innefattar även nätbolag som exempelvis har en ägarstruktur som är delvis privat och
delvis kommunal. Kolumnen näst längst till vänster, Population-bolag i Sverige, redovisar
ägarfördelningen över alla nätbolag i Sverige, även inkluderat de som inte undersökningen
riktade sig mot, så som SvK. Kolumnen därefter representerar fördelningen över alla de nätbolag
som författarna ansåg lämpliga att svara på enkäten för att uppfylla rapportens syfte. Nästa
kolumn är de bolag som till slut fick enkäten, och kolumnen längst till höger är fördelningen av
ägarstruktur för de nätbolag som svarade på enkäten och som legat till grund för resultatet av
enkätstudien.
I tabell 8 går det att se att fördelningen av de bolag som svarade på enkäten representerar både
strukturen på de bolag som fick enkäten och de bolag som undersökningen riktade sig till. 68 %
av de bolag som var relevanta för studien var kommunala, 9 % privata, 21 % ekonomiska
föreningar, 1 % statliga och 1 % övriga. Av de som fick enkäten och sen svarade var 69
respektive 73 % kommunala, 10 respektive 7 % privata, 19 respektive 18 ekonomiska
föreningar, 1 respektive 1 % privata och övriga. Detta anses vara ett väl representerat
svarsmaterial med hänsyn till populationen. Bland de privata skiljde det sig mest över hur
fördelningen över de som svarat såg ut, vilket var lägre än både urvalet och utskicket. Detta
kunde bero på att fler av de privata bolagen var väldigt små och det var svårt att hitta rätt person
att skicka enkäten till. Det skiljer sig mer i fördelningen över ägarstruktur om svarande företag
istället jämförs med de 168 bolag som faktiskt fanns i Sverige, framför allt de kommunala där
populationen var 58 % kommunala och 73 % av de svarande bolagen var kommunala. Detta
beror till stor del på kolumnen Övriga, som bestod av 16 företag. Eftersom dessa företag framför
allt var mindre, nystartade nätbolag direkt kopplade till en vindkraftspark, var de inte heller
nätbolag som enkäten riktade sig till, och bortfallet av dessa var ingenting som påverkade
resultatet. Dessa sattes framför allt till Övriga, eftersom det var svårt att hitta information om
dem.
5.4.3 Kompletterande information
Utöver den information som nätbolagen själva delgav i enkätsvaren, kunde ytterligare
information om deras lönsamhet hämtas från Ei:s hemsida. Beslut om intäktsramar från
tillsynsperioden 2012-2015 och 2016-2019 hämtades för varje nätbolag som svarat på enkäten,
för att kunna jämföra de uträknade kapitalkostnaderna för perioderna. Eftersom
kapitalkostnaderna var uträknade med olika WACC, togs detta i beaktande och räknades om med
samma WACC. Detta gjordes för att kunna utläsa bättre hur mycket av skillnaderna i
kapitalkostnaderna mellan perioderna som berodde på bytet från real annuitet till real linjär.
Författarna var också medvetna om att vissa ändringar i kapitalkostnaderna kunde bero på
investeringar och reinvesteringar i specifika elnät och jämförde därför medelvärden för alla 84
nätbolag.
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5.5 Fallstudie
Enligt Ejvegård (1996, s. 31) är en fallstudie ett verktyg som gör det möjligt att plocka ut ett
mindre område ur en större kontext och låta detta område exemplifiera verkligheten. Den
viktigaste fördelen är att det inte behövs en stor undersökning utan det räcker med en begränsad
studie. Det är viktigt att vara medveten om att fallstudien inte kan representera hela verkligheten,
och de slutsatser som kan dras från den aktuella fallstudien behöver kompletteras med andra
undersökningar för att få relevans i ett större sammanhang. Syftet med fallstudien i detta arbete
var att besvara frågeställningen om hur stora besparingar ett nätföretag kunde åstadkomma
genom att minska sina effekttoppar.
I detta fall var det Sveriges elnätsföretag och deras elnät som representerade verkligheten och
eftersom det inte var möjligt att samla in data från alla företag var det lämpligt att genomföra en
fallstudie hos ett elnätsföretag. Det var dessutom passande att hitta ett nätföretag där frågor om
förbrukningsflexibilitet och effektutjämning redan behandlats, för att kunna skapa
förbrukningskurvor med verklig anknytning. Upplands Energi valdes som fallstudieobjekt
eftersom de var lokaliserade strax utanför Uppsala och var intresserade av att delta i studien.
Dessutom var de involverade i projektet KlokEl, vars omfattning och tidsmässiga status passade
studiens syfte. Värt att nämna är dock att inga elnät i Sverige är identiska och att alla har olika
förutsättningar på grund av exempelvis geografi och kundprofiler. Därför kan
besparingspotentialen hos Upplands Energi inte helt representera potentialen hos någon annat
nätbolag, men ge en fingervisning om vilka belopp det rör sig om.
5.5.1 Intervjuer om projektet KlokEl
För att få insikt i KlokEl-projektet hölls intervjuer med representanter från involverade parter i
projektet. Först intervjuades Patrik Klintefelt på Upplands Energi. Intervjun handlade om
projektet med laststyrning och hade som syfte att få en bakgrund till projektet och de data som
skulle användas i beräkningarna. Genom intervjun framgick det att det kunde vara intressant att
intervjua representanter från Sustainable Innovations och Ngenic för att få mer detaljerad
information om hur laststyrningen gick till. Mer information om intervjuerna finns sammanfattad
i tabell 9.
Tabell 9. Sammanfattad information om intervjuerna angående KlokEl. I tabellen framgår respondenternas namn,
företag och position samt datum, plats och varaktighet för intervjuerna.

Respondent

Företag

Position

Datum

Varaktighet

Patrik Klintefelt

Upplands Energi

Elnätschef

2016-02-19

1 timme

Joachim Lindborg

Sustainable Innovation

Teknisk chef

2016-03-03

1 timme

Björn Berg

Ngenic

Styrelseordförane 2016-03-07

1 timme
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5.5.2 Data och antaganden
För att använda den metod som presenteras i avsnitt, 5.5.4, krävdes data från elnätsföretaget samt
en del antaganden. Nedan finns en lista över de data som användes i beräkningarna:






förbrukningskurvor på timbasis för ett flertal år
antagande för andel variabla förluster i nätet
mängd eller andel totala nätförluster
priser för regionstariffer
pris för el att täcka nätförluster.

De data som erhölls från Klintefelt på Upplands Energi var årsförbrukning på timbasis och
mängd förluster i nätet. Totalt användes förbrukningsdata för åren 2010 till 2015 i
beräkningarna. Åren 2011 till 2015 var milda vintrar, medan 2010 var ett kallt år (SMHI, 2015).
Eftersom vintrarna ibland är kallare var det fördelaktigt med data som inte enbart bestod av
elförbrukning under milda vintrar, utan även ett kallare år, eftersom Upplands Energis
förbrukning är väldigt väderberoende. Dessutom behövdes information om hur
förbrukningskurvorna kunde se ut om laststyrning användes, som i projektet KlokEl. Genom
intervjuerna med Lindborg och Berg, som hade kunskap om hur själva laststyrningen gått till i
projektet, fick författarna underlag som användes för att göra antaganden om detta i
beräkningarna.
Som tidigare nämnt går det att minska nätförluster genom att jämna ut lasten över dygnet. Det är
dock bara variabla förluster som minskar vid utjämnad last, vilket innebär att utöver information
om den totala mängden förluster som kunde hämtas ifrån Upplands Energi behövdes även
andelen variabla förluster. Detta är något som är svårt att uppskatta. Tidigare examensarbeten av
bland annat Grahn (2015) och Eklund (2014) har uppskattat andelen variabla förluster till 70,
respektive 83 %. Shaw et al. (2009) visar i en rapport att andelen variabla förluster i ett engelskt
lågspänningsnät kan uppskattas till 63 %. En högre andel variabla nätförluster innebär större
besparingspotential, vilket gör det viktigt för resultatet att noga överväga antagandet om dessa
förluster. Efter att ha tagit del av tidigare studier samt diskussioner med nätbolag och
ämnesgranskare på universitetet valdes 70 % för detta examensarbete. Till sist behövdes
kompletterande data om abonnemang, elpriser och nättariffer, vilket kunde fås från Upplands
Energi samt Vattenfalls hemsida, som är Upplands Energis överliggande nät.
5.5.3 Sammanfattning av beräkningar
Beräkningarna som användes i denna del av studien bygger på metoder som använts i tidigare
examensarbeten av bland annat Grahn (2015) och Eklund (2014), samt formler för att beräkna
incitamenten från Ei. Samtliga beräkningar genomfördes i MATLAB och i detta avsnitt förklaras
beräkningarna steg för steg.
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1. Modifiera förbrukningskurvor
För att modellera hur laststyrning skulle påverka årliga förbrukningskurvor modifierades av
kurvorna. De ursprungliga förbrukningskurvorna modifierades genom att för varje dygn per år
identifiera de högsta timvärdena och subtrahera 2 kW för dessa timmar. Detta gjordes för
2,5 timmar, och den totala mängden energi som togs bort lades sedan till jämnt fördelat på
samma dygn. I figur 6 visas ett exempel på hur en ursprunglig respektive modifierad kurva för en
vecka kunde se ut.

Figur 6. Ett exempel på förbrukningskurvor från januari år 2010.

2. Beräkna nätförluster
Sedan beräknades nätförluster för både ursprungliga och modifierade kurvor för att få fram
vilken skillnad i nätförluster laststyrning medför. Formlerna som användes för beräkning av
nätförluster byggde på härledningar från Grahns (2015) examensarbete. Modellen som Grahn
förklarar använder det kvadratiska sambandet mellan effektförluster och överförd effekt och
lämpade sig därmed väl för dessa beräkningar. Effektförlusten för en specifik belastning på ett
nät kunde beräknas genom formel 1 där proportionalitetskonstanten, k, multiplicerades med
timvärden för effekten, P(t). Proportionalitetskonstanten, k, beskriver förhållandet mellan
inmatad effekt och förlusterna i nätet och beräknas enligt formel 2. För att få ett representativt k
beräknades denna som ett medelvärde av all data från åren 2010 till 2015, och finns att se i
Appendix E. Den inmatade effekten och nätförlusterna varierar något för åren och detta kan bero
på olika förhållanden i form av exempelvis temperatur. Beräkningarna för k återfinns i appendix
D. Förlusterna i nätet består som tidigare nämnts av både fasta och variabla förluster, och αvar
står för andelen variabla förluster. I lågspänningsnät som det hos Upplands Energi är det ofta
möjligt att göra vissa förenklingar, och endast behandla nätet som resistivt, och bortse ifrån
kapacitansen (Grahn, 2015). Detta för att nätet ofta har kortare ledningar jämfört med
exempelvis region- och transmissionsnät samt att nätet ofta är radiellt uppbyggt.
𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑘 ∗ 𝑃(𝑡)2 [𝑘𝑊]
𝑘=

𝐸𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡∗ 𝛼𝑣𝑎𝑟
∑8760
𝑡=1 𝑃(𝑡)

(1)

[−]

(2)
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3. Beräkna kostnad för överliggande nät
Vidare jämfördes kostnaden för överliggande nät för ursprungliga förbrukningskurvor och
kurvor med implementerad laststyrning. För denna del av beräkningarna användes en modell
från ett examensarbete skrivet av Eklund (2014). I beräkningen av kostnaden för överliggande
nät behövde hänsyns tas till att den totala kostnaden bestod av två delar, dels kostnaden för
abonnerad årlig effekt, dels kostnaden för eventuella överskridanden. I modellen som Eklund
(2014) använde vägdes dessa två aspekter mot varandra och på så sätt kunde den
abonnemangsnivå som gav lägst totalkostnad bestämmas. Kostnaden för överliggande nät för ett
år beräknades enligt formel 3, där Pab är abonnemangets effektnivå och K är kostnaden för
abonnemanget respektive kostnad för överskridanden. Pmax är ett genomsnittligt maxvärde för
uttagen effekt under ett års tid. Den bestämdes enligt Vattenfalls avtal för regiontariffer som
medelvärdet av maximala värden för uttagen effekt från två olika månader på ett år, se formel 4.
𝐾 = 𝑃𝑎𝑏 ∗ 𝐾𝑎𝑏 + (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑎𝑏 ) ∗ 𝐾ö𝑣𝑒𝑟 [𝑆𝐸𝐾]
𝑃𝑚𝑎𝑥 =

𝑃𝑚𝑎𝑥,1 + 𝑃𝑚𝑎𝑥,2
2

(3)

[𝑘𝑊]

(4)

Genom att beräkna kostnaden för överliggande nät för flera år tillbaka i tiden kunde den totala
kostnaden beräknas för olika värden på abonnerad effekt, se formel 5. Som visas i figur 7 blir
kostnaden som störst vid ett lågt abonnemang och vid ett högt abonnemang, och där emellan
finns ett minimum som representerar den optimala nivån att abonnera på.
𝐾𝑡𝑜𝑡 = ∑𝑖 𝐾𝑖 [𝑆𝐸𝐾]

(5)

Figur 7. Ett exempel på kostnaden för olika nivåer av abonnerad effekt.

4. Beräkna incitamenten
Till sist kunde den totala besparingen beräknas utifrån Ei:s formler för respektive incitament.
Dessa incitament beräknades utifrån formel 6 för nätförluster och formel 7 för överliggande nät.
Observera att istället för att jämföra kvoterna P/E för en tillsynsperiod med ett normvärde,
jämfördes fallen utan laststyrning och med laststyrning. Detsamma gällde för kvoten K/E i
formel 7. Q i formel X representerade medellastfaktorn som beräknades för det aktuella elnätet.
För Upplands Energi åren 2010-2015 blev medellastfaktorn 0,846. Denna beräknades genom att
ta medelvärdet av lastfaktorn som i sin tur beräknades genom att dygnsvis ta fram kvoten mellan
maximal effekt och medeleffekt.
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𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡,𝑢𝑡𝑎𝑛

𝐾𝑛ä𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = (

𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛

−

𝐾

𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡,𝑚𝑒𝑑
𝐸𝑚𝑒𝑑

) ∗ 𝐸𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑝𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 ∗ 0,5 [𝑆𝐸𝐾]

𝐾

𝐾ö𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛ä𝑡 = (𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛 − 𝐸𝑚𝑒𝑑 ) ∗ 𝐸𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑄 [𝑆𝐸𝐾]
𝑢𝑡𝑎𝑛

(6)
(7)

𝑚𝑒𝑑

5.5.4 Utformning av fall
Efter intervjuer med Klintefelt, Lindborg och Berg kunde fem olika fall för effektutjämning
byggas upp. Det första fallet hade sin utgångspunkt i KlokEl-projektets mål om att kunna styra
2 kW i 500 villor samtidigt, sammanlagt 1 MW. Därefter utformades flera olika fall baserade på
antalet villor som kunde styras. De antal som valdes var först målet för KlokEl, 500 villor, och
sedan 1 000, 2 000, 3 000 och 5 000 villor. 5 000 villor ansågs vara det maximala antalet villor
som Upplands Energi skulle kunna implementera laststyrning i. Under alla olika fall förutsattes
att en villa kunde styras i totalt 2,5 timmar på ett dygn, med effekten 2 kW/h, och därmed totalt
5 kWh per villa. Alla fall som hade 2 000 eller fler anslutna villor modellerades på två olika sätt.
Första metoden utgick ifrån grundmodellen, att alla anslutna hus styrdes samtidigt i 2,5 timmar.
Andra metoden för modelleringen var att halvera antalet hus som styrdes samtidigt och istället
styra 5 timmar per dygn. På så sätt kunde modellen styra fler timmar under ett dygn utan att
något hus styrdes med mer än maximala 5 kWh och därmed skulle inte inomhusklimatet hos de
boende påverkas negativt. En översikt av samtliga fall som studerades visas i tabell 10.
För att ta reda på hur ofta, det vill säga hur många dygn per år, som Upplands Energi borde
använda laststyrning i sitt elnät, testades modellen på olika antal dygn. Detta gjordes genom att
modellera styrning av dygn med effekttoppar över en viss gräns. Först sattes den effekten till 1
MW, för modellera styrning under alla årens dygn. Sedan sattes effektgränsen för styrning till
25 MW, 50 MW och 55 MW. Besparingspotentialen av kostnad för överliggande beräknades
utifrån den optimerade abonnerade årseffekten. Resultaten har alltså inte jämförts med den effekt
som Upplands Energi faktiskt abonnerar på just nu, vilket är 60 MW, utan med en teoretiskt
beräknad årseffekt. Detta gjordes för att åstadkomma samma risknivå för jämförelsen mellan
kostnaden för överliggande nät med och utan laststyrning. De två första fallen har dock även
jämförts med en abonnerad årseffekt på 60 MW.
Tabell 10. Redovisning av de olika fallen med olika antal anslutna villor och respektive styrpotential

Fall

Anslutna
villor

Styrd effekt per
villa [kW]

Total styrningskapacitet per
timme [kW]

Total mängd energi som
omfördelas [kWh]

1

500

2

1 000

2 500

2

1 000

2

2 000

5 000

3

2 000

2

4 000

10 000

4

3 000

2

6 000

15 000

5

5 000

2

10 000

25 000
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6. Resultat och analys
Kapitlet innehåller resultat från enkäten, intervjuerna och fallstudien. Först presenteras svaren
från enkäten med elnätsföretag tillsammans med resultat från intervjuerna och material om
nätreglering hämtat från Ei. Därefter följer ett avsnitt med resultat från fallstudien på Upplands
Energi. Båda avsnitten avslutas med sammanfattningar av de viktigaste resultaten från respektive
del.

6.1 Enkät- och intervjustudie: förhandsreglering
I detta avsnitt presenteras de resultat som bygger på enkätsvaren från elnätsbolagen uppdelat
efter fyra teman: lönsamhet, åldersbestämning och investeringar, nätförluster och kostnad för
överliggande nät samt forskning och utveckling. 84 företag svarade på enkäten, men eftersom
inga frågor var obligatoriska varierade antalet svar något och det var framför allt de frivilliga
kommentarsfälten som hade lägre antal svar.
Av de 84 företag som svarade på enkäten redovisas fördelningen med avseende på nättyp efter
Ei:s definition (T-faktor) i figur 8 och med avseende på ägarform i figur 9. I figur 8 framgår det
att 44 % av företagen klassificeras som glesbygdsnät enligt Ei:s T-faktor, 42 % är företag med
blandat nät och 14 % är företag med nät som klassificeras som tätortsnäts. Figur 8 visar de
deltagande företagen uppdelade efter ägarstruktur, något som dessutom redovisas i tabell 8 i
metodavsnittet. 73 % av de svarande är kommunala, 7 % privata, 18 % ekonomiska föreningar
och 2 % övriga. Eftersom kategorin Övriga endast består av två företag, är det svårt att dra några
slutsatser om dessa. Kategorin finns med i resultaten, men analyseras inte som en egen kategori.

Figur 8. De totalt 84 stycken deltagande bolagen fördelade på T-faktor; glesbygd, blandat nät och tätort (tv) samt
fördelning på ägarformerna kommunalt, privat, ekonomisk förening och övrigt (th).

Både nättyp och ägandestruktur kan påverka hur företag agerar och driver sin verksamhet.
Exempelvis kan privata bolag ha större vinstkrav än ekonomiska föreningar som kanske inte har
någon utdelning till ägare eller avkastningskrav. Ägare av glesbygdsnät kanske arbetar
annorlunda med exempelvis nätförluster än en ägare av ett tätortsnät.
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6.1.1 Lönsamhet
För att undersöka lönsamheten hos nätföretagen ställdes flera frågor om detta i enkäten. På
frågan om nätbolagen var nöjda med den intäktsram de tilldelats svarade 57 % ja och 43 % nej.
Det var alltså fler företag som var nöjda än missnöjda med Ei:s beslut, vilket redovisas i figur 9.
För att undersöka om svaren skiljde sig åt utifrån företagens ägarstruktur gjordes en uppdelning
på ägarstruktur, vilket redovisas i tabell 11. Där går det att utläsa att de ekonomiska föreningarna
i högre grad var nöjda med sin intäktsram eftersom 93 % av dem svarade ja, medan endast 52 %
av de kommunala, 17 % av de privata och 50 % av de övriga svarade ja. En anledning till detta
resultat kan vara att de ekonomiska föreningarna inte har samma vinstdriv som privata och
kommunala, då de i många fall endast investerar eventuell vinst i nätet.

Figur 9. Procentuell fördelning av svaren på frågan om företagen är nöjda med beslutet om deras intäktsram för
2016-2019.
Tabell 11. Fördelning av svaren på frågan om företagen är nöjda med beslutet om deras intäktsram för 2016-2019,
uppdelat på ägarform och de totala antalen.

Ekonomisk förening

Kommunalt

Privat

Övrigt

Totalt

Ja

14 [93%]

31 [52%]

1 [17%]

1 [50%]

47

Nej

1 [7%]

29 [48%]

5 [83%]

1 [50%]
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På denna fråga var det frivilligt för företagen att utveckla svaret på frågan, och förklara
ytterligare varför, eller varför inte, de var nöjda med sin intäktsram. Av alla 84 deltagande
företag var det 59 stycken som valde att utveckla sitt svar. Flera av de företag som svarade att de
var nöjda med intäktsramen skriver att de tycker att pengarna räcker väl till den verksamhet de
bedriver, men en ekonomisk förening påpekar att om de haft ett högre avkastningskrav inom
organisationen hade det blivit, direkt citererat, “knapert”. Tre företag påpekade att nivån är
hanterbar eftersom de har överskott från tidigare perioder att använda, men att de på längre sikt
kan påverkas negativt. Av de företag som svarade nej på frågan och sedan utvecklade sitt svar
var det 25 stycken som påpekade att de tyckte WACC:en på 4,53 % Ei använt i sina beräkningar
var för låg, och sju stycken valde att påpeka att real annuitet med kapitalbas som sjunker för
stigande ålder på komponenterna var något de inte var nöjda med. WACC:en är, som förväntat,
det nätbolagen är minst nöjda med, och exempelvis uttrycker ett kommunalt bolag följande:
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Vi tycker att EI använder för låg ränta i sina beräkningar. Vi är oroliga för att vi
långsiktigt kan få problem med ekonomin och att detta kan tvinga fram en försäljning
av bolaget till någon som vill maximera uttaget.
De stora bolagen Vattenfall, E.ON och Ellevio är också tydliga med att WACC:en är det största
problemet för lönsamheten. Alla tre företag ställde sig negativa till ett metodbyte från början,
men tycker nu att Ei ska hålla fast vid real linjär till nästa period för att undvika de osäkerheter
som tillkommer vid stora ändringar i regleringen. Real linjär metod är den metod som är
vanligast i andra länder i Europa, och därför tros den metoden bli långlivad. Att införa real linjär
metod samtidigt som WACC:en blir drygt 2 procentenheter mindre än tidigare period, gör dock
att intäktsramen minskar betydligt, och det får direkta påverkningar på nätbolagens lönsamhet.
Två av de stora bolagen tror inte att olika bolag kommer påverkas olika, eftersom alla företag
oavsett avkastningskrav behöver kapital för att kunna investera och driva sin verksamhet.
Frågan om hur företagen använder sin vinst ställdes även i enkäten, och delades upp för
respektive ägarstruktur. Majoriteten av företagen svarade att de använde hela eller delar av sin
vinst till återinvestering i nätet, oavsett ägarstruktur. De kommunala och privata svarade dock i
större grad att de även gav utdelning till ägare eller koncernbidrag, medan ekonomiska
föreningar i många fall investerade hela vinsten i nätet. Mer detaljerade svar på denna fråga finns
i Appendix D. Som komplement till frågorna om bolagens lönsamhet jämfördes
kapitalkostnaderna för tillsynsperioderna 2012-2015 och 2016-2019. Kapitalkostnaden för förra
tillsynsperioden låg på 259 200 tkr i genomsnitt och att snittet sjunkit till 227 700 tkr. Det
innebär att den genomsnittliga kapitalkostnaden minskat med cirka 12 % vilket i sin tur påverkar
bolagens lönsamhet.
Företagen som deltog i enkäten fick också möjlighet att med egna ord beskriva hur de anser att
den nya modellen för förhandsregleringen påverkar deras lönsamhet. Av de 84 företagen svarade
67 stycken på frågan. Tio företag tar upp det faktum att värdet på elnätet numera beror på
komponenternas ålder, och de företag som anser sig ha ett gammalt nät uppger därför att
lönsamheten påverkas negativt. Till exempel beskriver ett bolag följande:
Vi har ett äldre nät, flertalet komponenter dvs ledningar och mätare går ej att räkna
med. Framförallt har man satsat på mekaniska mätare i föreningen vars
avskrivnings tid är 18 år. Den mekaniska mätarna är nu precis 10 år, och ingår
således ej i intäktsramen. De mekaniska mätarna är överlägsna i fråga om att de ej
går sönder eller visar fel. Men nu måste de kasseras, inte bara pga intäktsramen,
utan även för ökade krav.
I citaten framgår problematiken med att komponenter i elnätet kan komma att tas ur bruk trots att
de fortfarande fungerar, eftersom företaget vill kunna räkna in så mycket som möjligt i
intäktsramen. Tio företag lyfte även fram att lönsamheten troligtvis kan komma att påverkas på
lång sikt. Fyra företag påpekade att WACC:en påverkar lönsamheten negativt, tre företag tog
upp att modellbytet skapat osäkerhet och tre företag ansåg att den nya förhandsregleringen
medför mycket administration som påverkar lönsamheten negativt.
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Det var även tio företag som ansåg att lönsamheten inte alls påverkas, något som tyder på att hur
den nya förhandsregleringen påverkar elnätsföretagen skiljer sig åt från fall till fall.
Som ytterligare en del i enkäten fick företag möjlighet att tillägga generella synpunkter om
förhandsregleringen 2016-2019. 31 företag valde att tillägga något och nio av dessa
kommenterade komplexiteten i regleringen, och den betungande administrationen som bland
annat all inrapportering kräver. Ett par nätbolag påpekar å andra sidan att dokumentering av nätet
blivit bättre under senare år, och ett kommunalt bolag uttrycker följande i enkäten:
Fördelen med modellen är att dokumentationen på elnätet har blivit ordentligt
översedd. Nackdelen är att det är väldigt tid och resurskrävande med arbetet med
förhandsregleringen, inrapportering med dess underlag. Mycket att sätta sig in i för
oss små bolag som inte har mycket personal att tillgå. Övrig verksamhet blir lidande.
Nio företag ställde sig kritiska till ålderstaket och att byte av komponenter i förtid innebär
kapitalförstöring som på sikt kan orsaka ökade kostnader för kunderna. Fyra stycken påpekade
den osäkerhet som uppstår i och med ett metodbyte, eftersom elnätsverksamhet är en väldigt
långsiktig verksamhet. Även de stora bolagen och Svensk Energi uttrycker att metodbyten i sig
inte är gynnsamt eftersom elnätsverksamhet har en långsiktig tidshorisont, med anläggningar
som håller många år, och osäkerhet försvårar verksamheten. Här framgår det att inte bara
metodbytet kan innebära problem för elnätsbolagen utan att det även tillkommer indirekta
effekter, till exempel ökade krav på inrapportering av dokumentation.
6.1.2 Åldersbestämning och investeringsstrategi
Eftersom en av de största skillnaderna mellan tillsynsperioden 2012-2015 och 2016-2019 är att
ålder tas med i beräkningen av kapitalbasen ställdes flera frågor kring detta i enkäten. Alla
företag behövde före tillsynsperioden åldersbestämma sina nät, något som inte gjorts tidigare. På
frågan om hur bolagen upplevde arbetet med åldersbestämningen svarade 16 % att arbetet var
mycket svårt, 39 % att det var svårt, 37 % att det var medel, 7 % lätt och 1 % mycket lätt, och
redovisas i figur 10.

Figur 10. Procentuell fördelning av svaren på frågan hur företagen upplevde arbetet med att åldersbestämma sina
nät.
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Om företagen inte hade uppgifter om åldern på specifika ledningar eller komponenter skulle
åldern istället sättas till 38 år. I figur 11 nedan redovisas resultatet på frågan om hur stor del av
komponenterna som sattes till 38 år på grund bristfällig information om nätet. Majoriteten av
företagen hade satt 20 % eller mindre av komponenterna till 38 år, medan ett fåtal hade satt 40 %
eller mer till 38 år. Som minst var det 0 % som satts till 38 år på grund av brist på information,
som mest 60 %. Medelvärdet var 13 %.

Figur 11. Svar på frågan hur stor andel (%) av komponenterna som företagen satt till 38 år på grund av bristfällig
information om den verkliga åldern.

Eftersom gamla komponenter inte längre genererar höga kapitalkostnader undersöktes även hur
stor andel av företagen som planerade att byta ut fungerande komponenter enbart på grund av
hög ålder. 38 % av företagen svarade ja, 35 % nej och 27 % av företagen svarade att de inte
visste, och kan ses i figur 12. Även här var det intressant att se om svaren skiljde sig åt för
företag med olika ägarstruktur. Det som kunde utläsas var att ekonomiska föreningar i högre
grad svarade att de inte skulle byta ut fungerande komponenter på grund av ålder. 53 % av dessa
svarade nej, medan 31 % av de kommunala och 33 % av de privata svarade nej. Denna
fördelning visas i tabell 12 nedan.

Figur 12. Procentuell fördelning av svaren på frågan om bolagen kommer byta ut komponenter på grund av hög
ålder som annars skulle fått vara kvar.
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Tabell 12. Fördelning av svaren på fråga om bolagen kommer byta ut komponenter på grund av hög ålder som
annars skulle fått vara kvar, uppdelat på ägarform.

Ekonomisk förening

Kommunalt

Privat

Övrigt

Ja

4 [27 %]

24 [40 %]

3 [50 %]

2 [100 %]

Nej

8 [53 %]

19 [31 %]

2 [33 %]

Vet ej

3 [20 %]

18 [29 %]

1 [17 %]

På frågan om bolagen skulle byta ut komponenter på grund av hög ålder kunde företagen
utveckla sina svar med egna ord. 17 företag förklarar att de delvis kommer bli tvungna att byta ut
komponenter på grund av ålder snarare än funktion och ytterligare sju företag medger att ålder
blivit en prioriterad faktor när det kommer till investeringsbeslut. Ett bolag som svarat ja på
frågan uttrycker följande:
Till viss del kommer utbyte att göras på grund av ålder trots att utrustningen skulle
kunna fungera utmärkt under ytterligare många år. Modellen styr mot detta för och
ger i förlängningen högre kostnader som kunderna i slutändan får betala.
I citatet lyfter bolaget fram att bytet kommer att genomföras trots att utrustningen fungerar och
trots att deras agerade på sikt kan leda till höjda kostnader för slutkunderna. Fem företag menar
att byte av komponenter på grund av ålder inte är aktuellt i nuläget men kan komma att ske på
längre sikt. Tre företag som svarat nej på frågan gav kommentarer som handlade om att de inte
vill låta förhandsregleringen styra verksamheten för mycket, till exempel följande citat:
Vi låter inte kortsiktiga vinstmål eller myndigheters "schablonsynpunkter" styra utan
vi gör de reinvesteringar vi anser vara bäst för vårt elnät och mest långsiktigt
ekonomiskt.
Citatet visar att företaget i fråga inte vill ha fokus på ett kortsiktigt vinstintresse utan snarare på
långsiktighet. Flera av kommentarerna lyfter fram att det finns en hel del oklarheter i huruvida
byte på grund av ålder kommer att ske, och i figur 12 framgår det att 35 % av de svarande
företagen svarat vet ej på frågan. Det är därmed många företag som inte är säkra på hur de ska
ställa sig till denna problematik.
I enkäten ställdes även frågor om företagens investeringsstrategier. På frågan om huruvida den
nya modellen för förhandsreglering påverkar nätbolagens investeringsstrategi svarade 46 % ja,
34 % nej och 20 % att de inte visste. Detta redovisas i figur 13, och i tabell 13 redovisas
resultaten från frågan uppdelat på ägarstruktur. Där går det att utläsa att de privata bolagen i
större grad än de andra (med undantag från kategorin övrigt) kommer ändra sina
investeringsstrategier. 83 % av de privata bolagen har svarat ja medan 48 % av de kommunala
och 13 % av de ekonomiska föreningarna svarat ja på frågan. De ekonomiska föreningarna
sticker också ut eftersom fler svarat nej, 60 % jämfört med 30 % av de kommunala och 17 % av
de privata. Även här är det svårt att dra slutsatser kring kategorin övriga eftersom den endast
består av två företag.
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Figur 13. Procentuell fördelning av svaren på frågan om huruvida elnätsföretagen avser ändra sin
investeringsstrategi till följd av den nya modellen för förhandsreglering.
Tabell 13. Fördelning av svaren på frågan om elnätsföretagen avser ändra sin investeringsstrategi till följd av den
nya modellen för förhandsreglering, uppdelat på ägarform.

Ekonomisk förening

Kommunalt

Privat

Övrigt

Ja

2 [13 %]

29 [48 %]

5 [83 %]

2 [100 %]

Nej

9 [60 %]

18 [30 %]

1 [17 %]

0

Vet ej

4 [27 %]

13 [22 %]

0

0

Även de stora bolagen påpekar att den nya modellen till viss del kommer påverka deras
investeringsstrategier. Tidigare har de i större utsträckning fokuserat på att förlänga
komponenters livslängd genom reparationer och underhåll, medan den nya regleringen nu styr
dem mer mot förnyelse. Ålder blir helt enkelt en viktigare komponent, och när i tiden
investeringar sker får större fokus. Ett av företagen påpekar att detta medför en liten risk för att
fungerande komponenter byts ut i förtid, men att den nya regleringen tillåter dem att arbeta mer
preventivt med investeringar och att komponenter kan bytas innan risken för haveri blir för stor.
Två förslag som nämns för att undvika att fungerande anläggningar byts ut för tidigt är
exempelvis att införa normkostnader för drift och underhåll som i nuläget stiger med ålder på
komponenter, eller att ta bort tidsbegränsningen med 10 respektive 2 år av ersättning efter att
komponenter uppnått sin ekonomiska livslängd. Att 20 % av företagen som svarade på enkäten
inte vet om de kommer byta investeringsstrategi är också värt att nämna, precis som att 27 %
svarade att de inte visste om de skulle byta ut gamla komponenter. En stor del av de som svarade
vet ej på dessa frågor var samma företag och en stor del av dessa var mindre företag.
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Resultatet från frågan om hur stor betydelse kategorierna personsäkerhet, ålder, minskade
avbrott, spänningskvalitet och effektivare nätutnyttjande har på investeringsstrategier på en skala
från 1 (ingen betydelse) till 6 (stor betydelse), redovisas i figur 14. Genomsnittet visar att
personsäkerhet var viktigast både under nuvarande och föregående tillsynsperiod, tätt följt av
minskade avbrott. Den enda skillnaden mellan perioderna är kategorin ålder. Där var
genomsnittet 2,8 under perioden 2012-2015 och steg till 4,3 till perioden 2016-2019. Ålder var
mindre viktigt än både spänningskvalitet och effektivt nätutnyttjande under föregående
tillsynsperiod, men är nu viktigare än båda dessa kategorier. Detta går alltså hand i hand med vad
de större företagen uttryckt - ålder på komponenterna blir viktigare med den nya regleringen.

Figur 14. Svar på frågan om vilken betydelse hade/har ovanstående kategorier på deras investeringsstrategi
under förhandsregleringen 2012-2015 respektive 2016-2019. För varje kategori presenteras den genomsnittliga
graderingen på en skala ett till sex, där ett motsvarar ingen betydelse och sex motsvarar stor betydelse.

6.1.3 De nya incitamenten för effektivare nätutnyttjande
Eftersom incitament angående nätförluster och kostnader för överliggande nät införts till denna
tillsynsperiod ställdes frågor om hur nätföretagen ser på möjligheterna att påverka dessa och
vilken påverkan de nya incitamenten har på deras verksamhet. På alla frågor om de nya
incitamenten delades svaren upp baserat på T-faktor, för att se om ägare av olika typer av nät
kunde ha olika syn på sina förutsättningar att minska nätförluster och kostnad för överliggande
nät. Det gick dock inte att utläsa någon signifikant skillnad, utan oavsett glesbygdsnät, blandat
nät eller tätortsnät svarade företagen till stor del lika. Tabeller med resultat uppdelade på Tfaktor finns att se i Appendix D.
På frågan om hur mycket företagen tyckte att de kunde påverka sina nätförluster svarade 88 %
att de endast kan påverka sina nätförluster lite, mycket lite eller inte alls, vilket redovisas i
cirkeldiagrammet till vänster i figur 15. 11 % svarade medel och 5 % svarade att de i stor grad
kan påverka nätförluster. På motsvarande fråga om i hur stor grad företagen tyckte att de kunde
påverka sina kostnader för överliggande nät svarade 94 % att de endast kunde påverka sina
nätförluster lite, mycket lite eller inte alls, vilket redovisas i det högra diagrammet i figur 15. 6 %
av företagen svarade att de har medelstor möjlighet att påverka kostnader för överliggande och
inget av företagen svarade att de kunde påverka sina nät i stor eller mycket stor grad.
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Från dessa resultat framgår det att företagen ansåg sig ha större möjlighet att påverka
nätförlusterna än kostnaden för överliggande nät. Eftersom hela 94 % svarat att de kan påverka
kostnader för överliggande nät lite eller ännu mindre kan det bidra till att incitamentet inte får
någon märkbar effekt på företagens verksamhet.

Figur 15. Procentuell fördelning av svaren på frågan om i hur stor mån företagen anser att de har möjlighet att
påverka sina kostnader för nätförluster (tv) överliggande nät (th).

På frågan om i hur stor grad incitamentet angående nätförluster påverkade nätbolagens
verksamhet svarade 76 % att det inte hade något påverkan alls, mycket liten eller liten påverkan
på verksamheten. Detta redovisas i den vänstra cirkeln i figur 16. 19 % svarade att det hade
medelstor påverkan, 5 % svarade stor och ingen svarade mycket stor. På samma fråga, fast om
kostnad för överliggande nät, svarade 94 % att verksamheten inte påverkades alls, mycket lite
eller lite. I det högra cirkeldiagrammet i figur 16 framgår det att endast 4 % svarade medel, 2 %
svarade stor och ingen svarade mycket stor.
Av de båda incitamenten är det nätförluster som har störst påverkan företagens verksamhet. 24 %
svarade att incitamentet har medelstor påverkan eller mer, vilket kan jämföras med att endast
6 % av företagen ansåg att incitamentet för överliggande nät har medel eller mer påverkan på
verksamheten.

Figur 16. Procentuell fördelning av svaren på frågan om hur stor påverkan det nya incitamentet för att minska
kostnader för nätförluster (tv) och överliggande nät (th) har på företagens verksamhet.
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De stora aktörerna anser att incitamenten i sig är bra men att de har mycket liten påverkan på
deras verksamhet i dagsläget. Två av företagen menar att de redan arbetat med att minska
nätförluster under en längre tid och att incitamentet därför inte har någon inverkan. Dessutom
påpekar företagen att det finns vissa motstridigheter i incitamentet för nätförluster, till exempel
medför ökad mängd vindkraft ökade nätförluster. Angående kostnad för överliggande nät
uttrycker ett av företagen att i vissa regioner, framför allt i Stockholm, ökar antalet invånare och
därmed även effektbehovet. Det gör att arbetet är mer inriktat på att optimera nätdriften än att
minska effekten.
På frågan om huruvida elnätsföretagen tycker att det finns utrymme i intäktsramen för att arbeta
med att minska sina nätförluster svarade 24 % ja, 55 % nej och 21 % vet ej, och på samma fråga
fast med kostnader för överliggande nät svarade 10 % ja, 66 % nej och 24 % vet ej. Fler nätbolag
tycker alltså att det finns utrymme att arbeta med nätförluster, jämfört med att arbeta med att
minska kostnader för överliggande nät, vilket redovisas i figur 17 nedan.

Figur 17. Procentuell fördelning av svaren på frågan om företagen tycker det finns ekonomiskt utrymme i sin
intäktsram för att jobba med att minska sina nätförluster (tv) eller kostnader för överliggande nät (th).

Resultaten från alla frågor i detta avsnitt är samstämmiga. Elnätsföretagen finner det mer möjligt
att kunna påverka nätförluster än kostnader för överliggande nät, även om nätförluster inte heller
anses vara särskilt påverkbara. Att elnätsföretagen i väldigt liten utsträckning tror det är möjligt
att ens kunna påverka sina kostnader för nätförluster och överliggande nät, samt att de redan från
nu anser att det inte finns utrymme i intäktsramen till att arbeta för att minska dessa kostnader,
medför att incitamenten inte får någon stor påverkan. Dessutom är det intressant att notera att
svaren inte skiljer sig mellan olika typer av nät, något som misstänktes på förhand.
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6.1.4 Forskning och utveckling
De nya incitamenten som presenteras i föregående avsnitt bygger till viss del på att
elnätsföretagen ska satsa på teknik och forska på områden som berör just nätförluster eller
kostnad för överliggande nät. Därför ställdes frågor om hur företagen arbetar för att bedriva
forskning och huruvida de är involverade projekt kring detta.
På frågan om huruvida bolagen har använt en eller flera av följande alternativ för att undersöka
nätförluster eller metoder att minska effekttoppar, som presenteras i figur 18, svarade den största
andelen att de använt interna projekt (46 %) och minsta andelen (5 %) att de deltagit i externa
projekt. Dessutom svarade 30 % att de inte deltagit något av alternativen. I figur 18 framgår att
23 % deltagit i workshops/seminarier, 21 % har använt examensarbeten och 12 % har använt
andra alternativ. För att undersöka frågan närmare delas svaren upp på ägarformer, vilket kan ses
i Appendix D, och där framgår till exempel att ingen ekonomisk förening deltagit i externa
projekt men i övrigt är svaren jämnt fördelade mellan alla kategorier.

Figur 18. Procentuell fördelning av svaren på frågan om företagen någon gång använt något av ovanstående
alternativ för att arbeta med att minska nätförluster och effekttoppar.

Vidare ställdes frågn om huruvida bolagen någon gång sökt stöd för forskning och utveckling
från Energimyndigheten. Till vänster i figur 19 visas att 71 % av företagen inte sökt bidrag från
Energimyndigheten samt att endast 9 % har sökt bidrag, och övriga har svarat ”vej ej”. När
frågan delas upp efter ägarstruktur hos bolagen visar det sig att ingen ekonomisk förening uppger
att de sökt bidrag från Energimyndigheten, denn uppdelning går att se i Appendix D. En
ekonomisk förening uttrycker följande i enkäten, på frågan om att söka pengar för forskning och
utveckling:
Kostnader för forskning och utveckling anses av Ei inte vara en del i
nätverksamheten och dessa kostnader ryms således inte inom intäktsramen. [....] En
ekonomisk förening har ingen vinst, en liten organisation som är fullt sysselsatt i den
ordinarie verksamheten så vara sig personella resurser eller ekonomiska kan
avsättas om det inte får anses vara en kostnad i nätverksamheten.
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Som tillägg till denna fråga fick bolagen som deltagit i projekt med stöd från Energimyndigheten
kommentera kort om projektens karaktär. Fem av de sju bolag som svarat att de sökt pengar från
Energimyndigheten uppger att de ingått i olika konstellationer med andra aktörer där de sökt
pengar för exempelvis Smarta nät-projekt.
I enkäten ingick även en fråga om huruvida elnätsbolagen någonsin sökt bidrag från någon
organisation utöver Energimyndigheten. I det vänstra cirkeldiagrammet i figur 19 visas resultatet
för denna fråga och det framgår att 10 % av bolagen har sökt bidrag från andra organisationer
och att 64 % inte har det. När svaren delas upp på ägarstruktur framgår det att svaren är relativt
lika procentuellt fördelade över alla kategorier, och det är därmed svårt att särskilja någon
ägarform, även om ekonomiska föreningar utmärker sig till viss grad. Endast en ekonomisk
förening uppger att de sökt bidrag från någon organisation. Detta kan ses i Appendix D.

Figur 19. Procentuell fördelning av svaren på frågan om företagen någon gång sökt ekonomiskt stöd
Energimyndigheten (tv) och procentuell fördelning av svaren på frågan om företagen någon gång sökt ekonomiskt
stöd från en annan organisation (th).

Efter en jämförelse av vilka företag som svarat att de sökt pengar från Energimyndigheten och
vilka som sökt pengar från andra organisationer visade det sig att dessa i flera fall överlappade.
Företag som sökt pengar från Energimyndigheten hade ofta även sökt pengar från en annan
organisation. Totalt är det tio företag som någon gång sökt pengar från Energimyndigheten eller
någon organisation, vilket är cirka 12 % av företagen som deltog i enkäten. Fyra av dessa tio är
antingen lite större bolag, eller bolag som är delvis ägda av ett större nätbolag. De organisationer
utöver Energimyndigheten som nätbolag sökt pengar ifrån är bland annat SvK, Vinnova,
Energiforsk, Naturvårdsverket och EU. Även från Svensk Energi och de stora elnätsföretagen
framkommer synpunkter att det med dagens reglering inte finns tillräckliga incitament till att
arbeta med ny och smartare teknik. Svensk Energi menar att även om elnätsföretag inte sysslar
med grundforskning måste det finnas större incitament till att våga testa obeprövad teknik i
näten.
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6.1.5 Sammanfattning av resultat från enkät-och intervjustudien
I punktlistan nedan listas de viktigaste resultaten från enkät- och intervjustudien. Dessa resultat
diskuteras sedan ytterligare i avsnitt 7.1


Ungefär hälften av företagen var nöjda och hälften var inte nöjda med den intäktsram
som tilldelats av Ei för perioden 2016-2019, 57 % ja och 43 % nej. Ekonomiska
föreningar var i högre grad nöjda med intäktsramen jämfört med kommunala och privata
elnätsföretag.



På frågan om varför de inte var nöjda och hur den nya regleringen påverkade
elnätsföretagens lönsamhet svarade de flesta att det var WACC:en på 4, 53 % som var det
största problemet. Flera tog även upp minskade kapitalbaser till följd av att Ei numera
använder real linjär modell som en orsak till minskad lönsamhet.



En faktor som flera påpekade var regleringens komplexitet och att den ökade
administrationen med bland annat inrapportering var en stor belastning som påverkade
övrig verksamhet.



35 % svarade att de skulle byta ut komponenter på grund av ålder och 38 % svarade att de
inte skulle det, det vill säga ungefär lika många. Ekonomiska föreningar svarade ja på
denna fråga i mindre utsträckning än de andra ägarformerna. Ungefär 45 % hade planer
på att ändra sin investeringsstrategi, och även här var ekonomiska föreningar mindre
benägna att göra det.



20 % svarade att de inte visste om de skulle byta ut äldre, fungerande, komponenter och
27 % svarade att de inte visste om de skulle ändra sin investeringsstrategi. Det var
framför allt mindre, kommunala bolag som svarade vet ej.



Angående investeringsstrategier har ålder ökat i betydelse till denna tillsynsperiod, och
anses nu viktigare än både spänningskvalitet och effektivare nätutnyttjande. Även de
större bolagen uttryckte i intervjuerna att användningen av real linjär modell har ökat
ålderns betydelse och fått påverkan på hur man tänker kring investeringar.



Företagen tyckte i väldigt liten mån att de kunde påverka sina nätförluster och kostnader
för överliggande nät. De tyckte inte heller att de nya incitamenten hade någon större
påverkan på deras verksamhet. De tyckte inte heller att de med dagens reglering har
ekonomiskt utrymme att arbeta med att minska nätförluster eller kostnad för överliggande
nät.



Väldigt få företag har någon gång sökt stöd för forskning och utveckling, och de som har
sökt pengar har ofta sökt från flera ställen. Även här urskiljde sig ekonomiska föreningar,
då endast en uppgav att de sökt pengar från Energimyndigheten eller någon annan
organisation.
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6.2 Fallstudie: laststyrning i Upplands Energis elnät
I samtliga fall som presenteras i detta avsnitt har beräkningar gjorts för besparingar åren
2010-2015, och alla värden som visas är medelvärden för laststyrning och besparingar dessa år. I
samtliga fall presenteras därmed besparingen i SEK per år, uppdelad i besparing för nätförluster
respektive överliggande nät. Besparingen för överliggande nät är baserad på den av författarna
uträknade optimerade abonnerade årseffekten, 58 MW. Resultaten i figurerna har alltså inte
jämförts med den effekt som Upplands Energi abonnerar på just nu, vilket är 60 MW. I
Appendix F finns tabeller med alla resultat, och även antal dygn som styrdes vid styrning av
olika maxeffekter.
Alla besparingar som redovisas är den del Upplands Energi kan behålla, efter att ha utnyttjat Ei:s
nya incitament. Besparingen i sig blir större, men det är endast de resultat som redovisas som
Upplands Energi får ta del av i sin intäktsram. Den totala minskningen i kostnader för
nätförluster är egentligen dubbelt så stor som de siffror som redovisas i detta resultatavsnitt (se
formel 6 i avsnitt 5.5.4), och den totala minskningen i kostnad för överliggande nät fås genom att
dela alla siffror i detta resultatavsnitt med medellastfaktorn (se formel 7 i avsnitt 5.5.4). För en
sammanfattning över viktiga parametrar för samtliga fall se tabell 10 i avsnitt 5.5.4.
6.2.1 Fall 1
I detta fall, som bygger på antaganden från projektet KlokEl, modellerades laststyrning med
2 kW/villa i totalt 500 villor under 2,5 timmar. Som visas i figur 20 var optimerad effekt 57 MW
med laststyrning och 58 MW utan laststyrning. Figur 21 visar ett exempel på förbrukningskurvor
med och utan laststyrning för detta fall, och det syns att kurvan som är modellerad med
laststyrning har lägre toppar.

Figur 20. Kostnadsvariation vid olika abonnerade effekter med och utan styrning av 500 villor.
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Figur 21. Ett exempel på elförbrukning under en vecka, med och utan styrning av 500 villor.
I figur 22 visas de kostnadsbesparingar som kan göras vid en styrning av 500 villor. Tabellen
visar besparingar för fyra olika beräkningar, där styrning tillämpats vid effekter över 1, 25, 50
och 55 MW. De totala besparingarna ligger omkring 150 000 kr per år för detta fall och allra bäst
resultat gav att styra alla dygn med effekt över 1 MW. Detta var dock endast 1 % bättre än att
endast styra dygn med effekttoppar på 50 MW. Kostnadsbesparingen för nätförlusterna blir
större ju fler dygn som styrs, och blir som störst ungefär 1 830 kr och som minst ungefär 70 kr.
Kostnadsbesparingarna för överliggande nät är samma, cirka 149 000 kr, för alla effektgränser
utom 55 MW. Detta beror på att om laststyrning endast sker för effekter över 55 MW blir den
optimerade abonneringseffekten 58 MW istället för 57 MW och därmed blir kostnaderna för
överliggande nät högre och besparingarna blir i sin tur mindre.

Figur 22. Kostnadsbesparingar som kan göras med laststyrning i 500 villor.

I dessa beräkningar jämförs kostnaden för överliggande nät utifrån den optimerade
abonneringseffekten med och utan laststyrning. Om resultaten för kostnaden för överliggande nät
istället jämförs med exempelvis styrning för dygn med över 50 MW med den årseffekt Upplands
Energi abonnerar på idag (60 MW), blir besparingen 202 100 kr per år.
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Dessa resultat visar att det kan vara viktigt att inte styra för sällan. Eftersom Upplands Energi har
Vattenfall som överliggande nät, och abonneringseffekten bygger på medelvärdet av två
effekttoppar från olika månader, är det viktigt att fånga upp flera toppar. Resultaten bygger på
data från flera år och det är viktigt att vara medveten om att elnät, i synnerhet Upplands Energi
som har en stor andel eluppvärmda villor, är starkt väderberoende. Det innebär att riktigt kalla år
kan kräva styrning oftare än varmare år. Kostnadsbesparingen för nätförluster blir större ju oftare
styrning sker, men summan är så låg att den inte påverkar den totala besparingen i någon större
utsträckning.
6.2.2 Fall 2
I detta fall fördubblades antalet anslutna villor till 1 000 stycken, och 2 kW per hus styrdes under
2,5 timmar på ett dygn. Resultaten presenteras i figur 23 och visar bland annat att besparingen
för överliggande nät blir densamma för styrning av effekter på 50 MW och mindre, precis som i
fall 1. Den totala kostnadsbesparingen blir cirka 285 000 kr per år, vilket är ungefär 135 000 kr
mer än i fall 1. Kostnadsbesparingen för nätförlusterna blir bättre ju fler dygn som styrs, och blir
som mest ungefär 3 300 kr och som minst ungefär 130 kr.

Figur 23. Kostnadsbesparingar som kan göras med laststyrning i 1 000 villor.

Även i detta fall kan det vara det intressant att jämföra kostnaden för överliggande nät med
styrning för dygn med över 50 MW, med den årseffekt Upplands Energi abonnerar på idag
(60 MW). Då blir besparingen för överliggande nät 336 340 kr per år.
Det är tydligt att besparingarna ökat jämfört med fall 1 och det kan därför vara värdefullt att öka
antalet villor. Kostnadsbesparingen för nätförlusterna har ökat med 78 % jämfört med fall 1, men
det rör sig om små summor i jämförelse med överliggande nät som ökat med 90 %. Det kan
anses vara en god miljömässig insats att minska nätförluster, eftersom energieffektivisering i sig
är ofta bra och miljövänligt, men de huvudsakliga besparingarna finns som tidigare nämnts i
kostnaden för överliggande nät. Eftersom skillnaden i besparingen för nätförluster är så liten för
de olika effektgränserna, kan den som vill använda laststyrning i sitt elnät välja om styrningen
ska ske dagligen eller endast vid höga effekter.

55

6.2.3 Fall 3
I det tredje fallet ökades antalet anslutna villor till 2 000, och beräknades på två sätt: dels med
alla hus samtidigt, dels vid en uppdelning av villorna och därmed styrning under dubbelt så lång
tid. Figur 24 visar besparingen som uppnås genom att styra alla 2 000 villor samtidigt, under
totalt 2,5 timmar på ett dygn. Vid styrning av alla dygn med effekttoppar över 1 MW styrdes
varje dygn hela året, och när effekttopparna låg över 50 MW styrdes 21 dygn. Nätförlusterna
blev ungefär desamma för styrning av alla villor samtidigt, som för styrning av hälften av
villorna under dubbelt så lång tid. För kostnaden för överliggande nät skiljde det sig mer, och det
gick att spara cirka 100 000 kr mer på att styra alla villor samtidigt. Det spelade dock ingen roll
hur många dygn som styrdes, utan kostnadsbesparingen för överliggande nät blev densamma för
styrning både 365 dygn och 21 dygn.

Figur 24. Sammanställning över de kostnadsbesparingar som kan göras med laststyrning i 2 000 villor. Figuren
innehåller två resultat från två olika beräkningar; då styrning sker samlat med alla 2 000 villor samtidigt och när
styrning sker uppdelat med 1 000 villor i taget under dubbelt så lång tid.

Eftersom det är högre kapacitet för styrning av alla villor samtidigt, 4MW/h jämfört med
2MW/h, går det att sänka topparna mer än vid uppdelad styrning, vilket resultatet i figur 24 visar.
Om det finns möjlighet att ansluta 2 000 villor i Upplands Energis nät är det fördelaktigt,
eftersom styrning av 4 MW är ett sätt att få ner både morgon- och eftermiddagstoppar som kan
vara ungefär 6 MW högre än medeleffekten.

56

6.2.4 Fall 4
I fall 4 ökades antalet anslutna villor till 3 000, och beräknades återigen på två sätt: dels med alla
hus samtidigt, dels vid en uppdelning av villorna och därmed styrning under dubbelt så lång tid.
Resultatet går att se i figur 25. I detta fall blev både besparingen för nätförluster och besparingen
för överliggande nät bättre vid en uppdelning av antalet villor. Ungefär 80 000 kr mer gick att
tjäna in på att inte styra alla villor samtidigt, utan dela upp dem och styra 1 500 åt gången.
Även i detta fall var besparingen för överliggande nät densamma för styrning 365 dygn och 21
dygn. Besparingen för nätförluster blev dock större vid styrning fler dygn, 4 500 kr bättre för
samlad styrning och 6 500 kr bättre för uppdelad styrning.

Figur 25. Sammanställning över de kostnadsbesparingar som kan göras med laststyrning i 3 000 villor. Figuren
innehåller två resultat från två olika beräkningar; då styrning sker samlat med alla 3 000 villor samtidigt och när
styrning sker uppdelat med 1 500 villor i taget under dubbelt så lång tid.

Till skillnad från fall 3 är det nu mer lönsamt att dela upp och styra hälften av villorna i taget.
Det kan bero på att mängden energi som omfördelas är så stor att förbrukningskurvorna får nya
toppar, eftersom all energi som tas bort från topparna även läggs tillbaka jämnt fördelat på hela
dygnet. Om detta fall med uppdelad styrning jämförs med fall 3, fast med styrning samtidigt syns
det att uppdelad styrning ger större totala besparingar, trots att kapaciteten är lägre. Att styra
3 MW/h under 5 timmar är alltså bättre än att styra 4 MW/h i 2,5 timmar. Det är alltså inte bara
mängden styrning som är avgörande utan även hur styrningen sker.
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6.2.5 Fall 5
I detta fall ökades antalet anslutna villor till 5 000, och beräknades med alla hus samtidigt och
vid en uppdelning av villorna och en dubbelt så lång styrtid under dygnet. Figur 26 och 27 visar
förbrukningskurvor som är beräknade på respektive sätt. Det syns att i figur 26 blir den
modifierade kurvan hackig och det beror på att styrningen är större än vad som egentligen
behövs. I detta fall finns det en styrningskapacitet på 10 MW/h, men de effekttoppar som
representerar eftermiddagarna är mindre än 10MW/h vilket gör att styrningen snarare förstör än
utjämnar kurvan. I figur 27 sker styrningen däremot med en lägre kapacitet, 5MW/h, fast under
en längre tid, och det medför att förbrukningskurvan blir jämnare.

Figur 26. Förbrukningskurvor för fallet med 5 000 villor som styrs samtidigt.

Figur 27. Förbrukningskurvor för fallet med 5 000 villor som styrs uppdelat i två omgångar.
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I figur 28 redovisas resultaten från både den samlade och den uppdelade styrningen. Precis som i
fall 4 blev besparingen för överliggande nät större vid uppdelad styrning. Nästan dubbelt så stor
besparing kunde göras genom att styra på det sättet, ungefär 250 000 kr. Även nätförlusterna
blev bättre vid uppdelad, längre styrning. Nätförlusterna blev, som i alla tidigare fall, bättre vid
styrning fler dygn. För samlad styrning blev besparingen ungefär 200 kr större och för uppdelad
nästan 8 000 kr större.

Figur 28. Sammanställning över de kostnadsbesparingar som kan göras med laststyrning i 5 000 villor. Figuren
innehåller två resultat från två olika beräkningar; då styrning sker samlat med alla 5 000 villor samtidigt och när
styrning sker uppdelat med 2 500 villor i taget under dubbelt så lång tid.

I figur 26 är det tydligt att styrning av 5 000 villor samtidigt snarare förstör förbrukningskurvan
än jämnar ut den. Denna styrning av 10 MW samma timme ger sämre resultat än alla
beräkningar i fall 2, 3 och 4. Det är alltså bättre att styra endast 2 MW i 2,5 timmar som i fall 2,
än att styra så mycket som 10 MW samtidigt. Eftersom topparna hos Upplands Energi inte är
stora som 10 MW behövs inte denna mängd styrning i dagsläget, utan försämrar istället
resultatet.
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6.2.6 Sammanfattning av resultat från fallstudien
I figur 29 visas en sammanfattning av resultaten för styrning av alla dygn med effekttoppar på
50 MW. I fall 3,4 och 5 där antalet villor styrdes både samlat i 2,5 timmar och uppdelat i 5
timmar, gav det i samtliga fall en större kostnadsbesparing att styra uppdelat under en längre tid.
Figur 29 visar även att 5 000 installerade villor gav det bästa resultatet, om villorna styrdes
uppdelat under 5 timmar istället för 2,5 timmar. Med 500 installerade villor, som är målet med
KlokEl-projektet, gick det att spara 149 000 kr.

Figur 29. Kostnadsbesparingen i SEK för alla fall med styrning de dygn som haft en effekttopp på 50 MW eller mer.

I punktlistan nedan listas de viktigaste resultaten från fallstudien. Dessa diskuteras sedan
ytterligare i kapitel 7.2.


Nätförlusterna blev mindre ju fler dagar som styrdes, men besparingarna var små i
jämförelse med besparingarna för överliggande nät.



Kostnaden för överliggande nät blev inte bättre av att styra alla dagar, jämfört med att
styra alla dagar med effekter över 50 MW. Om dygn med effekter över 55 MW styrdes
ledde det dock till att vissa toppar missades, och besparingen blev mindre. Sammanfattat
visar beräkningarna att fler styrda dygn ger bättre resultat till en viss gräns, men att det
sedan inte spelar någon roll. Gränsen i detta fall låg vid omkring 50 MW.



Efter fall 3 med 2 000 installerade villor och en samlad styrkapacitet på 4 MW visade
resultaten att det blev bättre att styra uppdelat under 5 timmar, istället för att styra 6 eller
10 MW samtidigt i 2,5 timmar. 5 000 villor samtidigt (10 MW i 2,5 h) gav sämre resultat
än 2 MW i 2,5 timmar, vilket betyder att så pass stor styrning stjälper mer än det hjälper.
Topparna var helt enkelt inte så stora som 10 MW, och styrningen skapade hackiga
modifierade förbrukningskurvor som försämrade resultatet.
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7. Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultaten från både enkät- och fallstudien utifrån studien två
övergripande frågeställningar. Därefter presenteras metod och resultatkritik, och kapitlet avslutas
med förslag till vidare studier.

7.1 Elnätsföretagens syn på förhandsregleringen 2016-2019
I inledningen av denna rapport nämns flera framtida utmaningar för elnätet, bland annat en ökad
andel vindkraft och ökad integration med andra elnät i Europa. Eftersom regleringen från Ei styr
elnätsföretagens ekonomiska förutsättningar är det viktigt att den är utformad så elnätsföretagen
har möjlighet att hantera dessa utmaningar. Den intäktsram som bestäms av Ei ska täcka skäliga
kostnader för den verksamhet som elnätsföretag bedriver, och därför är det också viktigt att
utreda hur elnätsföretagens verksamhet ser ut idag och hur den ska se ut i framtiden. Syftet med
denna del av studien är att redogöra för hur elnätsföretagen anser att den nya modellen för
förhandsreglering påverkar deras lönsamhet och agerande. Dessutom diskuteras detta utifrån de
ägarformer som elnätsföretagen som deltog i studien har, i syfte att belysa eventuella skillnader
mellan dem.
Från resultaten i kapitel 6 framgår det att de flesta företag är nöjda med sin intäktsram. Många är
dock missnöjda med WACC:en och eftersom den juridiska processen som avgör nivån för
WACC:en inte är färdig ännu finns det många osäkerheter kring elnätsföretagens lönsamhet. Om
det blir aktuellt med den WACC på 4,53 % som Ei satt, kan det bli svårt för mindre elnätsbolag
att hantera framtida investeringsbehov, eftersom avkastningen blir betydligt mindre. Ytterligare
en poäng som framgår från resultaten är att lönsamheten kanske inte påverkas så mycket just nu,
under denna tillsynsperiod, men påverkan kan bli mer påtaglig i framtiden. Nu är det flera bolag,
både stora och små, som klarar sig på överskott från tidigare perioder. Att administration och
dokumentation blivit mer betungande är det också flera bolag som lyfter fram, och det är främst
mindre bolag som påverkas av detta eftersom de sällan har personal som har hantering av
förhandsreglering som ordinarie arbetsuppgift.
Själva modellbytet från real annuitetsmetod till real linjär metod ger i teorin incitament för
elnätsföretagen att byta ut gamla elnätskomponenter. Här har flera inblandade aktörer diskuterat
mycket om samhällsekonomiska förluster och hållbarhet. Dock visar resultaten att modellbytet
framför allt påverkar framtida planering och investeringsstrategier. Visserligen svarade ungefär
en tredjedel av bolagen att de planerar att byta ut komponenter på grund av hög ålder, och i
efterföljande kommentarer framgår det att flera företag till viss del kommer byta ut delar av
elnätet, men även att många fortfarande är osäkra i frågan. Det handlar således inte om att byta ut
hela elnät i dagsläget utan snarare om hur elnätsföretagen planerar för framtiden. Det är även
viktigt att komma ihåg att stora delar av Sveriges elnät är gammalt och att denna reglering syftar
till att stimulera nyinvestering eftersom Ei anser att det behövs. Eftersom det med stor säkerhet
kommer ställas högre krav på elnätet i framtiden, när det kommer till kapacitet och flexibilitet, är
det kanske nödvändigt med en ökad investeringstakt.
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En studie av Bergerland, Wallnerström och Hilber (2015), som behandlat detta modellbyte, visar
att investeringstakten troligtvis kommer öka med den nya modellen. Resultaten i denna studie
ligger i samma linje men det är svårt att dra någon slutsats om när och hur investeringarna
kommer ske. Det är dock tydligt att åldern på elnätet fått en större betydelse. I slutändan är det
troligt att priset för elnätskunder kommer öka, eftersom det inte går att genomföra stora
förändringar i elnätet utan stora kostnader. Ett av de stora bolagen poängterade att det framför
allt handlar om att nätföretagen måste ha mer fokus på investeringsfrågorna, ha bättre koll på
investeringarna samt analysera hur mycket de kan tjäna på att byta ut komponenter. Detta bör
företagen göra för att kunna investera rätt i tidpunkt och på ett så kostnadseffektivt sätt som
möjligt. Detta nya synsätt är något som kan bli svårare för de mindre företagen. Flera av de
mindre bolagen svarade vet ej på frågan om hurudvida de planerade att byta ut äldre men
fungerande komponenter, eller ändra sin investeringsstrategi till följd av denna nya modell för
reglering. Att de inte vet kan bero på att de inte har resurser till att undersöka hur denna nya
reglering slår mot deras lönsamhet och påverkar dem i det längre perspektivet. De stora bolagen,
Vattenfall, E.ON och Ellevio, har hela avdelningar som arbetar med regleringsfrågor medan de
minsta företagen bara har ett fåtal anställda totalt. Det kan därför bli svårt för dem att förutse och
planera utifrån det långsiktiga perspektiv som den nya modellen kräver.
Ytterligare en del i framtidens elnät handlar om ny teknik och smarta elnät. Incitamenten om
nätförluster och kostnader för överliggande nät som Ei infört till denna tillsynsperiod är ett sätt
att uppmuntra elnätsföretagen att använda smart teknik och utnyttja elnätet mer effektivt. Många
ställer sig positiva till incitamenten i sig, men resultaten från enkätstudien visar att de har ytterst
liten påverkan på elnätsföretagens verksamhet. Mycket av detta beror på att företagen inte anser
sig kunna påverka dessa delar. Väldigt få av företagen som svarat på enkäten tycker att de i
någon större utsträckning kan påverka sina nätförluster och i ännu mindre grad sina kostnader för
överliggande nät. Det säger sig nästan självt att det ska löna sig att utnyttja elnätet effektivt, men
då är det viktigt att styrmedlet har någon effekt i praktiken. Om inte företagen själva tror att de
kan påverka dessa aspekter blir det kanske ännu viktigare att utforma ett starkt incitament, så det
kan få någon effekt.
I nuläget täcker inte företagens intäktsramar kostnader för forskning och utveckling, utan Ei
hänvisar till Energimyndigheten för forskningsbidrag. Per definition har elnätsföretag ansvar för
att el transporteras från stamnätet till elkunder, och det kan diskuteras om forskning och
utveckling av ny teknik ska ingå i detta. Men om utgångspunkten är att elnätskunder, som inte
kan välja elnätsbolag, inte ska betala för forskning är en lösning att bidrag får sökas från
Energimyndigheten eller andra organisationer. Resultaten från denna del av undersökningen
visar dock att väldigt få elnätsföretag utnyttjar detta och att det till stor del ofta är samma företag
som söker forskningsstöd. Att våga och ha råd att testa ny teknik kan vara en viktig del i att
utveckla elnätet. Eftersom elnätet är ett system som ska hålla god leveranskvalitet i hela landet,
kan det finnas en risk att små företag, som inte har ekonomiska medel till forskningsprojekt,
halkar efter i teknikutvecklingen. Att söka bidrag från exempelvis Energimyndigheten är idag ett
projekt i sig eftersom det kräver utförliga förstudier och administrativt arbete. För att få fler små
bolag att söka bidrag och delta i forskningsprojekt krävs enklare processer och mer
marknadsföring mot dessa företag.
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Projektet KlokEl, som involverar Upplands Energi, är ett exempel där en liten ekonomisk
förening deltar i ett forskningsprojekt, och detta diskuteras vidare i nästkommande avsnitt. Där är
det dock inte Upplands Energi som tagit initiativ till projektet, utan de blev kontaktade av
Ngenic och Sustainable Innovation. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten, men det
var Sustainable Innovation som skrev ansökan, inte Upplands Energi. Efter en intervju med
Energimyndigheten framkom det även att det oftast var samma elnätsföretag som figurerade i
ansökningar, vilket även resultatet från denna enkätstudie bekräftade. En metod som Vinnova
använt är att det har funnits “söka-bidrag-bidrag”. Det innebär att en kort ansökan skickas in, där
ett företag söker om pengar för att kunna göra förstudier och en utförlig ansökan för att få pengar
till ett forskningsprojekt. Om näten ska bli smartare måste nätbolagen ha pengar eller tillräckliga
incitament för att utveckla och våga testa ny teknik.

7.2 Kostnadsbesparing av effektutjämning hos Upplands Energi
Allt hårdare krav från både Sverige och EU när det gäller energieffektivisering och mer
förnyelsebar energi har gjort att dagens kraftsystem håller på att förändras, något som de nya
incitamenten ska uppmärksamma. Mindre kärnkraft och mer vindkraft leder till att produktionen
i Sverige blir svårare att förutsäga, och det blir svårare upprätthålla balans i kraftsystemet.
Konsumtionen har däremot legat på ungefär samma nivå en längre tid, och effekttopparna som
uppkommer vissa tider på dygnet och vissa delar av året är lätta att förutse. Med vetskap om när
dessa inträffar kan metoder som laststyrning vara till stor hjälp när produktionen inte räcker till
alla konsumenter. Det går alltså att sänka konsumtionen vissa kritiska timmar på dygnet, istället
för att försöka öka produktionen. Just detta testar Upplands Energi tillsammans med Sustainable
Innovation och Ngenic, i KlokEl-projektet. Genom att installera smarta termostater i
värmepumpar hos villakunder kan de sänka effekttoppar i nätet och på så sätt spara pengar till
sig själva och sina kunder. Fallstudien hos Upplands Energi har gått ut på att beräkna den del av
incitamenten som Upplands Energi kan ta del av genom att utnyttja sitt nät mer effektivt och hur
de kan göra besparingar när det kommer till närförluster och kostnader för överliggande nät.
Målet med KlokEl-projektet är att kunna styra 500 värmepumpar, och enligt resultaten som
presenteras i denna rapport går det att spara ungefär 150 000 kr per år, framför allt i kostnader
för överliggande nät. Dessa besparingar överensstämmer med tidigare examensarbeten av bland
annat Grahn (2015) och Eklund (2014). Beräkningarna visade att besparingarna för att minska
nätförluster med denna metod var mycket små, speciellt i jämförelse med besparingarna som
kunde göras på att minska avgiften de betalar till Vattenfall för överliggande nät. Besparingen
för nätförluster ökade ju fler dygn som styrdes varje år, men frågan är om det är värt
ansträngningen eftersom de fortfarande inte var i närheten av besparingarna som kunde uppnås
med avseende på överliggande nät. Där framkom det nämligen att det inte gav någon mer
besparing att styra alla dygn året runt, jämfört med att bara styra kritiska dygn med maximala
effekter över 50 MW. Det var dock viktigt att inte styra för sällan. Eftersom det är ett
medelvärde av de två högsta effekttopparna från skilda månader som avgör om de måste betala
en avgift för överuttag till Vattenfall, visade det sig vara viktigt att styra på effekter över 50 MW.
Laststyrning är alltså bland annat ett sätt att minska kostnaderna för överuttag. Att ha
möjligheten att styra vid behov kan också vara ett sätt att minska den abonnerade årskostnaden.
63

Upplands Energi abonnerar just nu på 60 MW, men enligt dessa beräkningar hade de egentligen
kunnat ligga på 58 MW åren 2010-2015 utan laststyrning. Med laststyrning hade de istället
kunnat abonnera på 57 MW, och därmed sparat pengar.
Alla resultat som presenteras i denna rapport är medelvärden från åren 2010-2015, och vid
närmare granskning gick det att se att det skilde sig mycket från år till år. Laststyrning under de
dygn med effekttoppar över 50 MW kunde medföra att vissa år styrdes endast 3 dygn, men vissa
år styrdes uppemot 50 dygn. Sveriges energisystem är väderkänsligt, och det gäller även för
Upplands Energis elnät. Effektuttaget hos Upplands Energi är till stor del väderberoende; kalla
dagar är topparna höga medan de är låga under varma dagar. Detta går att se tydligt i figur 21 i
avsnitt 6.2, som visar förbrukningen hos Upplands Energi två veckor i januari 2010. Efter
ungefär 4-5 toppar, som representerar 4-5 januari blir topparna högre. Det kan förklaras med att
efter 6 januari 2010 sjönk temperaturen i Uppland, och det syns tydligt på effekttopparna hos
Upplands Energi (SMHI, 2016). Plötsliga ökningar i effektuttag som uppstår när temperaturen
sjunker i Sverige gör att nätbolag ofta måste abonnera på högre effekter än vad som är
nödvändigt en medelkall vinter, eftersom väldigt kalla vinterdagar kan orsaka mycket stora
avgifter i överuttag. Det krävs hela tiden en avvägning av vad ett stort överuttag kostar gentemot
kostnaderna för att år efter år abonnera på effekter som är högre än vad som egentligen behövs.
Enligt beräkningarna hade det varit lönsamt för Upplands Energi att abonnera på 58 MW (utan
att ha implementerat laststyrning), istället för 60 MW. Detta beror på att endast år 2010 var ett
riktigt kallt år, och åren 2011-2015 var lite mildare. Här är det givetvis lätt att vara efterklok. Om
Upplands Energi skulle sänka den abonnerade effekten till denna tillsynsperiod, och åren
2016-2019 visar sig blir riktigt kalla, skulle det antagligen bli dyrt. Beräkningarna som bygger på
data från åren 2010-2015 indikerar att det kan löna sig att ligga lite lägre, och ta en smäll något
år som visar sig bli riktigt kallt. Metoden som används i beräkningarna bygger på att nivån för
abonnerad effekt optimeras, och denna optimering skulle givetvis bli mer pålitlig om data för en
längre tidsperiod användes. Men med möjligheten att styra effekten i exempelvis värmepumpar
minskar riskerna, eftersom Upplands Energi skulle ha möjlighet att gå in och fördela om
förbruknigen om det finns risk för överuttag. Detta är något de redan testat, en väldigt kall dag i
januari år 2016 (Ny Teknik, 2016). Den dagen kunde de styra omkring 200 MW eftersom de för
tillfället hade 100 villor installerade, så potentialen att undvika kostnader finns helt klart.
Upplands Energi har idag effekttoppar på omkring 6 MW. Effektuttaget under morgon och
eftermiddag är alltså cirka 6 MW högre än medeleffekten under ett dygn. Nätet består till stor del
av villor och bostäder, och effektuttaget följer därför människans dygnsrytm. Vid beräkningarna
med 2 000, 3 000 och 5 000 installerade villor genomfördes beräkningar på två olika sätt. Först
genom att använda laststyrning i alla villor samtidigt under 2,5 timmar och sedan genom att styra
dem uppdelat i 5 timmar. Med 2 000 installerade villor och en samlad styrkapacitet på 4 MW
gav det bättre resultat att styra samtidigt. Med 3 000 eller 5 000 installerade villor visade dock
beräkningarna att det gav en större kostnadsbesparing av att styra uppdelat. Den samlade
styrkapaciteten på 6 respektive 10 MW verkade helt enkelt vara för stor för hur effektuttaget hos
Upplands Energi ser ut. Att styra 2 000 villor samtidigt gav större besparingar än både 3 000 och
villor samtidigt.
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Dessutom visade resultaten att styrning av 5 000 villor på samma gång till och med var sämre än
att styra 1 000 villor. Det är alltså inte bara mängden installerad styrkapacitet som räknas, utan
även hur den används.
Om Upplands Energi skulle lyckas installera styranordningen i 5 000 villor kan de spara
uppemot en halv miljon kronor på att styra 5 MW under 5 timmar per dygn. Det är dock svårt att
förutse framtida scenarier för Upplands Energis elnät, men utifrån antagandet att fler och fler av
kunderna skaffar elbilar så skulle kanske en styrkapacitet på 6 eller 10 MW vara till nytta
framöver.
Upplands Energi har ett elnät som passar bra för denna typ av laststyrning. Kunderna består till
största delen av eluppvärmda villor, eftersom det inte finns någon fjärrvärme i området. Detta
gör att kundbasen som har möjlighet att installera denna styranordning också är stor. Det behövs
dock inte så mycket som 5 000 installerade villor för att åstadkomma en besparing, utan enligt
resultaten från denna studie kunde Upplands Energi exempelvis spara ungefär 280 000 kr per år
genom att ha 1 000 installerade villor. Detta projekt torde därför kunna ge inspiration till fler
elnätsföretag i Sverige med liknande struktur som Upplands Energi. Stora projekt såsom Smart
Grid Gotland och Norra Djurgårdsstaden kan inte lika tydligt påvisa möjligheterna för hur
mindre, enskilda nätbolag kan effektivisera sina elnät och spara pengar genom att bli “smartare”.
Små bolag kanske lättare kan relatera till vad som exempelvis Upplands Energi kan åstadkomma
med projekt i sitt elnät än vad stora bolag som till exempel Vattenfall kan genomföra. Därför kan
fler mindre projekt i denna stil, med lokala entreprenörer som Ngenic och företag som
Sustainable innovation, göra stor nytta för utvecklingen av smarta elnät i Sverige.

7.3 Metod- och resultatkritik
Av de 168 företagen som finns i Sverige svarade 84 stycken på enkäten, vilket är precis 50 %,
och av de som dessutom var relevanta för studien svarade 57 %. Detta anser författarna vara en
bra svarsfrekvens, eftersom över hälften av de företag som fick enkäten deltog. I uppdelningen
på T-faktor och ägarstruktur blev vissa kategorier däremot små. Eftersom de kommunala bolagen
i Sverige är i majoritet blir både de privata bolagen och de ekonomiska föreningarna mindre
kategorier. Exempelvis var 7 % av de svarande företagen privata bolag, vilket stämmer ganska
väl överens med att 9 % av de bolag som var relevanta för studien var privata. Dessa 7 % består
dock av endast 6 företag, vilket gör att varje enskilt svar från dessa påverkar resultatet i stor
omfattning.
I fallstudien behövde flera antaganden göras och ett av dessa var att anta andelen variabla
förluster i nätet, eftersom detta inte var känt. Författarna valde 70 %, efter att ha läst tidigare
forskningsartiklar och andra examensarbeten. Om en annan procentsats valts, hade resultatet
följaktligen blivit annorlunda. Kostnadsbesparingen för nätförluster var dock mycket mindre än
kostnadsbesparingen för överliggande nät, vilket gör att detta antagande får en liten betydelse på
den totala besparingen och det slutgiltiga resultatet. Det är också viktigt att komma ihåg att detta
är en fallstudie gjord på ett specifikt nät, med nätdata från sex år. Resultatet kan därför inte
generaliseras på alla nät, men ge en fingervisning om hur mycket som kan sparas genom att
applicera laststyrning i ett glesbygdsnät.
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7.4 Förslag till vidare studier
Denna studie har undersökt hur nätföretagen själva tycker att den nya regleringen påverkar dem,
genom en enkät- och intervjustudie. Det vore intressant att utföra en mer objektiv studie, och titta
närmare på statistik över hur olika kapitalbaser och WACC påverkar nätföretagens lönsamhet.
Flera av företagen tog upp i enkäten att de var missnöjda med effektiviseringskravet på de
löpande, påverkbara kostnaderna, vilket är något som inte behandlats i denna studie. Denna
aspekt av regleringen kunde också vara intressant att titta närmare på. Många av de små
företagen klagade som tidigare nämnts även på betungande administration och inrapportering till
Ei, vilket inte heller är något som behandlats grundligt i denna rapport. Hur all ökad
administration påverkar små nätbolag kunde alltså också vara ett förslag på vidare studier.
När det gäller fallstudien har en del antaganden gjorts, bland annat om hur stor andel av
förlusterna i nätet som var variabla. Författarna hittade ingen studie om detta gjord på ett svenskt
elnät, och förlitade sig på rapporter från bland annat Shaw (2009) som baserades på ett brittiskt
nät. Det kunde vara intressant att studera lokalnät i Sverige och utreda andelen rörliga förluster,
och även ta hänsyn till reaktiv effekt i nätet.
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8. Slutsatser
Syftet med detta arbete var för det första att undersöka hur den nya förhandsregleringen påverkar
elnätsföretagens lönsamhet och agerande i form av investeringar och investeringsstrategier,
vilket gjordes genom en enkät- och intervjustudie. Andra delen av syftet var att undersöka hur
mycket Upplands Energi kan spara på att implementera laststyrning i sitt elnät, eftersom den nya
regleringen innehöll incitament för effektiv nätdrift. Detta gjordes genom en fallstudie på
Upplands Energi och projektet KlokEl. Slutsatserna från denna undersökning presenteras nedan.
Att förändringar i regleringen påverkar elnätsföretagen råder det inte några tvivel om. Lägre
WACC i kombination med användandet av real linjär metod istället för real annuitet leder till
minskad lönsamhet. Hur mycket det påverkar företagen är dock svårt att dra slutsatser om,
speciellt eftersom frågan om WACC:en fortfarande ligger i domstolsförhandlingar när denna
rapport slutförs. Detta kommer antagligen visa sig tydligare inom en snar framtid. Att ålder får
en ökad betydelse för elnätsföretagens agerande framöver står också klart. Även om endast ett
fåtal företag direkt kommer byta ut äldre komponenter för att öka sin kapitalbas, kommer ålder
finnas med i den långsiktiga planeringen, och reparationsåtgärder som förlänger livslängden
kommer bli färre nu när förnyelse är mer lönsamt. Flera företag har också uttryckt att de inte
ännu vet hur detta kommer att påverka dem. Det kan bero på att dessa företag inte har resurser
till att ta reda på hur den ändrade regleringen påverkar deras lönsamhet, eftersom den uppfattas
som komplicerad och betungande. Flera modellbyten de senaste åren i kombination med att
WACC:en ligger i domstol långa perioder skapar osäkerhet och svårigheter att planera.
Att Sverige har ett gammalt nät medför att detta eventuella utbyte av komponenter kanske inte är
så negativt som det ibland framställs. Ny teknik och nya ledningar kan komma att behövas för att
möta framtidens krav på elnätet och energisystemet. De nya incitamenten för effektivare
nätutnyttjande verkar däremot inte ha någon större påverkan på elnätsföretagens agerande och
investeringar. Om Ei, och därmed svenska regeringen, vill att näten ska bli effektivare, bör dessa
incitament utvecklas inför nästa tillsynsperiod. Företagen påpekar att det inte finns utrymme i
intäktsramen för forskning och utveckling eller för att prova ny teknik, och Ei hänvisar till att de
kan söka pengar hos exempelvis Energimyndigheten. Detta verkar dock inte vara ett
välfungerande system, eftersom processen att söka pengar också är resurskrävande och endast
12 % av företagen som svarade på enkäten någon gång sökt ekonomiskt stöd för forskning kring
exempelvis effektivt utnyttjande av nätet. Om näten ska bli smartare och effektivare måste
kanske detta system förändras.
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Upplands Energi, som tillsammans med Ngenic och Sustainable Innovation implementerat en
metod för att styra värmepumpar och flytta effekt från höglasttimmar till låglasttimmar, kan
enligt denna studies resultat tjäna pengar med hjälp av de nya incitamenten. Genom att installera
smarta termostater och styra 500 villor skulle Upplands Energi kunna tjäna cirka 150 000 kr per
år. Besparingen uppnås framför allt genom att de kan minska sina kostnader för överliggande
nät. Om Upplands Energi lyckas få 5 000 villakunder att installera Ngenics produkt, kan de spara
uppemot en halv miljon kronor om året. De besparingar som kan göras genom att minska
nätförluster är i sammanhanget små, och gör framför allt miljömässig nytta eftersom
energieffektivisering i sig är positivt. En annan viktig slutsats från denna del av arbetet är att
reflektera över hur styrningen ska ske, och vilket behov av laststyrning det specifika nätet har.
Mer styrkapacitet medför inte alltid större besparingar.
Vilket elnät Sverige har i framtiden kommer till stor del styras av hur regleringen och andra lagar
runt omkring utformas. Det är därför viktigt för regeringen och Ei att sätta tydliga mål för hur
elnätet ska utformas, och hur det bäst ska ske. Då blir det lättare för elnätsföretagen att agera
därefter, och på så sätt bidra till utvecklingen mot ett smartare, effektivare och mer hållbart
energisystem.
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Appendix A – Beräkning av kapitalkostnad
Beräkning av kapitalkostnad med real linjär metod (Bergerland, Wallnerström, Hilberg, 2015)
respektive real annuitetsmetod (Nyqvist, 2015)






Justeringen beror av hur elnätsföretaget presterat gällande exempelvis nätförluster och
avbrott.
AT står för avskrivningstid som är 40 år för elöverföringskomponenter och 10 år för
annan utrustning.
Nuanskaffningsärdet (NUAK) representerar den kostnaden som skulle uppstå om
elnätsföretaget skulle bygga en motsvarande anläggning/komponent under
tillsynsperioden.
WACC är den av Ei bestämda kalkylräntan

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑅𝐿 = 𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (+/−𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)
1
𝐴𝑇

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑅𝐿 = {

1

å𝑙𝑑𝑒𝑟

(A1)

∗ 𝑁𝑈𝐴𝐾, 𝑜𝑚 å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝐴𝑇

∗ 𝑁𝑈𝐴𝐾, om AT < ålder ≤ AT + 10 alt 2 år

(A2)

0, 𝑜𝑚 å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≥ 𝐴𝑇 + 10 𝑎𝑙𝑡 2 å𝑟
𝐴𝑇+1−å𝑙𝑑𝑒𝑟
𝐴𝑇

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑅𝐿 = {

1
Å𝑙𝑑𝑒𝑟

∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝑁𝑈𝐴𝐾, 𝑜𝑚 å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝐴𝑇

∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝑁𝑈𝐴𝐾, 𝑜𝑚 𝐴𝑇 < ålder ≤ AT + 10 alt 2 år(A3)
0, 𝑜𝑚 å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≥ 𝐴𝑇 + 10 𝑎𝑙𝑡 2 å𝑟
𝑊𝐴𝐶𝐶

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑅𝐴 = 𝑁𝑈𝐴𝐾 ∗ (1−𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝐴𝑇

(A4)
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Appendix B – lista över deltagande företag
Tabell A1. Företag som deltog i enkätenstudien. 8 företag valde att vara anonyma.
AB Borlänge Energi
Elnät

Gotlands Elnät

Mjölby Kraftnät AB

Tibro Elnät AB

AB PiteEnergi (Elnät)

Grästorp Energi ek för

Mälarenergi Elnät AB

Tranås Energi Elnät AB

Ale El ek. för.

Gävle Energi AB

Nacka Energi AB

Trelleborgs kommun

Alingsås Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB

Nossebro Energi

Trollhättan Energi Elnät
AB

Arvika Teknik AB

Habo Kraft AB

Näckåns Elnät AB

Uddevalla Energi Elnät
AB

Bergs Tingslag
Elektriska AB

Hallstaviks Elverk ek.för

Olofströms Kraft Nät AB

Umeå Energi Elnät AB

Bjäre Kraft ek för

Härjeåns Nät AB

Rödeb Elverk ek.f

Upplands Energi

Bjärke Energi

Höganäs Energi AB

Sandviken Energi Elnät
AB

Vara Energi ek. för

Blåsjön Nät AB

Jukkasjärvi sockens
belysningsförening upa

Sala-Heby AB

Varberg Energi

Bodens Energi Nät AB

Kalmar Energi Elnät AB

Sjogerstads Elektriska
Distributions förening

Vetlanda elnät AB

Borgholm Energi Elnät
AB

Karlshamn Energi AB

Skellefteå Kraft Elnät
AB

Vimmerby Energi &
Miljö AB

Borås Elnät AB

Karlskoga Elnät AB

SkövdeNät AB

Vinninga Elektriska
Förening Ek. För.

Brittedals Elnät ek. för.

Karlstads El och Stadsnät
AB

Sollentuna Energi

VänerEnergi AB

Degerfors Energi AB

Kungälv Energi AB

Staffanstorps Energi AB

Värnamo Elnät

Eksjö Elnät AB

Lerum Energi AB

Sundsvall Elnät

Västerbergslagens Elnät
AB

Elektra Nät AB

Linde Energi AB

Södra Hallands Kraft ek
för

Ystad Energi AB

Falbygdens Energi Nät
AB

Ljungby Energinät AB

Sölvesborgs Energi &
Vatten AB

Årsunda Kraft &
Belysningsförening

Falkenberg Energi AB

Ljusdal Elnät AB

Tekniska verken
Linköping Nät AB

Öresundskraft

Falu Elnät AB

Malungs Elnät AB

Telge Nät Ab

Österlens Kraft AB
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Appendix C – enkätfrågor
1. Fyll i företagsnamn
Fri text
2. Godkänner ni att ert företagsnamn nämns i en lista över deltagande företag i rapporten?
Ja/Nej
3. Vad har bolaget för ägarstruktur?
Kommunalt/Privat/Statligt/Ekonomisk förening/Övrigt
4. Hur många kunder har bolaget?
Fri text
5. Hur många km ledning har bolaget?
Fri text
6. Hur används bolagets vinst?
Fri text
7. Är ni nöjda med beslutet om er intäktsram för 2016-2019?
Ja/Nej + Möjlighet att kommentera
8. Hur tycker ni den nya modellen för förhandsregleringen påverkar er lönsamhet?
Fri text
9. Hur upplevde ni arbetet med att åldersbestämma ert nät?
Mycket lätt/Lätt/Medel/Svårt/Mycket svårt
10. Uppskatta hur stor andel (%) av komponenterna som sattes till 38 år på grund av
bristfällig information om den verkliga åldern.
Fri text
11. Kommer ni byta ut komponenter på grund av hög ålder som annars skulle fått vara
kvar?
Ja/Nej/Vet ej + Möjlighet att kommentera
12. Avser ni att ändra er investeringsstrategi till följd utav den nya modellen för
förhandsreglering?
Ja/Nej/Vet ej
13. Vilken betydelse hade dessa kategorier på er investeringsstrategi under
förhandsregleringen 2012-2015?
Personsäkerhet, Ålder, Minskade avbrott, Effektivare nätutnyttjande
1(Ingen betydelse)/2/3/4/5/6(Stor betydelse)
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14. Vilken betydelse har dessa kategorier på er investeringsstrategi under
förhandsregleringen 2016-2019?
Personsäkerhet, Ålder, Minskade avbrott, Effektivare nätutnyttjande
1(Ingen betydelse)/2/3/4/5/6(Stor betydelse)
15. I hur stor mån anser ni er ha möjlighet att påverka era nätförluster?
Ingen alls/Mycket liten/Liten/Medel/Stor/Mycket stor
16. Hur stor påverkan har det nya incitamentet om nätförluster på er verksamhet?
Ingen alls/Mycket liten/Liten/Medel/Stor/Mycket stor
17. Anser ni att det finns ekonomiskt utrymme i er intäktsram för att jobba med att
minska nätförluster?
Ja/Nej/Vet ej
18. I hur stor mån anser ni er ha möjlighet att påverka era kostnader för överliggande nät?
Ingen alls/Mycket liten/Liten/Medel/Stor/Mycket stor
19. Hur stor påverkan har det nya incitamentet om att minska kostnader för överliggande
nät på er verksamhet?
Ingen alls/Mycket liten/Liten/Medel/Stor/Mycket stor
20. Anser ni att det finns ekonomiskt utrymme i er intäktsram för att jobba med att
minska era kostnader för överliggande nät?
Ja/Nej/Vet ej
21. Har ni använt en eller flera av följande alternativ för att undersöka nätförluster eller
metoder att minska effekttoppar i ert nät?
Examensarbete/Internt projekt/Deltagande i externt projekt/Deltagande i
workshop/seminerier/Övriga
22. Har ni någon gång sökt ekonomiskt stöd för Forskning och Utveckling hos
Energimyndigheten?
Ja/Nej/Vet ej + Möjlighet att kommentera
23. Har ni någon gång sökt ekonomiskt stöd för Forskning och Utveckling hos någon annan
organisation?
Ja/Nej/Vet ej + Möjlighet att kommentera
24. Finns det något gällande förhandsregleringen 2016-2019 du vill tillägga?
Fri text
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Appendix D – sammanställda svar från enkäten
Tabell A2. Svar på fråga 6 - Hur används företagens vinst?

Ekonomisk
förening

Kommunalt

Privat

Övrigt

Totalt

Återinvestering i
nätet

11

35

4

2

52

Utdelning till
ägare

3

28

3

2

36

Koncernbidrag
Ospecificerat till
verksamheten

3

12

12

12

15

Svarade ej

12

Tabell A3. Svar på fråga 15 - I hur stor mån anser företagen att de har möjlighet att påverka sina nätförluster?

T-faktor

Ingen alls

Mycket
liten

Liten

Medel

Stor

Mycket stor

Glesbygd

0

18 [49%]

13 [35%]

4 [11%]

2 [5%]

0

Blandat nät

1 [3%]

14 [40%]

16 [46%[

3 [8%]

1 [3%]

0

Tätort

0

5 [42%]

4 [33%]

2 [17%]

1 [8%]

0

Tabell A4. Svar på fråga 16 - Hur stor påverkan har det nya incitamentet om nätförluster på företagens
verksamhet?

T-faktor

Ingen alls

Mycket
liten

Liten

Medel

Stor

Mycket stor

Glesbygd

3 [8,5%]

12 [33%]

13 [36%]

5 [14%]

3 [8,5%]

0

Blandat

1 [3%]

11 [31%]

15 [43%]

6 [17%]

2 [6%]

0

Tätort

1 [8%]

2 [17%]

4 [33%]

5 [42%]

0

0

Tabell A5. Svar på fråga 17 - Anser företagen att det finns ekonomiskt utrymme i deras intäktsramar för att jobba
med att minska nätförluster?

Glesbygd

Blandat nät

Tätort

Ja

10 [27%]

7 [20%]

3 [25%]

Nej

21 [57%]

20 [57%]

5 [42%]

Vet ej

6 [16%]

8 [23%]

4 [33%]
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Tabell A6. Svar på fråga 18 - I hur stor mån anser företagen att de har möjlighet att påverka sina kostnader för
överliggande nät?

Tfaktor/rango
rdning

Ingen alls

Mycket
liten

Liten

Medel

Stor

Mycket stor

Glesbygd

8 [22%]

24 [65%]

3 [8%]

2 [5%]

0

0

Blandat nät

9 [26%]

16 [46%]

8 [22%]

2 [6%]

0

0

Tätort

1 [8%]

5 [42%]

5 [42%]

1 [8%]

0

0

Tabell A7. Svar på fråga 19 - Hur stor påverkan har det nya incitamentet om kostnader för överliggande nät på
företagens verksamhet?

Tfaktor/rango
rdning

Ingen alls

Mycket
liten

Liten

Medel

Stor

Mycket stor

Glesbygd

11 [30%]

16 [43%]

8 [22%]

1 [2,5%]

1 [2,5%]

0

Blandat nät

7 [20%]

18 [51%]

8 [23%]

1 [3%]

1 [3%]

0

Tätort

0

6 [50%]

5 [42%]

1 [8%]

0

0

Tabell A8. Svar på fråga 20 - Anser företagen att det finns ekonomiskt utrymme i deras intäktsramar för att jobba
med att minska kostnader för överliggande nät?

Glesbygd

Blandat nät

Tätort

Ja

1 [3%]

5 [14%]

2 [17%]

Nej

26 [72%]

23 [66%]

6 [50%]

Vet ej

9 [25%]

7 [20%]

3 [33%]

Tabell A9.Svar på fråga 21 - Har elnätsföretagen använt en eller flera av följande alternativ för att undersöka
nätförluster eller metoder att minska effekttoppar i sina nät? Uppdelat på ägarform

Ekonomisk
förening

Kommunalt

Privat

Workshops/seminarier

1

16

2

Examensarbete

4

12

1

Externt projekt

0

3

1

Internt projekt

5

31

2

Övrigt

1

9

Inget

6

16
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3

Övrigt

1

1

Tabell A10. Svar på fråga 22 - Har elnätsföretagen någon gång sökt ekonomiskt stöd för Forskning och Utveckling
från Energimyndigheten?

Ekonomiska föreningar

Kommunalt

Privat

Övrigt

Ja

0

4 [57 %]

2 [29 %]

1 [14 %]

Nej

14 [93 %]

41 [68 %]

4 [67 %]

0

Vet ej

1 [7 %]

15 [25 %]

0

1 [50 %]

Tabell A11. Svar på fråga 22 - Har elnätsföretagen någon gång sökt ekonomiskt stöd för Forskning och Utveckling
från Energimyndigheten?

Ekonomisk förening

Kommunalt

Privat

Övrigt

Ja

1 [7 %]

5 [8 %]

1 [17 %]

1 [50 %]

Nej

12 [80 %]

36 [60 %]

5 [83 %]

Vet ej

2 [13 %]

19 [32 %]
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1 [50 %]

Appendix E – Upplands Energi
Tabell A12. Data och uträknat k för Upplands Energis elnät (Energimarknadsinspektionen, 2015d).

År

Total inmatad
effekt [MWh]

Mängd förlust
[MWh]

Andel förluster
[%]

Proportionalitetsk
ontanten, k

2010

245 881

12 829

5,2

1.0583e-06

2011

215 417

10 696

5,0

1.1899e-06

2012

226 890

11 610

5,1

1.1965e-06

2013

222 110

11 047

5,0

1.1709e-06

2014

214 189

10 256

4,8

1.1972e-06

Medelvärde

224 897

11 288

5,0

1,16256-06

Tabell A13. Information om Upplands Energi (Energimarknadsinspektionen, 2015d).

Abonnerad
effekt
[MW]

Maximal
överförd
effekt [MW]

Medelvärde
t mellan
högsta
effektuttag
två skiljda
månader

Total
ledningslän
gd [km]

Antal
abonneman
g

Varav
lågspänning
sabonnema
ng

2015

60

52

50

2014

60

57

56

2 194

12 890

12 510

2013

60

61

58

2 189

12 896

12 834

2012

60

61

60

2 176

12 840

12 762

2011

58

64

60

2 153

12 767

12 724

2010

58

69

69

2 148

12 729

12 651

2009

62

58

2 159

12 656

12 569

2008

62

52

2 133

12 574

12 510
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Appendix F – resultat från fallstudien
Tabell A14. Fall 1 då 500 villor stys i 2,5 h/dygn.

Dygn med
styrning

Kostnadsbesparin
g nätförluster
[SEK]

Kostnadsbesparin
g överliggande
nät [SEK]

Total
kostnadsbesparin
g [SEK]

Optimerad effekt
att abonnera på

365 (1 MW)

1 830

148 930

150 760

56

212 (25 MW)

1 350

148 930

150 280

56

21 (50 MW)

160

148 930

149 090

56

9 (55 MW)

70

130 310

130 380

57

Tabell A15. Fall 2 då 1 000 villor styrs i 2,5 h/dygn.

Dygn med styrning
(effektgräns)

Kostnadsbesparing
nätförluster [SEK]

Kostnadsbesparing
överliggande nät
[SEK]

Total
kostnadsbesparing
[SEK]

365 (1 MW)

3 270

283 020

286 300

212 (25 MW)

2 480

283 020

285 500

21 (50 MW)

300

283 020

283 320

9 (55 MW)

130

245 790

245 920

Tabell A16. Fall 3 då 2 000 villor styrs samtidigt i 2,5 h/dygn.

Dygn med styrning
(effektgräns)

Kostnadsbesparing
nätförluster [SEK]

Kostnadsbesparing
överliggande nät
[SEK]

Total
kostnadsbesparing
[SEK]

365 (1 MW)

4 990

352 230

357 220

21 (50 MW)

500

352 230

352 730

Tabell A17. Fall 3 då 2 000 villor styrs i två omgångar (1 000 + 1 000) i 5 h/dygn.

Dygn med styrning
(effektgräns)

Kostnadsbesparing
nätförluster [SEK]

Kostnadsbesparing
överliggande nät
[SEK]

Total
kostnadsbesparing
[SEK]

365 (1 MW)

5 580

263 220

268 800

21 (50 MW)

510

263 220

263 730
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Tabell A18. Fall 4 då 3 000 villor styrs samtidigt i 2,5 h/dygn.

Dygn med styrning
(effektgräns)

Kostnadsbesparing
nätförluster [SEK]

Kostnadsbesparing
överliggande nät
[SEK]

Total
kostnadsbesparing
[SEK]

365 (1 MW)

5 150

313 000

318 150

21 (50 MW)

620

313 000

313 620

Tabell A19. Fall 4 då 3 000 villor styrs i två omgångar (1 500+1 500) i 5 h/dygn.

Dygn med styrning
(effektgräns)

Kostnadsbesparing
nätförluster [SEK]

Kostnadsbesparing
överliggande nät
[SEK]

Total
kostnadsbesparing
[SEK]

365 (1 MW)

7 360

391 030

398 390

21 (50 MW)

710

391 030

391 740

Tabell A20. Fall 5 då 5 000 villor styrs samtidigt i 2,5 h/dygn.

Dygn med styrning
(effektgräns)

Kostnadsbesparing
nätförluster [SEK]

Kostnadsbesparing
överliggande nät
[SEK]

Total
kostnadsbesparing
[SEK]

365 (1 MW)

820

232 740

233 560

21 (50 MW)

600

232 740

233 340

Tabell A21. Fall 5 då 5 000 villor styrs i två omgångar (2 500+2 500) i 5 h/dygn.

Dygn med styrning
(effektgräns)

Kostnadsbesparing
nätförluster [SEK]

Kostnadsbesparing
överliggande nät
[SEK]

Total
kostnadsbesparing
[SEK]

365 (1 MW)

8 890

454 340

463 230

21 (50 MW)

1 000

454 340

455 330
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