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Förord 

Lagen om särskilt investeringsutrymme trädde i kraft i juni 2021, vilket gav 

elnätsföretag med en outnyttjad intäktsram från tillsynsperioden 2012–2015 

möjlighet att utöka intäktsramarna under perioden 2020–2031. Syftet med lagen är 

att skapa särskilda drivkrafter för investeringar som ökar kapaciteten i elnätet. 

Enligt förordningen om särskilt investeringsutrymme ska 

Energimarknadsinspektionen (Ei) därför följa upp och utvärdera dessa 

investeringar vid tre tillfällen, varav denna rapport är det första. Uppföljningen 

har genomförts med redan tillgängliga data från elnätsföretagen, men även 

kompletterande uppgifter från elnätsföretagen har begärts in. Rapporten avser 

investeringar som är genomförda och driftsatta under åren 2020–2021. 

Eskilstuna, december 2022 

Ulrika Hesslow 

Generaldirektör Staffan Wikstedt 

Analytiker 
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Sammanfattning 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har följt upp och utvärderat de investeringar 

som möjliggjorts av lagen om särskilt investeringsutrymme. Uppföljningen är en 

del av lagstiftningspaketet som infördes för att möta den kapacitetsutmaning som 

finns i de svenska elnäten.  

Riksdagen antog i april 2021 lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för 

elnätsverksamhet. Lagen ger elnätsföretag med en kvarvarande outnyttjad 

intäktsram från tillsynsperioden 2012–2015 möjlighet, under vissa förutsättningar, 

att utöka intäktsramarna under perioden 2020–2031. Syftet med lagen är att skapa 

särskilda drivkrafter för investeringar som höjer kapaciteten i elnätet.  

I förarbetena till lagen om särskilt investeringsutrymme framgår det att ändamålet 

med uppföljningsrapporterna är att ge regering och riksdag en bild av vilka 

investeringar som möjliggjorts av det särskilda investeringsutrymmet. Därutöver 

står det i förordningen att det i utvärderingarna ska framgå  

• hur stora investeringarna är, 

• i vilken utsträckning investeringarna ökar a) kapaciteten i elnätet, och b) 

möjligheten för en nätkoncessionshavare att ansluta nya kunder och hantera 

större förändringar i nätets kapacitet, och   

• hur investeringarna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier i 

nätverksamheten.   

Denna rapport är den första uppföljningen av investeringarna som görs och 

omfattar åren 2020–2021. 

I första hand har vi använt befintliga data från bland annat de årsrapporter som 

elnätsföretagen lämnar in till Ei. För att kunna besvara de frågor som ställts i 

förordningen har det även varit nödvändigt att begära in kompletterande 

uppgifter från de 75 elnätsföretag som ansökt och fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme.  

I rapporten finns analyser som bland annat illustrerar storleken på 

elnätsföretagens investeringsbehov och att ungefär en femtedel av anläggningarna 

egentligen redan skulle ha behövt ersättas vid ingången av 2019. Utöver att ersätta 

äldre anläggningar behöver elnätet dessutom utvecklas för att möta samhällets 

behov och de kapacitetsutmaningar som finns. För att på ett enkelt sätt påvisa hur 

elnätet har förnyats redovisar vi hur några tekniska indikatorer utvecklats under 



6 

2017–2021. Till exempel visar alla tre indikatorerna total ledningslängd, installerad 

transformatoreffekt och antal inmatnings- och uttagspunkter en 

investeringsökning på i genomsnitt 0,9 procent per år.   

Det är svårt att entydigt särskilja storleken på de investeringar som möjliggjorts av 

det särskilda investeringsutrymmet från andra investeringar, bland annat på 

grund av hur den beräkning av investeringsbeloppet som utökar intäktsramen är 

konstruerad. Även om vi studerar de totala investeringarna är det svårt att dra 

slutsatser kring vilken effekt som besluten om särskilt investeringsutrymme har 

haft. De faktiska investeringarna som genomförts under 2020–2021 ligger till 

exempel i nivå med de prognoser som lämnades 2019. En förklaring till det är 

sannolikt att lagen beslutades först under 2021 och därmed inte hade hunnit få 

genomslag. Sammantaget bedömer också en majoritet av elnätsföretagen att 

besluten om särskilt investeringsutrymme inte har påverkat deras investeringar 

under 2020–2021 eller endast i ytterst begränsad omfattning.  

När det gäller fördelningen mellan olika anläggningskategorier är det också svårt 

att påvisa någon effekt av lagen. Till exempel är fördelningen av de totala 

investeringarna 2020–2021 snarlik motsvarande fördelning 2016–2019.   

Det är även svårt att svara på vilken förändring i kapacitet som har skett på 

systemnivå eftersom det i regelverket saknas en klar och tydlig definition på hur 

kapaciteten i till exempel ett lokalnätsområde ska beräknas eller bedömas. 

Elnätsföretag med beslut om särskilt investeringsutrymme har dock bedömt att 

ungefär en fjärdedel av alla deras investeringar är av typen 

kapacitetshöjning/systemförstärkning. Samtidigt kan en och samma investering 

ofta hänföras till flera investeringstyper. Vi bedömer att elnätsföretagens 

investeringar under 2020 och 2021, som i huvudsak måste antas ha planerats före 

lagen om särskilt investeringsutrymme, bidragit till fortsatt utbyggnad av elnätet 

och sannolikt även utökad nätkapacitet.  

Utifrån ovanstående resonemang är det tveksamt om lagen om särskilt 

investeringsutrymme ännu har gett den avsedda effekten. Det är också tveksamt 

om lagen kommer att ge alla elnätsföretag drivkrafter för ökade investeringar med 

utökad kapacitet som följd. Till exempel visar våra beräkningar att elnätsföretag 

med en stor marknadsandel och förhållandevis lågt belopp i särskilt 

investeringsutrymme (såsom Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall) till och med 

kan minska sina planerade investeringar under 2020–2023 och ändå tillgodoräkna 

sig hela beloppet som följer av särskilt investeringsutrymme under perioden.   
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1 Inledning 

Sveriges elnät har stora investeringsbehov. Dels behöver äldre anläggningar i 

elnätsverksamheten förnyas, dels behöver kapaciteten i elnäten förstärkas. På 

efterfrågesidan har behovet av ny kapacitet i elnäten ökat drastiskt de senaste åren 

till följd av ökad elektrifiering och digitalisering. Utfasningen av fossila drivmedel 

inom transportsektorn bidrar också till det ökade elbehovet. Etablering av 

batterifabriker, datacenter och serverhallar, liksom en övergång från fossila 

bränslen till el inom till exempel stålindustrin kräver stor kapacitet i elnäten. På 

utbudssidan har energiomställningen även medfört att andelen förnybara 

energikällor har ökat. Förnybara energikällor såsom sol och vind är väderberoende 

och ansluts ofta på lägre spänningsnivåer jämfört med traditionella energikällor 

vilket skapar nya, och mer oförutsägbara, flöden i elsystemet. Brist på kapacitet i 

elnäten har även i några fall lett till att ny storskalig förnybar elproduktion som 

vind- och solkraft stoppats.  

Elnäten påverkas även av ändrade förbrukningsmönster till följd av exempelvis ett 

ökat antal laddfordon och fler aktiva kunder och energitjänsteföretag. Nya effekt- 

och energiflöden påverkar kvalitets- och stabilitetsaspekter samt kapaciteten i hela 

elsystemet på ett nytt sätt. I sin tur påverkar detta elnätsföretagens val av 

investeringar för att exempelvis tillgodose ny efterfrågan och upprätthålla fortsatt 

kostnadseffektivitet i sin verksamhet. 

Kopplat till kapacitetsutmaningen i elnäten har det föreslagits och införts en rad 

olika åtgärder. Bland annat antogs i april 2021 lagen (2021:311) om särskilt 

investeringsutrymme för elnätsverksamhet (lagen om särskilt 

investeringsutrymme). Lagen möjliggör att elnätsföretagen kan ansöka om särskilt 

investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020–2023 samt 2024–2027. Lagen 

trädde i kraft den 1 juni 2021 och syftar till att skapa drivkrafter för elnätsföretag 

att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet (1 §). Lagen gäller emellertid 

enbart för de elnätsföretag som har en outnyttjad intäktsram från tillsynsperioden 

2012–20151, vilket cirka 92 procent av alla redovisningsenheter2 har.  

 
1 Fyra år är huvudregel för en tillsynsperiod enligt 5 kap. 2 § ellagen (SFS 1997:587). Ett fåtal 

elnätsföretag hade dock under 2012–2015 kortare tillsynsperioder än en period om fyra år, till exempel 

Svenska kraftnäts tillsynsperioder var då ettåriga. 
2 Ett elnätsföretag kan ha en eller flera redovisningsenheter. 
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Av lagen om särskilt investeringsutrymme framgår bestämmelser om bland annat 

hur det särskilda investeringsutrymmet och investeringsbeloppet3 ska beräknas, 

men även att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om hur beräkningarna ska göras (13 §). Dessutom 

följer det av 14 § att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om skyldighet för nätkoncessionshavare att i en särskild 

ordning redovisa vilka investeringar som genomförs i en redovisningsenhet med 

särskilt investeringsutrymme.  

Med stöd i dessa bemyndiganden meddelade regeringen förordningen (2021:909) 

om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (förordningen om särskilt 

investeringsutrymme), som trädde i kraft den 1 december 2021. Av förordningen 

följer bland annat bestämmelser om att Ei ska följa upp och utvärdera de 

investeringar som görs med särskilt investeringsutrymme samt redovisa resultatet 

till regeringen (4 §).  

1.1 Uppdrag enligt förordning 

Ei har fått i uppdrag att rapportera de investeringar som möjliggjorts med särskilt 

investeringsutrymme samt redovisa resultatet till regeringen vid tre tillfällen, före 

utgången av 2022, 2025 och 2028 (4 §). Den första rapporten, det vill säga den som 

ska lämnas före utgången av 2022, ska omfatta investeringar som gjordes under 

åren 2020 och 2021 (4 §). I förarbetet till lagen om särskilt investeringsutrymme 

framgår det att ändamålet med uppföljningsrapporterna är att ge regering och 

riksdag en bild av vilka investeringar som möjliggjorts av det särskilda 

investeringsutrymmet. Därutöver specificeras det i 5 § i förordningen att det i 

utvärderingarna ska framgå 

• hur stora investeringarna är, 

• i vilken utsträckning investeringarna ökar a) kapaciteten i elnätet, och b) 

möjligheten för en nätkoncessionshavare att ansluta nya kunder och hantera 

större förändringar i nätets kapacitet, och  

• hur investeringarna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier i 

nätverksamheten.  

 
3 Särskilt investeringsutrymme utgör ett elnätsföretags samlade intäkter som varit mindre än 

intäktsramen under den enskilda tillsynsperiod som var före 2016–2019, det vill säga i de flesta fall 

2012–2015. Om ett elnätsföretag har ett beslut om särskilt investeringsutrymme för till exempel 

tillsynperioden 2020–2023 kan deras befintliga intäktsram under den perioden ökas med ett 

investeringsbelopp. Investeringsbeloppet beräknas utifrån elnätsföretagets investeringar under samma 

period, justerat med vissa avdrag, och kan inte vara större än det beslutade särskilda 

investeringsutrymmet. Både beslut om särskilt investeringsutrymme och ökning av befintlig intäktsram 

med ett investeringsbelopp kräver en ansökan från elnätsföretaget. 
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Syftet med denna rapport är att redogöra för Ei:s uppföljning och utvärdering av 

investeringar som gjorts med särskilt investeringsutrymme under åren 2020 och 

2021, i enlighet med förordningen. 

1.2 Metod  

För att kunna göra uppföljningen och utvärderingen har Ei begärt att de berörda 

elnätsföretagen lämnar vissa uppgifter om investeringarna under de aktuella åren. 

Ei har sedan analyserat dessa uppgifter tillsammans med vissa befintliga 

uppgifter, såsom uppgifter från elnätföretagens årsrapporter som de årligen 

lämnar till Ei. I kapitel 2 redogör vi mer i detalj för grundförutsättningarna för 

genomförandet av uppdraget samt vår valda metodologiska inriktning. 

I samband med att Ei skulle bestämma vilka uppgifter som skulle begäras in fördes 

en dialog och inhämtades synpunkter, via tre möten, med ett antal 

branschrepresentanter. Diskussioner har även förts med sakkunniga inom 

energiområdet kring lämpliga indikatorer och metoder för inhämtandet av 

uppgifter. Dessutom deltog Ei på ett webbinarium som anordnades av 

Energiföretagen Sverige där vi presenterade de uppgifter som senare skulle 

begäras in. Då gavs det också möjlighet för elnätsföretag att ställa frågor gällande 

uppgifterna.  

1.3 Avgränsningar 

Ei har begärt att de elnätsföretag som har ansökt och fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme ska redovisa de uppgifter som behövs för den här 

uppföljningen. För att företagen skulle få rimlig tid att svara och att Ei skulle hinna 

utvärdera svaren till denna uppföljningsrapport, ingår enbart företag som har 

ansökt och fått beslut fram till och med 1 juni 2022. Företag som senare ansöker 

och får beslut om särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020–2023, 

kommer också att behöva redovisa motsvarande uppgifter för åren 2020–2021, men 

dessa presenteras i så fall i nästkommande uppföljningsrapport. En ansökan om 

särskilt investeringsutrymme kan ges in till Ei före utgången av den tillsynsperiod 

som ansökan avser.  

Notera att Ei i beslutet utifrån ansökan enbart tagit ställning till om företaget har 

rätt till ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020–2023 och hur 

stort utrymmet är. Först efter tillsynsperioden kommer Ei att ompröva företagets 

intäktsram med faktiskt utfall enligt 5 kap. 22–24 §§ ellagen. I samband med detta 

ska Ei också ta ställning till om företagets intäktsram ska öka med ett 

investeringsbelopp. En förutsättning för att Ei ska pröva investeringsbeloppet är 

att företaget ansöker om detta hos Ei senast den 31 mars 2024.4 Ett förändrat 

 
4 Se 6–8 §§ lagen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. 
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rättsläge genom domar i EU-domstolen5 och Kammarrätten i Jönköping6 kan dock 

innebära att Ei:s förutsättningar att pröva företagens intäktsramar mot ett särskilt 

investeringsbelopp enligt lagen om särskilt investeringsutrymme ändras.  

En annan avgränsning som vi gör i denna rapport är att inte beskriva andra 

åtgärder för att lösa nätkapacitetsutmaningen. Nätinvesteringar kommer i många 

fall inte ensamt kunna lösa nätkapacitetsutmaningen på kort sikt eller skapa 

bestående förmåga att möta samhällets framtida behov. Åtgärder utöver 

nätinvesteringar kan bland annat handla om flexibilitetsresurser, såsom 

efterfrågeflexibilitet, flexibel produktion och lagring. Eftersom elnätsföretagens 

investeringsbelopp som följer av lagen om särskilt investeringsutrymme ska 

beräknas utifrån investeringar i anläggningar avgränsar vi oss i denna rapport från 

att beskriva andra åtgärder. 

1.4 Rapportstruktur 

Kapitel 2 innehåller en beskrivning av grundförutsättningarna för uppdraget och 

vår valda inriktning.

I kapitel 3 redovisar vi uppgifter om de elnätsföretag som fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020–2023 och ger en bild av statusen i 

det svenska elnätet inklusive investeringsbehoven. Här beskriver vi även 

utvecklingen av överföringskapaciteten på Affärsverket svenska kraftnäts 

(Svenska kraftnät) transmissionsnät och några indikatorer som bland annat visar 

på tilltagande utbyggnad av hela elnätet. Kapitlet inrymmer en sammanställning 

över elnätsföretagens investeringar gjorda under 2020 och 2021, däribland hur 

investeringarna är fördelade mellan olika anläggningskategorier i 

nätverksamheten. Sedan presenteras en sammanställning över elnätsföretagens 

beskrivningar av hur och i vilken utsträckning de gjorda investeringarna förhåller 

sig till kapaciteten i deras elnät. Avslutningsvis redovisas några beräkningar, 

utifrån modellantaganden, som visar vilka incitament till ytterligare investeringar 

som lagen om särskilt investeringsutrymme ger till elnätsföretagen. 

I kapitel 4 presenterar vi en sammanfattande analys utifrån de uppgifter som vi 

samlat in och sammanställt i föregående kapitel.  

I Bilaga 1 finns den begäran om inrapportering av uppgifter om investeringar 

under 2020 och 2021 som vi skickade till alla elnätsföretag med beslut om ett 

särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020–2023. 

 
5 Kommissionen mot Tyskland i mål nr C-718/18. 
6 Kammarrätten i Jönköping mål nr 1103–21 m.fl. 
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2 Förutsättningar för uppdraget 

I det här kapitlet redovisar vi grundförutsättningarna för genomförandet av 

uppdraget. Vi redovisar också vilka uppgifter vi begärt in och hur vi resonerat vid 

valet av uppgifterna.  

2.1 Grundförutsättningar för genomförande av uppdraget 

och Ei:s valda inriktning 

Att Ei ska följa upp och utvärdera de investeringar som görs i en 

redovisningsenhet med särskilt investeringsutrymme samt vilka uppgifter som ska 

framgå av utvärderingarna regleras i förordningen om särskilt 

investeringsutrymme, så som vi beskrivit i det föregående kapitlet. Förordningen 

utfärdades den 20 oktober 2021 och trädde i kraft den 1 december 2021. Enligt 

förordningen ska den första rapporten, som ska lämnas till regeringen före 

utgången av 2022, avse investeringar under åren 2020 och 2021. De förutsättningar 

som gäller för uppföljningen och utvärderingen blev emellertid klara först i 

oktober 2021, det vill säga då perioden som nu ska utvärderas nästan var till ända. 

Det är därför inte sannolikt att det nya regelverket har hunnit få något genomslag 

under de aktuella åren. Det är inte heller rimligt att förvänta sig att elnätsföretagen 

har dokumentation avseende investeringar under åren 2020 och 2021 på en sådan 

detaljeringsgrad att de exakt kan urskilja och redovisa uppgifter om de eventuella 

investeringar som möjliggjorts genom det särskilda investeringsutrymmet. 

I sammanhanget vill vi också nämna att regelverket är utformat på ett sådant sätt 

att det vid beräkning av ett investeringsbelopp som ska öka intäktsramen inte 

enbart beaktas investeringar som möjliggjorts med investeringsutrymme utan 

samtliga investeringar (med vissa mindre avdrag). Elnätsföretagen är således inte 

skyldiga att ha en särredovisning av investeringar som möjliggjorts med särskilt 

investeringsutrymme för att tillgodoräkna sig investeringsbeloppet. En 

särredovisning krävs alltså enbart inom ramen för den uppföljning som Ei ska 

redovisa till regeringen. 

Mot bakgrund av ovanstående förutsättningar är det inte rimligt att till denna 

rapport kräva detaljerade uppgifter från elnätsföretagen om investeringar som 

möjliggjorts med särskilt investeringsutrymme. Av detta följer att det inte är 

möjligt att ge exakta svar på de frågor som framgår av 5 § förordningen. Vår 

tolkning av uppdraget för det första rapporteringstillfället är att vi ska göra en 

uppföljning i ett bredare perspektiv med utgångspunkt i bakgrunden till 

regelverkets uppkomst. I uppföljningen har vi utgått från att vi ska ge information 
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om hur investeringarna utvecklat sig under perioden och då framför allt om och i 

vilken utsträckning de bidragit till kapacitetsökningar. Vi har därför valt att dels 

utifrån befintliga uppgifter, dels utifrån svaren på vissa kompletterande frågor till 

företagen, ge en god bild av investeringarna som genomförts under de aktuella 

åren samt hur de bidragit till en ökad kapacitet i elnäten.  

Nedan följer en genomgång av de uppgifter som enligt förordningen ska framgå 

av utvärderingarna samt hur vi valt att hantera dessa.  

2.1.1 Hur stora är investeringarna som gjorts möjliga genom att en 

nätkoncessionshavare har ett särskilt investeringsutrymme? 

Enligt 5 § p. 1 förordningen ska det av utvärderingen framgå hur stora 

investeringarna är som gjorts möjliga genom att en nätkoncessionshavare har ett 

särskilt investeringsutrymme. Mot bakgrund av ovan beskrivna förutsättningar har vi 

dock inte begärt att elnätsföretagen lämnar in exakta belopp gällande investeringar 

som möjliggjorts specifikt med ett särskilt investeringsutrymme. Vår utgångspunkt 

har i stället varit de totala investeringar som genomförts under respektive år, det vill 

säga 2020 och 2021, och som elnätsföretagen redovisar till Ei i sina årsrapporter.  

Som komplement till uppgifterna ur årsrapporterna har vi begärt att de aktuella 

elnätsföretagen också redovisar hur stor andel av de totala investeringarna, under 

åren 2020 och 2021, som genomförts tack vare elnätsföretagets särskilda 

investeringsutrymme. För att kunna besvara denna fråga behöver företagen ha en 

ungefärlig bild av hur stora investeringarna är men inte så precisa uppgifter som 

skulle krävas ifall vi begärde in exakta belopp. De branschrepresentanter som vi har 

haft en dialog med indikerade ganska tidigt att det nog inte finns så mycket, eller ens 

något, att redovisa för de första två åren. De tyckte därför att vi inte ska begära in 

dessa uppgifter överhuvudtaget. Vi valde dock att göra detta eftersom 

förutsättningar kan skilja sig mellan företagen. Uppgifterna är även värdefulla att ha 

som utgångspunkt till de två framtida uppföljningarna. Företagens svar på denna 

fråga och vår analys avseende storleken på investeringarna redovisar vi i kapitel 3–4. 

2.1.2 I vilken utsträckning ökar investeringarna kapaciteten i elnätet och 

möjligheten för en nätkoncessionshavare att ansluta nya kunder och 

hantera större förändringar i nätets kapacitet? 

Av utvärderingen ska det enligt 5 § p. 2 förordningen även framgå i vilken 

utsträckning investeringarna som möjliggjorts genom att en nätkoncessionshavare 

har ett särskilt investeringsutrymme  

• ökar kapaciteten i elnätet  

• ökar möjligheten för en nätkoncessionshavare att ansluta nya kunder och 

hantera större förändringar i nätets kapacitet. 
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Av de skäl som vi beskrivit i de föregående avsnitten har vi bedömt att det inte är 

rimligt att begära dessa uppgifter specifikt för de investeringar som möjliggjorts 

med särskilt investeringsutrymme. I stället har vi begärt att uppgifterna redovisas 

med utgångspunkt i samtliga investeringar som genomförts under de två aktuella 

åren. En sammanställning av företagens svar på dessa frågor redovisar vi i avsnitt 

3.7. 

2.1.3 Hur fördelar sig investeringarna mellan olika anläggningskategorier i 

nätverksamheten? 

Enligt 5 § p. 3 förordningen ska det av utvärderingen också framgå hur 

investeringarna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier i 

nätverksamheten. Med investeringarna åsyftas även här just de investeringar som 

möjliggjorts genom att en nätkoncessionshavare har ett särskilt 

investeringsutrymme. Liksom tidigare förklarats så har vi dock gjort bedömningen 

att det inte är rimligt att begära dessa uppgifter för de specifika investeringarna. Vi 

redovisar i stället hur de totala investeringarna för respektive år fördelar sig 

mellan de olika anläggningskategorierna, se avsnitt 3.4. Dessa uppgifter 

rapporterar elnätsföretagen i sina årsrapporter som lämnas till Ei senast sista juli 

varje år. De kategorier som framgår där beskriver vi också i avsnitt 3.4. 

2.1.4 Kompletterande information som Ei begärt för att få en bättre bild av 

investeringarna och vilken påverkan de haft på kapaciteten 

För att få en bättre bild av de investeringar som elnätsföretag med beslut om 

särskilt investeringsutrymme genomfört, har vi begärt in kompletterande 

information. För respektive år, det vill säga 2020 och 2021, har vi därför begärt att 

dessa elnätsföretag ska redovisa vilka olika typer av investeringar de har 

genomfört. De fick då redovisa hur stor procentuell andel av de totala 

investeringarna som är reinvesteringar/ersättningsinvesteringar, 

kapacitetshöjning/systemförstärkning, tillväxt/anslutning samt övrigt. Om de 

redovisat något under övrigt fick de även specificera vad detta avser. 
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3 Investeringar under 2020 och 

2021 som möjliggjorts genom 

besluten om särskilt 

investeringsutrymme 

I det här kapitlet redovisar vi vilka elnätsföretag som har fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020–2023 och information om deras 

anläggningar i drift, nyligen genomförda investeringar samt kommande 

investeringsbehov. Vi ger också en övergripande beskrivning av den aktuella 

utvecklingen av överföringskapaciteten utmed Svenska kraftnäts transmissionsnät 

och redogör för några indikatorer som bland annat visar på tilltagande utbyggnad 

av hela elnätet under 2020 och 2021. Avslutningsvis beskriver vi hur 

investeringarna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier i nätverksamheten 

och sammanfattar elnätsföretagens beskrivningar av hur investeringarna förhåller 

sig till kapaciteten i deras elnät. 

3.1 Uppdelning och aggregering av resultat på olika 

elnätsföretag och grupper 

I detta kapitel har vi genomgående valt att dela upp, aggregera och redovisa 

uppgifter från elnätsföretagen och deras redovisningsenheter i ett antal grupper 

som vi bedömt som mest lämpliga och redovisar dem i nedanstående punktlista. 

• Svenska kraftnät. Svenska kraftnät har fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme för sin redovisningsenhet för transmissionsnät. 

• E.ON Energidistribution AB (Eon). Eon har fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme för alla sina fyra redovisningsenheter för lokal- och 

regionnät.7  

• Ellevio AB (Ellevio). Ellevio har fått beslut om särskilt investeringsutrymme för 

alla sina tre redovisningsenheter för lokal- och regionnät.8  

 
7 Notera dock att Ei den 14 september 2022 beslutade att Eons tre redovisningsenheter för lokalnät ska 

redovisas samlat från och med den 1 januari 2023. En enhetlig tariff ska tillämpas för det samredovisade 

området senast den 1 januari 2028. 
8 Vi har här inte inkluderat Edsbyns Elnät AB som Ellevio förvärvade i slutet av 2021. 
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• Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall). Vattenfall har fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme för alla sina tre redovisningsenheter för lokal- och 

regionnät.9  

• Övriga lokal- och regionnätsföretag med beslut om särskilt 

investeringsutrymme (Övriga, SIU). 

• Övriga lokal- och regionnätsföretag som inte ansökt eller fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme, men som har möjlighet att ansöka om det (Övriga, ej 

SIU). Elva elnätsföretag10 har ansökt om särskilt investeringsutrymme, men 

ännu inte fått ett beslut om det för perioden 2020–2023. Dessa ingår ändå i 

denna grupp. 

3.2 Flertalet elnätsföretag med betydande kvarstående 

outnyttjad intäktsram från 2012–2015 har fått beslut 

om särskilt investeringsutrymme 

I nedanstående Tabell 1 redovisar vi hur många elnätsföretag, och hur många av 

deras redovisningsenheter, som har ansökt om särskilt investeringsutrymme för 

perioden 2020–2023 och vilka nivåer av särskilt investeringsutrymme som Ei har 

beslutat om. 

Tabell 1. Elnätsföretag med och utan beslut om särskilt investeringsutrymme (SIU) för perioden 2020–

2023 

Elnätsföretag 

eller grupp av 

elnätsföretag 

Antal kvarvarande 

redovisningsenheter 

idag från  

2012–2015 

Antal 

redovisnings-

enheter med 

outnyttjad 

intäktsram från  

2012–2015 

Kvarstående 

outnyttjad 

intäktsram från  

2012–2015  

(miljarder 

svenska kronor, 

prisnivå 2018) 

Beslut om särskilt 

investeringsutrymme 

för 2020–2023  

(miljarder svenska 

kronor, prisnivå 

2018) 

Svenska 

kraftnät 

1 1 2,7 2,7 

Eon 4 4 7,9 7,9 

Ellevio 3 3 1,9 1,9 

Vattenfall 3 3 2,5 2,5 

Övriga, SIU 65 65 13,6 13,6 

Övriga, ej SIU 94 80 6,5 - 

Totalt för alla 

elnätsföretag 

170 156 35,1 28,6 

Källa: Ei 

 
9 Notera dock att Ei den 27 oktober 2022 beslutade att Vattenfalls två redovisningsenheter för lokalnät 

ska redovisas samlat från och med den 1 januari 2023. En enhetlig tariff ska tillämpas för det 

samredovisade området senast den 1 januari 2028. 
10 Ale El ek. för., Bjärke Energi ek. för., Boo Energi ek. för., Hedemora Elnät AB, Falkenberg Energi AB, 

Mjölby Kraftnät AB, Mälarenergi Elnät AB, Sandviken Energi Elnät AB, Söderhamn Elnät AB, 

Tekniska verken i Katrineholm Nät AB och Tekniska verken i Linköping Nät AB. 
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Tabell 1 visar att cirka 92 procent11 av samtliga redovisningsenheter kan ansöka om 

särskilt investeringsutrymme. Knappt 50 procent12 av dessa har ansökt och fått 

beslut om särskilt investeringsutrymme per den 7 december 2022. De elnätsföretag 

som inte har ansökt om särskilt investeringsutrymme för perioden 2020–2023 har 

dock möjlighet att ansöka om detta senast före utgången av perioden. Samtidigt är 

drygt 80 procent13 av totala utrymmena som följer av särskilt investeringsutrymme 

redan beslutade. De flesta elnätsföretag som haft betydande kvarstående 

outnyttjad intäktsram för perioden 2012–2015 har således ansökt och fått beslut om 

särskilt investeringsutrymme.  

Mer information om elnätsföretagen framgår av nedanstående Tabell 2 och Figur 1. 

I dessa sammanställningar framgår senast aktuell information rörande 

elnätsföretagens huvudsakliga ägarform14, antalet uttagspunkter, överförd 

energimängd och en fördelning av lokalnätsföretagens antal uttagspunkter inom 

de fyra svenska elprisområdena. 

Tabell 2. Egenskaper bland elnätsföretag med och utan beslut om särskilt investeringsutrymme (SIU) för 

perioden 2020–2023 

Elnätsföretag eller 

grupp av elnätsföretag 

Huvudsaklig ägarform Ungefärligt antal 

uttagspunkter  

2021 (st.) 

Ungefärlig överförd 

energimängd  

2021 (TWh)  

Svenska kraftnät Offentligt ägt 50 118 

Eon Privatägt 1 000 000 48 

Ellevio Privatägt 970 000 48 

Vattenfall Offentligt ägt 900 000 88 

Övriga, SIU Drygt 80 % offentligt ägt 

och knappt 15 % privatägt.  

Resterande ekonomiska 

föreningar. 

1 700 000 37 

Övriga, ej SIU Cirka 50 % offentligt ägt 

och knappt 33 % privatägt.  

Resterande ekonomiska 

föreningar. 

1 000 000 20 

Källa: Ei 

Informationen i Tabell 2 visar att cirka 82 procent av samtliga elnätsföretags 

uttagspunkter och 92 procent av den överförda energimängden i lokal- och 

regionnätsföretagens elnät omfattas av hittills fattade beslut om särskilt 

investeringsutrymme för 2020–2023. Sett till ägarformen är elnätsföretag i 

ekonomiska föreningar de som i minst omfattning ansökt om särskilt 

 
11 Beräknad genom följande ekvation = (156/170)*100. 
12 Beräknad genom följande ekvation = ((1+4+3+3+65)/156)*100. 
13 Beräknad genom följande ekvation = (28,6/35,1)*100. 
14 Med huvudsaklig ägarform avser vi här att en eller flera aktörer har ägarkontroll vilket i normalfallet 

innebär att de äger minst 50 procent av aktier, andelar eller liknande. Med ägarformen offentligt ägt 

avser vi här både statligt ägda elnätsföretag och kommunägda dito. 
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investeringsutrymme, enbart omkring en fjärdedel utifrån deras totala antal 

uttagspunkter. Dessa elnätsföretag har dock en väldigt liten marknadsandel, 

omkring fem procent av samtliga uttagspunkter. 

Figur 1. Procentuell fördelning av lokalnätsföretagens antal uttagspunkter15 i de svenska elprisområdena 

Källa: Nätområden.se och Ei 

Det som är något utmärkande kring fördelningen av lokalnätsföretagens 

uttagspunkter i de svenska elprisområdena och besluten om särskilt 

investeringsutrymme, i Figur 1, är en relativt större andel lokalnätsföretag i 

elprisområde 3 utan beslut om särskilt investeringsutrymme. Lokalnätsföretag i 

Norra Mellansverige har alltså inte (ännu) utnyttjat möjligheten att ansöka om 

särskilt investeringsutrymme.  

3.3 Flertalet elnätsföretag har både en stor utbytesskuld 

och stora utbytesbehov 

Som vi nämnt i kapitel 1 påverkas elnätsföretagen i hög grad av bland annat 

samhällsutvecklingen. Växande städer och regioner har behov av att elnätet byggs 

ut och förstärks. Samhällets fortsatta krav på leveranssäkerhet innebär också att 

investeringar behöver göras i elnäten. Elnäten är också, precis som all annan 

infrastruktur, i behov av ett löpande underhåll och att äldre uttjänta anläggningar 

successivt byts ut. En löpande förnyelse av elnäten innebär ett kontinuerligt 

investeringsbehov för att bibehålla statusen i de svenska elnäten. Åldrande nät, 

som ofta har sämre funktion och svagare dimensionering, kan också vara en 

delförklaring till den på senare år tillkomna utmaningen med bristande 

nätkapacitet. Därutöver kan oväntade händelser, som exempelvis extrema 

väderhändelser, generera investeringar för att återställa elnätsanläggningar efter 

 
15 Baserat på ungefärligt antal uttagspunkter per kommun år 2020. 
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skador. I Tabell 3 ger vi en bild över statusen i det svenska elnätet och 

investeringsbehoven vid ingången av 2019. 

Tabell 3. Elnätsföretagens anläggningar i nuanskaffningsvärde (NUAV) och investeringsbehov vid ingången 

av 2019. Om inget annat anges i tabellen så är siffrorna redovisade i miljarder svenska kronor och i 

prisnivå 202116 

Elnätsföretag / 

grupp av 

elnätsföretag 

Kapitalbasens 

totala NUAV i 

regleringen 

Utbytesskuld17  

i NUAV 

Utbytesbehov18 

2019–2031  

i NUAV 

Ungefärlig kapital-

viktad anläggnings-

ålder i regleringen19 

Svenska  

kraftnät 

76 15 19 34 år 

Eon 115 25 28 28 år 

Ellevio 76 16 19 28 år 

Vattenfall 122 25 31 28 år 

Övriga, SIU 123 24 33 28 år 

Övriga, ej SIU 72 12 20 27 år20 

Samtliga 

elnätsföretag 

584 117 150 Svenska kraftnät 

34 år. 

Lokal- och regionnäts- 

företag 28 år 

Källa: Ei 

Elnätsföretagen ska få täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning på det 

kapital som krävs för att bedriva verksamhet utifrån den avskrivningstid som 

tillämpas i regleringen. I ett scenario där elnätsföretagen antas vilja maximera sin 

vinst kommer de att sträva mot att den långsiktiga ekonomiska livslängden på 

deras anläggningar sammanfaller med den avskrivningstid som finns i 

regleringen. Tabell 3 visar på en övergripande nivå, för samtliga grupper av 

elnätsföretag, att ungefär en femtedel21 av anläggningarna egentligen redan skulle 

ha behövt ersättas vid ingången av 2019 (utbytesskuld), såvida det tidigare inte 

investerats i teknologi som har andra egenskaper. Totalt sett är elnätsföretagens 

utbytesskuld cirka 117 miljarder svenska kronor. Utbytesskulden är en 

modellberäkning och utgår från vissa antaganden, men ger en indikation om vilka 

 
16 Statistiska centralbyråns (SCB) byggkostnadsindex, byggkostnadsutvecklingen, har vi använt för att 

räkna om NUAV från ursprunglig prisnivå (2018) till 2021 års prisnivå. 
17 Med utbytesskuld avser vi här elnätsanläggningar som förenklat sett borde ha ersatts tidigare, ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. I denna beräkning inkluderar vi även elnätsanläggningar som saknar 

åldersuppgifter i regleringen och elnätsanläggningar som är äldre än den ekonomiska avskrivnings-

tiden i regleringen. 
18 Med utbytesbehov avser vi här elnätsanläggningar där reinvesteringar ej antas ske och att de därmed 

blir äldre än den ekonomiska avskrivningstiden i regleringen under åren 2019–2031. 
19 För elnätsanläggningar som saknar åldersuppgifter har vi här antagit att dessa är 56 år vid ingången 

av 2019. För elnätsanläggningar som elnätsföretagen har redovisat driftsatts inom ett femårigt 

åldersintervall har vi här antagit att de driftsattes det första året i intervallet. 
20 Om vi i denna grupp exkluderar elnätsföretag som enbart har nät till och från enskilda vindkrafts-

anläggningar och som togs i drift före slutet av år 2015 är anläggningsåldern i stället cirka 28 år. 
21 Beräknad genom följande ekvation = (117/584)*100. 
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olika anläggnings- och komponenttyper som elnätsföretagen kan behöva prioritera 

i sina kommande investeringar. 

Kapitalviktad avskrivningstid i regleringen är 52 år för Svenska kraftnät och 45 år 

för lokal- och regionnätsföretagen, vilket innebär att genomsnittlig 

anläggningsålder i ett jämviktsläge bör vara cirka 26 respektive 22 år. Utifrån detta, 

och jämfört med Tabell 3 ovan, ser vi att både Svenska kraftnät och lokal- och 

regionnätsföretagen i genomsnitt ligger efter med sina reinvesteringar. Tabell 3 

visar även att ungefär en fjärdedel22 av anläggningarna i drift vid ingången av 2019 

kommer att behöva reinvesteras under perioden 2019–2031 (utbytesbehov). Totalt 

sett är elnätsföretagens utbytesbehov under denna period omkring 150 miljarder 

svenska kronor. Därutöver finns behov av nyinvesteringar för att exempelvis 

ansluta nya kunder, öka eller bibehålla motståndskraften i elnäten och förstärka 

nätkapaciteten. Att ta till sig ny teknik kan också minska behovet av investeringar. 

Detta gäller både livsförlängande åtgärder (till exempel bättre underhåll) och 

andra åtgärder för högre nyttjande av befintligt elnät, som gör att en 

nätförstärkning kan undvikas eller skjutas upp (till exempel med dynamisk 

ledningskapacitet23, högtemperaturlinor24 och efterfrågeflexibilitet). 

I relation till elnätsföretagens anläggningar vid ingången av 2019 är det av vikt att 

redovisa elnätsföretagens genomförda investeringar under de senaste åren25, där 

åren 2020 och 2021 är av särskild vikt utifrån uppdragsbeskrivningen till denna 

uppföljning. I Figur 2 har vi därför sammanställt elnätsföretagens redovisade 

genomförda investeringar under åren 2016–2021. Därtill redovisar vi som 

jämförelse dessa gruppers prognostiserade ny- och reinvesteringar i regleringen 

under åren 2020–2021 (orangestreckad linje) och nivå av reinvesteringar i regleringen 

för att enbart upprätthålla genomsnittlig anläggningsålder under åren 2020–2021 

(rödstreckad linje). 

 
22 Beräknad genom följande ekvation = (150/584)*100. 
23 Dynamisk ledningskapacitet (”dynamic line rating” på engelska) är en teknik där faktiska värden  

mäts via sensorer som installeras på ledningarna och erbjuder därmed möjligheten att öka överföringen  

när marginalerna tillåter detta (”viss överkapacitet” kan därmed tillhandahållas). 
24 Högtemperaturlinor klarar betydligt högre ström än konventionella linor men har tidigare inte 

använts i det svenska elnätet i stor utsträckning på grund av de har tidigare ansetts dyrare, medför  

högre förluster och inte har samma hållbarhet som konventionella linor. 
25 Pågående nyanläggningar och förskott för materiella anläggningstillgångar ingår inte i denna 

sammanställning. 
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Figur 2. Elnätsföretagens redovisade investeringar i årsrapporterna 2016–2021, genomsnittliga 

prognostiserade investeringar i regleringen 2020–2021 och investeringar i regleringen för att enbart 

upprätthålla anläggningsåldern under 2020–2023. Siffrorna är redovisade i miljarder SEK, prisnivå 202126 

Källa: Ei 

Figur 2 visar att samtliga grupper av elnätsföretag under 2020–2021 i genomsnitt 

investerat mer än vad som krävs för att enbart upprätthålla anläggningsåldern. Att 

Svenska kraftnäts investeringsnivå för 2021 särskilt utmärker sig beror i huvudsak 

på att de då driftsatte Sydvästlänken, deras dittills enskilt största 

investeringsprojekt. Sydvästlänken behandlar vi mer ingående i till exempel 

avsnitt 3.5. Bland övriga grupper elnätsföretag är deras redovisade investeringar 

generellt sett i huvudsak överensstämmande med vad de har prognostiserat i 

regleringen under denna period. Det ska dock framhållas att det finns en skillnad i 

värdering av elnätsanläggningar i elnätsregleringen i förhållande till de 

investeringsutgifter som elnätsföretagen redovisar i årsrapporterna. 

För lokal- och regionnätsföretagen kommer de planerade investeringarna i 

elnätsregleringen för perioden 2020–2023, förutsatt att de genomförs, innebära att 

genomsnittsåldern för samtliga anläggningar i slutet av perioden blir omkring 26–

27 år jämfört med cirka 28 år vid ingången av 2019. För Svenska kraftnät estimerar 

vi en något större minskning av deras genomsnittliga anläggningsålder. 

 
26 SCB:s byggkostnadsindex, byggkostnadsutvecklingen, har vi använt för att räkna om investeringar i 

olika års prisnivåer till 2021 års prisnivå. 
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3.4 Majoriteten av lokalnätsföretagens investeringar 

2020–2021 var ledningar och kabelskåp 

Av lokal- och regionnätsföretagens planerade investeringar under 2020–2023 

utgörs en femtedel av nya elmätare, vilket hänger samman med de nya 

funktionskrav på mätare som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Mer 

information om vilka investeringar som elnätsföretagen faktiskt har genomfört 

fördelat på olika anläggningskategorier under åren 2020 och 2021 framgår av Figur 

3 och Figur 4 nedan. Denna typ av sammanställning ska ingå enligt 

uppdragsbeskrivningen till denna uppföljning och informationen här bygger på 

elnätsföretagens uppgifter i årsrapporter som redovisas till Ei. Då redovisningen 

av uppgifter skiljer sig åt i årsrapporterna mellan olika elnätsnivåer är figurerna 

uppdelade på lokalnätsföretag respektive Svenska kraftnät och regionnätsföretag.  

Figur 3 Lokalnätsföretagens andel investeringar under åren 2020–2021, fördelat på olika 

anläggningskategorier. Andelarna har vi beräknat utifrån den totala investeringssumman i årsrapporter per 

respektive grupp elnätsföretag 

Källa: Ei 

Figur 3 visar att majoriteten av lokalnätsföretagens investeringar under perioden 

2020–2021 var ledningar inklusive kabelskåp. För Eon, Ellevio och Vattenfall utgör 

detta cirka 70 procent av totala investeringssumman medan det för övriga 

lokalnätsföretag är cirka 60 procent. Resterande andel investeringar i 

elnätsverksamheten bland samtliga lokalnätsföretag är generellt sett relativt jämnt 

fördelat mellan stationer, transformatorer, mätare och styrutrustning. Figur 3 visar 

dock att Vattenfall under perioden inte investerat lika mycket i mätare och 

styrutrustning som de övriga grupperna elnätsföretag (1 procent jämfört med ett 

oviktat genomsnitt på omkring 15 procent). Därutöver visar figuren att 

lokalnätsföretag utan beslut om särskilt investeringsutrymme har investerat 

relativt mer än andra i mätare och styrutrustning (nästan 20 procent).  
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Fördelningen som framgår av Figur 3 ovan är snarlik fördelningen av 

investeringarna från tidigare år. Under 2016 till 2019 utgjorde ledningar inklusive 

kabelskåp cirka 70 procent av den totala investeringssumman för lokalnätsföretag. 

Resterande andel investeringar i elnätsverksamheten är, likt 2020 och 2021, relativt 

jämnt fördelat på de olika kategorierna. Under 2016–2019 utgjorde dock 

nätstationer och transformatorer en något större andel än under 2020 och 2021. 

Figur 4. Svenska kraftnät och regionnätsföretagens27 andel investeringar under åren 2020–2021, fördelat 

på olika anläggningskategorier. Andelarna har vi beräknat utifrån den totala investeringssumman i 

årsrapporter per respektive grupp elnätsföretag 

Källa: Ei 

För Svenska kraftnäts och regionnätsföretagens investeringar är uppdelningen på 

olika anläggningskategorier inte lika detaljerad i årsrapporterna som den är för 

lokalnätsföretagen. Figur 4 visar emellertid att majoriteten av Svenska kraftnäts 

och regionnätsföretagens investeringar var ledningar (cirka 42 procent i oviktat 

genomsnitt) och stationer (cirka 50 procent i oviktat genomsnitt). Resterande 

investeringar var antingen transformatorer eller övrigt. 

För regionnätsföretagen och Svenska kraftnät är tidigare års fördelning av 

investeringar på de olika anläggningskategorierna snarlik fördelningen under 

2020–2021. Den största andelen av investeringarna för regionnätsföretagen och 

Svenska kraftnät under 2016–2019 utgjordes av stationer och ledningar. 

 
27 Övriga regionnätsföretag utan beslut om särskilt investeringsutrymme har här exkluderats då de är 

elnätsföretag som enbart har nät till och från enskilda vindkraftsanläggningar och som togs i drift före 

slutet av år 2015. 
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3.5 Begränsningar av överföringskapaciteten i Svenska 

kraftnäts transmissionsnät bedöms minska successivt 

Inom det svenska transmissionsnätet finns det en del flaskhalsar. Ett tydligt 

exempel är mellan norra och södra Sverige, vilket något förenklat beror på ett 

överskott av elproduktion i norr samtidigt som elförbrukningen är störst i södra 

Sverige. För att garantera kraftsystemet stabilitet och driftsäkerhet har Svenska 

kraftnät även infört begränsningar i överföringskapaciteten på transmissionsnätet 

(Energiföretagen Sverige, 2021). Den maximala nominella överföringskapaciteten 

som ledningarna är byggda för kan därmed inte nyttjas fullt ut, vilket då även 

påverkar de underliggande region- och lokalnätsföretagens tillgång på kapacitet i 

elnäten. För att på övergripande nivå skildra utvecklingen av 

överföringskapaciteten i Svenska kraftnäts transmissionsnät i närtid har vi därför 

inhämtat och sammanställt Svenska kraftnäts marknadstilldelade 

överföringskapacitet på dagen före-marknaden28 för de svenska snitten för 

elprisområdena29, se Figur 5 och Figur 6. 

Figur 5. Utveckling av Svenska kraftnäts marknadstilldelade överföringskapacitet på dagen före-

marknaden för de tre svenska snitten mellan den 1 januari 2016 och den 25 oktober 2021 

Källa: Nordpool och Energiföretagen Sverige, 2021 

Figur 5 visar att kapaciteten i elnätet vid de svenska snitten för elprisområdena, 

från början av 2016 till hösten 2021, har minskat över tid. Att sänka kapaciteten är 

en vanlig åtgärd för att inte nätet ska överbelastas. Svenska kraftnät har att förhålla 

 
28 Dagen före-marknaden är en 24-timmars marknad för kortsiktig handel med fysiska elkontrakt. Ofta 

benämns detta spotmarknaden och där fastställs spotpriset via auktionshandel ett dygn i förväg för 

varje enskild timme nästkommande dygn. 
29 De svenska snitten är snitt 1 (från elprisområde SE1 till SE2), snitt 2 (från elprisområde SE2 till SE3) 

och snitt 4 (från elprisområde SE3 till SE4). 
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sig till den så kallade ”N-1”-normen, där elsystemet ska klara ett bortfall av en stor 

elproduktionsanläggning eller överföringsledning, utan att kunder behöver 

kopplas bort. Då behöver det finnas stödtjänster och avhjälpande åtgärder (till 

exempel reserver) för att klara ett bortfall av till exempel en kärnkraftsreaktor eller 

transmissionsledning. Situationen beror också på att aktörerna inom elmarknaden 

inte i tillräcklig mån tagit höjd för nya öst-västliga kraftflöden och att inga större 

anläggningar för planerbar elproduktion tillkommit söderut, vilket Svenska 

kraftnät kan upphandla för ökad handelskapacitet med exempelvis mothandel30.  

Svenska kraftnät anger att dessa begränsningar sannolikt kommer att minska 

successivt framöver, i takt med att följdinvesteringar löpande genomförs. Den 

största samlade åtgärden för detta är investeringspaketet NordSyd vilket är 

samlingsnamnet för ett antal åtgärder som ska förnya och förstärka 

överföringskapaciteten mellan elprisområdena SE2 och SE3. Projektet har en 

tidshorisont på 20 år med en beräknad kostnad på drygt 50 miljarder svenska 

kronor. När samtliga åtgärder är genomförda bedömer Svenska kraftnät att 

NordSyd ökar kapaciteten mellan SE2 och SE3 från dagens 7 300 MW till mer än 

10 000 MW, det vill säga en ökning med cirka 40 procent. Svenska kraftnät arbetar 

även med gränsöverskridande utbyggnadsprojekt som kommer att förstärka 

kapaciteten i elnätet, bland annat en ny anslutning mellan norra Sverige och 

Finland samt en anslutning till Tyskland (Ei R2020:06).  

Traditionella investeringar i förstärkt överföringskapacitet, till exempel ledningar, 

har långa ledtider innan färdigställande. På grund av att nätutbyggnad är en lång 

process, där hinder och förseningar kan uppkomma både i planerings- och 

provdriftsfas samt i samband med olika tillståndsprocesser, innebär också varje 

moment i tidsplanen en viss osäkerhet. 

Utöver NordSyd och andra mer långsiktiga åtgärder31 (främst traditionella 

investeringar) har Svenska kraftnät de senaste åren arbetat med flera kortsiktiga 

åtgärder för att öka kapaciteten mellan elprisområdena SE2 och SE3 respektive SE3 

och SE4. Detta innefattar marknadsåtgärder som exempelvis mothandel (se ovan), 

tekniker för högre nyttjande av befintligt nät (se avsnitt 3.3) och 

prioritering/omfördelning av investeringar. 

Att Figur 5 ovan visar en nedåtgående tendens även under 2021 kan upplevas som 

något bekymmersamt då Svenska kraftnät under sommaren 2021 tog 

Sydvästlänken i drift. Sydvästlänken medförde att den maximala nominella 

 
30 Mothandel innebär att Svenska kraftnät upphandlar ökad produktion eller minskad förbrukning på 

den sida av ett elprisområde där det finns underskott, och minskad produktion eller ökad förbrukning 

på överskottssidan. 
31 Till exempel utbyte av seriekompenseringsanläggningar 2026–2028 och planerad driftsättning 2027 av 

ledningen Ekhyddan – Nybro – Hemsjö. 
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överföringskapaciteten för snitt 4 (från SE3 till SE4) ökade med 800 MW, vilket 

motsvarar en ökning på cirka 15 procent. Därtill var tanken att Sydvästlänken 

skulle hjälpa till med spänningsstabilisering. Begränsningar vid snitt 4 medför 

dock enligt Svenska kraftnät att ökad överföringskapacitet inte kan tillgodoses fullt 

ut innan andra förstärkningsåtgärder är på plats. 

Figur 6. Utvecklingen av Svenska kraftnäts marknadstilldelade överföringskapacitet på dagen före-

marknaden i förhållande till maximal nominell kapacitet vid de tre svenska snitten under 

26 oktober 2021–28 november 2022 

Källa: Nordpool och Ei 

Utifrån de mer aktuella värdena i Figur 6 framgår det att tilldelad kapacitet utmed 

de två södra snitten (från SE2 till SE3 respektive från SE3 till SE4) har ökat från 

oktober 2021 till omkring februari–mars 2022 men därefter varit högst 

fluktuerande. För snitt 1 (från SE1 till SE2) har den tilldelade kapaciteten varit 

relativt stabil under oktober 2021-mars 2022 men från och med augusti 2022 varit 

mer fluktuerande. 

Det finns förklaringar till den senaste tidens utveckling av tilldelad kapacitet. 

Inledningsvis har omvärldsläget och det geopolitiska läget en påverkan, bland 

annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina och EU:s minskade import av gas från 

Ryssland, väder och revision eller avställning av vissa kärnkraftsanläggningar i till 

exempel Sverige och Frankrike32. Därutöver påverkas kapaciteten av de avbrott 

som måste genomföras för att Svenska kraftnät ska kunna förnya och förvalta det 

befintliga transmissionsnätet. Detta sker normalt under perioden mars–oktober. 

Andelen tilldelad kapacitet i genomsnitt i förhållande till den maximala som 

ledningarna är byggda för var mellan den 26 oktober 2021 och den 28 november 

 
32 Frankrikes reaktorpark dras med omfattande teknik- och tillgänglighetsproblem. 
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2022 cirka 88 procent för snitt 1 (från SE1 till SE2), 89 procent för snitt 2 (från SE2 

till SE3) och 76 procent för snitt 4 (från SE3 till SE4).  

3.6 Indikatorer visar att investeringarna under 2020 och 

2021 bidragit till fortsatt utbyggnad av elnätet 

Elnätsföretagens investeringar under 2020–2021 har bidragit till fortsatt utbyggnad 

av Sveriges elnät och sannolikt även utökad kapacitet i elnätet. Under 2020–2021 

ökade såväl total ledningslängd för luftledning och jordkabel som totalt installerad 

transformatoreffekt i hela elnätet33 jämfört med föregående tvåårsperiod. Antalet 

kundabonnemang för uttags- och inmatningspunkter har också ökat. Data till dessa 

indikatorer redovisar elnätsföretagen årligen till Ei genom sina årsrapporter. 

Redovisningen skiljer sig något mellan olika nätnivåer, till exempel redovisar inte 

regionnätsföretag den totala installerade transformatoreffekten i det egna elnätet, 

vilket lokalnätsföretagen gör. I Figur 7–Figur 9 presenterar vi utvecklingen av 

dessa tre indikatorer från slutet av 2017 till slutet av 2021 fördelat på olika grupper 

elnätsföretag. Under respektive figur återknyter vi till utvecklingen och ger en 

vidare beskrivning. 

Figur 7. Utvecklingen av elnätsföretagens totala ledningslängd under åren 2017–2021 

Källa: Ei 

Som framgår av Figur 7 har den totala ledningslängden i elnätet ökat för varje år 

från slutet av 2017 till slutet av 2021. Totalt sett under perioden har ökningen varit 

omkring 20 400 km (motsvarade cirka 3,6 procent) och per år i genomsnitt cirka 

5 100 km (motsvarande cirka 0,9 procent per år). Den största ökningen skedde 2019 

(cirka 7 700 km, vilket motsvarar drygt 1,3 procent) medan ökningen var som 

 
33 Produkten av antalet installerade transformatorer och effekten i megavoltampere för varje enskild 

transformator. 
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minst 2020 (cirka 2 100 km, vilket motsvarar cirka 0,4 procent). Under 2020 

utmärkte sig dock Svenska kraftnät med en ökning på omkring 9,7 procent. Även 

om det totalt och successivt sett har skett en ökning av ledningslängden under 

perioden förekommer det elnätsföretag vars ledningslängd har minskat under ett 

eller flera år. I Figur 7 utmärker sig till exempel Vattenfall med en minskning 

under 2020 på omkring 3,0 procent. Därutöver ser vi ingen uppenbar skillnad vad 

gäller utvecklingen av ledningslängden mellan elnätsföretag med och utan beslut 

om särskilt investeringsutrymme under denna period. 

Figur 8. Utvecklingen av lokalnätsföretagens totalt installerade transformatoreffekt i megavoltampere 

under åren 2017–2021 

Källa: Ei 

Figur 8 visar att den totala installerade transformatoreffekten i elnätet ökat för 

varje år från slutet av 2017 till slutet av 2021. Totalt sett under perioden har 

ökningen varit cirka 2 500 megavoltampere (MVA) (motsvarande cirka 5,0 procent) 

och per år i genomsnitt cirka 630 MVA (motsvarande cirka 0,9 procent per år). 

Under 2018 och 2019 skedde de största ökningarna (omkring 850 MVA per år, 

vilket motsvarar cirka 1,7 procent) medan 2021 var ökningen som minst (drygt 

135 MVA, vilket motsvarar cirka 0,3 procent). Även om det totalt och successivt 

har skett en ökning av den installerade transformatoreffekten finns det 

elnätsföretag där det skett minskningar under ett eller flera år. I detta avseende 

utmärker sig övriga lokalnätsföretag utan beslut om särskilt investeringsutrymme 

där det under 2021 skedde en minskning på omkring 1,7 procent. Vi kan också se 

att lokalnätsföretag med beslut om särskilt investeringsutrymme (Eon, Ellevio, 

Vattenfall respektive Övriga lokalnät, SIU) generellt sett har haft större ökning 
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under perioden jämfört med lokalnätsföretag utan beslut om särskilt 

investeringsutrymme.34 

Figur 9. Utvecklingen av elnätsföretagens totala antal kundabonnemang för uttags- och inmatningspunkter 

under åren 2017–2021 

Källa: Ei 

Som framgår av Figur 9 har det totala antalet kundabonnemang för uttags- och 

inmatningspunkter i elnätet ökat för varje år från slutet av 2017 till slutet av 2021. 

Totalt sett under perioden har ytterligare omkring 193 000 abonnemang kunnat 

anslutas (motsvarande cirka 2,8 procent), vilket kan ha bidragit till den ökning av 

ledningslängd som beskrivits ovan. I genomsnitt per år motsvarar detta drygt 

48 000 abonnemang (cirka 0,9 procent per år). Den största ökningen skedde 2021 

(cirka 61 500 abonnemang anslöts, vilket motsvarar cirka 1,1 procent) medan 

ökningen var som minst 2018 (drygt 38 500 abonnemang anslöts, vilket motsvarar 

cirka 0,7 procent). Vi ser ingen tydlig skillnad vad gäller förändringen av antalet 

kundabonnemang mellan elnätsföretag med och utan beslut om särskilt 

investeringsutrymme under denna period. 

3.7 Företagens beskrivningar av genomförda investeringar 

under 2020 och 2021 

Elnätsföretag med ett beslut om särskilt investeringsutrymme har av Ei ombetts att 

lämna in kompletterande uppgifter om sina genomförda investeringar under åren 

2020–2021. Dels skulle de bedöma hur dessa genomförda investeringar fördelar sig 

 
34 Den totala installerade transformatoreffekten under perioden har ökat med cirka 1,3 procent för Eon, 

1,0 procent för Ellevio, 2,2 procent för Vattenfall, 1,2 procent för övriga lokalnätsföretag med beslut om 

särskilt investeringsutrymme och 0,3 procent för övriga lokalnätsföretag utan beslut om särskilt 

investeringsutrymme. 
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på olika typer35, dels svara på tre övergripande frågor om hur de totala 

genomförda investeringarna förhåller sig till kapaciteten i det egna elnätet. En 

sammanfattande sammanställning av dessa svar redovisar vi nedan i avsnitten 

3.7.1–3.7.2. 

Drygt 70 procent av elnätsföretagen lämnade in uppgifterna inom begärd tid. 

Resterande elnätsföretag inkom senare med uppgifterna. Vissa frågor var svåra att 

ge ett enkelt svar på, utan att ge en större redogörelse. Detta bidrog förmodligen 

till att elnätsföretagens svar var av högst varierande kvalitet. I en del fall har vi 

även behövt skicka ut följdfrågor och begära kompletteringar.  

3.7.1 En fjärdedel av alla genomförda investeringar under 2020 och 2021 

bedöms vara kapacitetshöjning eller systemförstärkning 

Elnätsföretag med beslut om särskilt investeringsutrymme har av Ei ombetts att för 

respektive år 2020–2021 redovisa hur stor procentuell andel av investeringarna 

under dessa år som de bedömer hänförs till olika typer av investeringar. I Bilaga 1 

redovisar vi de detaljerade instruktioner, beskrivningar och definitioner som vi 

gav elnätsföretagen rörande denna uppgift. En sammanfattande sammanställning 

över elnätsföretagens svar redovisas i Figur 10.  

Figur 10. Sammanställning av elnätsföretagens redovisade fördelning av genomförda investeringar på olika 

investeringstyper under åren 2020–2021 

Källa: Ei 

Sammanvägt ser vi att elnätsföretagen bedömt att drygt hälften av deras totala 

investeringar 2020–2021 är reinvesteringar, en fjärdedel är 

kapacitetshöjning/systemförstärkning och drygt en femtedel är tillväxt/anslutning. 

 
35 De olika typerna som elnätsföretagen kunde välja mellan var reinvestering/ersättningsinvestering, 

kapacitetshöjning/systemförstärkning, tillväxt/anslutning och övrigt. 
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Enbart elnätsföretag i gruppen Övriga, SIU har kategoriserat sina investeringar 

som övrigt. Sett över alla elnätsföretag utgör detta sammantaget ett fåtal procent. 

Med övrigt har elnätsföretag avsett exempelvis investeringar i specifika IT-system, 

styrutrustning, säkerhetshöjande åtgärder, rasering, återställning och 

ledningsflyttar. Ett fåtal elnätsföretag har även redovisat mätarbyten under 

kategorin övrigt vilket därmed resulterat i en betydligt större andel i den kategorin 

än hos övriga elnätsföretag. Att Svenska kraftnät utmärker sig för 2021 avseende 

den stora andelen kapacitetshöjning/systemförstärkning beror på att de då 

driftsatte Sydvästlänken vilket vi beskrivit tidigare i avsnitten 3.3 och 3.5. 

Flertalet elnätsföretag har angett att en och samma investering ofta kan hänföras 

till flera investeringstyper. Till exempel anger de att när en reinvestering väl görs 

så passar de ofta på att använda grövre ledningar och större transformatorer. 

Elnätsföretagen har själva fått bedöma hur fördelningen av investeringar ska göras 

här och beskriva hur de gjort detta. Av elnätsföretagens svar kan vi se att 

bedömningarna i de flesta fall har gjorts på projektnivå utifrån deras projekt- eller 

ekonomisystem alternativt baserat på det tekniska anläggningsregistret. I flera fall 

har elnätsföretagen behövt göra, till viss del subjektiva, kompletterande 

bedömningar baserat på till exempel tidigare erfarenheter och mer aktuell 

information än från 2020 eller 2021. Därutöver har de flesta elnätsföretag angett att 

inga särskilda omständigheter eller förutsättningar finns att ta hänsyn till eller 

beakta under åren 2020 och 2021. En del elnätsföretag har emellertid angett 

särskilda omständigheter såsom omorganisation och förskjutning av investeringar 

på grund av framför allt coronapandemin och personalbrist. 

3.7.2 Hur elnätsföretagens genomförda investeringar under 2020 och 2021 

förhåller sig till kapaciteten i deras elnät 

Elnätsföretag med beslut om särskilt investeringsutrymme har av Ei ombetts att 

svara på följande tre frågor om hur deras totala genomförda investeringar under 

åren 2020–2021 förhåller sig till kapaciteten i deras elnät. 

• Hur och i vilken utsträckning har de genomförda investeringarna ökat 

kapaciteten i deras elnät? 

• Hur och i vilken utsträckning har de genomförda investeringarna ökat 

möjligheten att ansluta nya kunder och hantera större förändringar i nätets 

kapacitet? 

• Hur stor andel av de genomförda investeringarna uppskattas ha kunnat 

genomföras tack vare beslutet om särskilt investeringsutrymme? 

En sammanfattning av elnätsföretagens svar redovisar vi i nedanstående 

underavsnitt, uppdelat på tidigare redovisade grupper elnätsföretag. I Bilaga 1 

finns mer information, bland annat hur frågorna till elnätsföretagen formulerats. 
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Hur och i vilken utsträckning elnätsföretagen bedömer att deras totala genomförda 

investeringar under 2020 och 2021 har ökat kapaciteten i deras elnät 

Svenska kraftnät har som svar på denna fråga fört fram betydelsen av att de under 

perioden driftsatte Sydvästlänken. I avsnitt 3.5 har vi tagit upp Sydvästlänken och 

Svenska kraftnäts beskrivning om den. 

Eon ger som exempel den positiva utveckling som skett i deras elnät avseende total 

ledningslängd och totalt installerad transformatoreffekt. Angående deras regionnät 

nämner Eon också att ledtiden för regionnätsprojekt är avsevärd och att de 

ytterligare investeringar som möjliggjorts med särskilt investeringsutrymme kan 

förväntas nå full effekt först efter 2021. 

Ellevio anger som svar här att alla deras investeringar ökar eller upprätthåller 

kapaciteten i elnätet. Utan reinvesteringar skulle kapaciteten i elnätet minska. Att 

kapaciteten i elnätet har ökat exemplifierar de genom att både total ledningslängd 

och totalt installerad transformatoreffekt har ökat under 2020 och 2021. 

Vattenfall har sammanfattningsvis här svarat att alla deras investeringar under 

2020 och 2021 är utförda utifrån långsiktig nätplanering och att standardiserade 

komponenter används. Kapacitetsinvesteringar använder de i undantagsfall där en 

förtida investering krävs för att möta lastutveckling som inte kunde förutspås. 

Flertalet övriga lokalnätsföretag, med ett beslut om särskilt investeringsutrymme, 

har svarat att det är naturligt att kapaciteten i deras elnät ökar som en följd av 

deras genomförda investeringar. Som exempel lyfter de fram att investeringarna i 

regel innebär nya, ombyggda eller förstärkta kabelskåp, transformatorer, 

nätstationer (mottagnings- och fördelningsstationer) samt ledningsnät. Drygt en 

femtedel av dessa elnätsföretag har också angett att vid i princip alla ny- och 

reinvesteringar som görs, och på alla spänningsnivåer, tas hänsyn till kommande 

kapacitetsbehov och inte till historiska värden. Nästan lika många elnätsföretag 

har även uttryckligen angett att det, till exempel vid reinvesteringar i kablar, är 

standard att utöka dimensioneringen på de nya kablarna med grövre ledare, 

areahöjning med mera och ofta även förtäta nätstationerna om det är möjligt. 

Knappt en tiondel av dessa elnätsföretag har angett att de under 2020–2021 

genomfört en ny och större ombyggnad av nätstrukturen, i flera fall med så kallad 

ringmatning och mycket större redundans som följd.  

En majoritet av elnätsföretagen har inte kunnat svara på i vilken utsträckning 

genomförda investeringar under åren 2020 och 2021 ökar kapaciteten i elnätet. 

Flertalet elnätsföretag anger att detta är väldigt svårt att svara på. Till exempel 

anger de att en investering i sig självt kan innebära att kapaciteten i en ombyggd 

specifik ledningssträcka ökas. Däremot behöver inte kapaciteten i hela elnätet 

nödvändigtvis ha ökat då till exempel andra flaskhalsar som begränsar kapaciteten 
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kan finnas kvar. Av de elnätsföretag som ändå har svarat på frågan anger de flesta 

att de under perioden uppnått ungefär en fördubbling av kapaciteten i elnätet eller 

räknar med en liknande ökning framgent. Av dessa elnätsföretags svar kan vi 

också se att cirka fem procent bedömt att deras investeringar under 2020–2021 inte 

lett till en kapacitetshöjning eller enbart en högst marginell utökning av 

kapaciteten i elnätet. 

Hur och i vilken utsträckning elnätsföretagen bedömer att deras totala genomförda 

investeringar under 2020 och 2021 har ökat möjligheten att ansluta nya kunder och 

hantera större förändringar i nätets kapacitet  

Svenska kraftnät har här som svar lyft fram betydelsen av att de under 2020 och 

2021 har driftsatt eller anpassat sex 400 kV-stationer. Detta har möjliggjort 

anslutning av cirka 4 500 MW förnybar elproduktion. Dessutom nämner de 

förnyelse av ledningar och ett åtgärdspaket med ett flertal åtgärder som inneburit 

en ökad anslutningsmöjlighet av elförbrukning i Malmö-regionen. 

Eon nämner i sitt svar den positiva utveckling som skett i deras elnät vad gäller 

anslutning av nya kundabonnemang och abonnerad effekt mot överliggande och 

angränsande nät. Vidare anger de att investeringarna under perioden möjliggjort 

att redan befintliga kunder kunnat öka effektutnyttjandet i sina abonnemang. 

Investeringarna har också ökat möjligheten att kunna ansluta fler kunder i 

framtiden. Eons abonnerade effekt gentemot överliggande och angränsande nät 

har de, tack vare investeringarna, kunnat öka i lokalnätsområdena Norr och 

Stockholm samt för regionnätet. För deras lokalnätsområde Syd uppger de å andra 

sidan att investeringarna resulterat i ökad möjlighet för inmatning av elproduktion 

vilket då gjort att de kunnat reducera den abonnerade effekten gentemot 

överliggande och angränsande nät. 

Ellevio anger som svar här att alla deras investeringar bidrar till ökade möjligheter 

att ansluta nya kunder och hantera förändringar i nätets kapacitet. Som exempel 

anger de att både antalet inmatnings- och uttagsabonnemang har ökat i deras 

elnät. 

Vattenfall har som svar angett att alla förändringar i deras elnät genomförs utifrån 

ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Detta innebär, enligt företaget, att alla 

investeringar, oavsett anläggningskategori, ger ökade möjligheter till att ansluta 

nya kunder och att hantera större förändringar i elnätet. Vattenfall har också 

specificerat i sitt svar vilka typer av anslutningar och kunder som de ser en ökad 

trend av, vilket i framtiden kan innebära investeringar för att tillgodose 

efterfrågan. 

Nästan hälften av de övriga lokalnätsföretagen, med ett beslut om särskilt 

investeringsutrymme, för fram i sina svar att det är naturligt att de genomförda 
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investeringarna ökar möjligheten att ansluta nya kunder och hantera större 

förändringar i nätets kapacitet. Till exempel exploateringar, samhällsutveckling 

och anslutning av nya kunder leder i princip alltid till investeringar i nya 

elnätsanläggningar, exempelvis i ledningar. Utöver investeringar i ledningar lyfter 

de här i sina svar ofta andra typer av investeringar och nätförstärkningsprojekt 

som har genomförts, pågår eller planeras för, vilka typer av pågående långsiktiga 

analyser som görs internt samt vikten av deras diskussioner och relationer med 

olika aktörer och kunder. 

En majoritet av elnätsföretagen har inte svarat direkt på frågan i vilken 

utsträckning investeringarna 2020–2021 har ökat möjligheten att ansluta nya 

kunder och hantera större förändringar i nätets kapacitet. Av de som ändå tydligt 

svarat anger de flesta ungefär samma saker som vi har återgett i föregående fråga. 

Hur stor andel av deras totala genomförda investeringar under 2020 och 2021 som 

elnätsföretagen bedömer har kunnat genomföras tack vare beslutet om särskilt 

investeringsutrymme 

Svenska kraftnät har här svarat att beslutet om särskilt investeringsutrymme inte 

har påverkat deras investeringar för 2020 och 2021. Att Svenska kraftnät ändå har 

ansökt om särskilt investeringsutrymme beror på att de vill säkerställa att deras 

intäktsbehov även i framtiden ryms inom de intäktsramar som Ei beslutar om. 

Eon har i sitt svar inledningsvis fört ett resonemang kring samhällets beroende av 

el och framtida trender, elnätsregleringens betydelse, finansieringen av ett utbyggt 

och förstärkt elnät samt att lagen om särskilt investeringsutrymme är avgörande 

för Eons förmåga att genomföra de planerade investeringarna. Eon lyfter också 

fram att lagen antogs av riksdagen först under 2021. Den osäkerhet som rådde 

under 2020 anser Eon påverkade deras investeringstakt under detta år negativt. I 

samband med att lagen senare antogs av riksdagen ökade då incitamenten för 

investeringar, vilket avspeglades i en högre investeringsnivå hos företaget under 

2021 jämfört med 2020. Eon ger därutöver inte någon vidare information kring 

vilken andel av deras genomförda investeringar som de har kunnat genomföra 

tack vare beslutet om särskilt investeringsutrymme. 

Ellevio framhäver att de har ökat sin investeringstakt kraftigt för att elnätet 

behöver förnyas och förstärkas samt för att den ökade elektrifieringen kräver det. 

De lyfter fram att det är viktigt att kunna attrahera kapital på kapitalmarknaden 

till dessa typer av investeringar och att lagen om särskilt investeringsutrymme är 

avgörande för detta. Ellevio påpekar också att denna lag antogs av riksdagen först 

under 2021. Fram till dess var det oklart vad som gällde, vilket påverkade deras 

investeringar negativt under 2020. Mellan 2020 och 2021 ökade däremot deras 

investeringar med omkring fem procent. Ellevio ger därutöver inte någon vidare 
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information kring vilken andel av deras genomförda investeringar som de har 

kunnat genomföra tack vare beslutet om särskilt investeringsutrymme. 

Vattenfall beskriver inledningsvis hur de fattar beslut om investeringar inom 

företaget. Sammanfattningsvis passerar deras potentiella investeringsprojekt flera 

stadier innan de slutligen realiseras. Exakt vilken påverkan en avsaknad av lagen 

om särskilt investeringsutrymme hade fått för Vattenfalls investeringar under 2020 

och 2021 anser de vara omöjligt att svara på utifrån ett längre tidsperspektiv. 

Lagen har dock enligt Vattenfall inneburit att förtroendet för långsiktiga 

investeringsförutsättningar för elnätsföretagen inte har försämrats från tidigare 

nivåer, vilket gjort det möjligt att bibehålla och ibland till och med öka de totala 

investeringsnivåerna. I ett kort perspektiv har lagen om särskilt 

investeringsutrymme däremot inte påverkat investeringarna alls, enligt Vattenfall. 

Företagets genomförda investeringar under 2020 och 2021 följde nämligen beslut 

som fattats betydligt tidigare. 

Omkring 60 procent av övriga lokalnätsföretag, med ett beslut om särskilt 

investeringsutrymme, har bedömt att beslutet inte har påverkat deras 

investeringar under 2020 och 2021 eller endast haft en mindre, marginell eller 

(ytterst) begränsad påverkan på investeringarna. Nästan 30 procent av de övriga 

lokalnätsföretagen har uppskattat och svarat här med exakt procenttal avseende 

hur stor andel av deras genomförda investeringar som de har kunnat genomföra 

tack vare beslutet om särskilt investeringsutrymme. Av de som har angett 

procenttal visar det att omkring 24 procent av deras totala investeringar under 

2020 och 2021 har kunnat genomföras tack vare lagen om särskilt 

investeringsutrymme. Resterande övriga lokalnätsföretag har som svar här i 

princip enbart specificerat vilka extra typer av investeringar eller projekt som de 

avser att påbörja framöver, eller påbörjat men inte driftsatt än, tack vare beslutet 

om särskilt investeringsutrymme. 

3.8 Särskilt investeringsutrymme ger inte alltid incitament 

att öka investeringarna under åren 2020–2023 

Av 1 § i lagen om särskilt investeringsutrymme framgår det att syftet med lagen är 

att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att genomföra investeringar som 

ökar kapaciteten i elnätet. Mot denna bakgrund är det intressant att bilda sig en 

uppfattning om vilken påverkan besluten om särskilt investeringsutrymme har 

och kan få på elnätsföretagens incitament att öka investeringarna under åren 2020–

2023. Vi har därför beräknat hur mycket dessa elnätsföretag behöver (eller kan) 

förändra sina planerade investeringar i regleringen för att kunna tillgodoräkna sig 

hela det särskilda investeringsutrymmet under 2020–202336. Beräkningen är gjord 

 
36 Lagen om särskilt investeringsutrymme gäller dock under en tolvårsperiod, det vill säga 2020–2031.  
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på en total nivå över samtliga redovisningsenheter inom varje grupp och resultatet 

redovisas i Figur 11.  

Figur 11. Sammanställning över hur mycket elnätsföretag med beslut om särskilt investeringsutrymme kan 

eller behöver förändra sina planerade investeringar under åren 2020–2023 för att kunna tillgodoräkna 

hela särskilt investeringsutrymme för perioden 2020–2023 

Källa: Ei 

Figur 11 visar att det är en relativt stor skillnad mellan olika elnätsföretag i vilken 

grad beslutet om särskilt investeringsutrymme skapar ett incitament att öka 

investeringarna. Dessutom visar figuren att vissa elnätsföretag till och med kan 

minska sina investeringar, ned till en viss minsta nivå, och ändå kunna 

tillgodoräkna sig hela det belopp som följer av beslutet om särskilt 

investeringsutrymme. För gruppen Övriga, SIU i Figur 11 finns det en viss 

spridning kring den sammanlagda ökningen på 147 procent. I Figur 12 presenterar 

vi därför hur fördelningen ser ut bland elnätsföretagen i denna grupp. 
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Figur 12. Antal elnätsföretag inom gruppen Övriga, SIU och hur mycket de behöver/kan förändra sina 

planerade investeringar under åren 2020–2023 för att tillgodoräkna hela särskilt investeringsutrymme för 

perioden 2020–2023 

Källa: Ei 

Figur 12 visar att en klar majoritet av dessa elnätsföretag behöver öka sina 

investeringar kraftigt för att kunna tillgodoräkna sig hela det särskilda 

investeringsutrymmet under åren 2020–2023. Samtidigt visar Figur 11 att lagen om 

särskilt investeringsutrymme ger mycket svaga incitament för ökade investeringar 

bland större elnätsföretag med förhållandevis lågt belopp i särskilt 

investeringsutrymme. Till exempel kan Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall 

minska sina planerade investeringar, ned till en viss minsta nivå, och ändå kunna 

tillgodoräkna sig alla belopp som följer av särskilt investeringsutrymme under 

2020–2023. Detta förklaras till stor del av de krav som följer av lagen om särskilt 

investeringsutrymme vid beräkning av det särskilda investeringsbeloppet. 

Exempelvis är avdraget om reinvesteringar på fyra procent över en tillsynsperiod 

(om fyra år) lågt satt i förhållande till vad som kan antas utgöra en normal 

reinvesteringstakt i elnätsverksamhet (omkring åtta–tio procent per tillsynsperiod). 

Därtill ska tilläggas att elnätsföretagen redan får täckning för sina kostnader och 

ska få en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten i 

den nuvarande elnätsregleringen, utan hänsyn till beslut om särskilt 

investeringsutrymme. 
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4 Svårt att avgöra om lagen om 

särskilt investeringsutrymme 

gett avsedd effekt  

Lagen om särskilt investeringsutrymme syftar till att skapa drivkrafter för 

elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet. Relationen 

mellan investeringar och nätkapacitet är inte alltid linjär utan sker stegvis. 

Kapacitetsökningen för enskilda investeringsprojekt är inte heller alltid 

proportionell mot elnätsföretagens investeringsutgifter. Det är därför svårt att 

direkt och entydigt översätta till exempel andel eller belopp på tillkommande 

nätdelar som följer en investering gentemot förändrad kapacitet i elnätet.  

Vilken förändring som har skett på systemnivå går inte heller enkelt att svara på 

då det saknas en klar och tydlig definition på hur kapaciteten i till exempel ett 

lokalnätsområde ska beräknas eller bedömas. Lagen och dess förarbeten samt 

förordningen om särskilt investeringsutrymme ger dessutom inte någon 

vägledning för hur denna bedömning eller beräkning ska gå till.  

Vi bedömer, utifrån vår analys av de befintliga och de inkomna begärda 

uppgifterna, att elnätsföretagens investeringar under 2020 och 2021, som i 

huvudsak måste antas ha planerats före lagens tillkomst, har bidragit till den 

fortsatta utbyggnaden av elnätet och sannolikt även till utökad nätkapacitet. 

Mot bakgrund av den ovan beskrivna problematiken är det svårt att göra en 

bedömning av hur stor kapacitetsökning investeringarna har lett till. Enligt 

företagens svar på begärda uppgifter är ungefär en fjärdedel av alla deras 

investeringar av typen kapacitetshöjning/systemförstärkning. Det ska dock 

understrykas att denna bedömning är individuell och ganska svår att göra. 

Dessutom kan en och samma investering ofta hänföras till flera investeringstyper. 

Flertalet elnätsföretag har också framfört, i sina svar till oss, att det är naturligt att 

de genomförda investeringarna ökar kapaciteten i deras elnät samt möjligheten att 

ansluta nya kunder och hantera större förändringar i nätets kapacitet. Till exempel 

anger de att när de väl genomför en reinvestering så passar de i princip alltid på att 

använda grövre ledningar och större transformatorer. 

Sedan är det en annan fråga ifall investeringarna på något sätt drivits av 

uppkomsten av regelverket om särskilt investeringsutrymme. Vi bedömer att de 

aktuella investeringarna hade genomförts även om regelverket inte hade 

tillkommit. Elnätsföretagens investeringsbeslut, och planeringen av dem, är av 
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långsiktig karaktär och regelverket om särskilt investeringsutrymme har 

tillkommit så nära inpå slutet av perioden som vi följt upp att investeringarna 

sannolikt var planerade redan innan lagen trädde i kraft. Det tar alltså tid att 

förändra och utöka infrastrukturinvesteringar, som i elnätsverksamhet. Snabba 

ekonomiska tillskott, som exempelvis lagen om särskilt investeringsutrymme 

syftar till, kan därför inte alltid ge en omedelbar effekt. Majoriteten av 

elnätsföretagen bedömer att besluten om särskilt investeringsutrymme för 

perioden 2020–2023 inte har påverkat deras investeringar under 2020–2021 eller 

endast i ytterst begränsad del. Dessutom stämmer nivån på de faktiska 

investeringarna i huvudsak överens med vad de har prognostiserat i regleringen 

under samma period. Att dessa års investeringar är i nivå med prognoserna, som 

elnätsföretagen redovisade till Ei i slutet av mars 2019, indikerar också att lagen 

troligtvis hittills inte har varit en påverkande faktor. 

Vi ser inte heller att regelverket har haft en effekt på fördelningen av investeringar 

mellan olika delar i nätverksamheten. Fördelningen 2020–2021 är nämligen relativt 

lik fördelningen 2016–2019, där ledningar och kabelskåp utgör majoriteten av 

investeringarna. 

Vår analys som vi redovisar i kapitel 3 visar att den absoluta majoriteten av 

elnätsföretagen har stora investeringsbehov, både i form av stor utbytesskuld och 

stora utbytesbehov. Därutöver finns det behov av nyinvesteringar för att bland 

annat ansluta nya kunder, öka/bibehålla motståndskraften i elnäten och att 

förstärka kapaciteten. Regelverket kan kanske på sikt leda till att det genomförs 

investeringar som annars inte hade genomförts. Men så som regelverket är 

utformat idag finns det inga krav på att elnätsföretagen ska genomföra några 

särskilda extra investeringar utan alla företagens investeringar, som ersätts även i 

regleringen, kan utgöra grund för beräkning av extra investeringsutrymme.  

Avslutningsvis är det dessutom tveksamt om denna lag någonsin kommer att ge 

samtliga elnätsföretag drivkrafter för ökade investeringar med utökad kapacitet 

som följd, och särskilt där de behövs som mest. Våra preliminära analyser i avsnitt 

3.8 visar att vissa företag till och med kan minska sina investeringar och ändå 

tillgodoräkna sig hela investeringsutrymmet. Eftersom företagens intäktsram 

därmed kan utökas med det särskilda investeringsbeloppet är risken stor, även i de 

fallen, att det bara leder till ökade elnätsavgifter för kunderna utan att det tillförs 

någon nytta.  
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Bilaga 1 Begäran om 

inrapportering av uppgifter 

Ei begärde att företag med ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 

2020–2023 redovisade vilka investeringar, under 2020–2021, som de har genomfört 

i redovisningsenheten/-enheterna med särskilt investeringsutrymme i enlighet 

med de uppgifter och frågor som följer av nedanstående Bilaga – Företagens 

redovisning. 

Bilaga – Företagens redovisning 

Ei kommer till grund för analys av de genomförda investeringarna under åren 

2020 och 2021 att utgå från de uppgifter om investeringar som elnätsföretag har 

redovisat i årsrapporterna för respektive år. Uppgifterna ger svar på frågan hur 

stora investeringarna är och hur de fördelar sig mellan olika anläggningskategorier 

i nätverksamheten. 

Utöver dessa uppgifter behöver Ei även ta in uppgifter om vad det är för typer av 

investeringar som har genomförts under de aktuella åren (2020–2021). Ei har 

specificerat och definierat tre typer av investeringar, vilka framgår nedan.  

• Reinvestering/Ersättningsinvestering – en investering som görs för att ersätta 

en förbrukad anläggningstillgång/anläggning. 

• Kapacitetshöjande-/Systemförstärkningsinvestering – en investering som görs 

för att förstärka befintligt nät på grund av ökat kapacitetsbehov.  

• Tillväxt-/Anslutningsinvestering – en investering som avser utbyggnad 

alternativt komplettering av befintligt nät direkt knuten till när kund ansluter 

ny anläggning eller höjer effekt för befintlig anläggning.  

Om ni under de aktuella åren har genomfört investeringar som avser annat än de 

ovanstående definitionerna ska ni specificera och redovisa dessa under ”Övrigt” i 

nedanstående tabeller. I tabellerna ska ni för respektive år redovisa även hur stor 

procentuell andel av den totala investeringssumman som ni bedömer hänförs till 

respektive typ av investering. Om en och samma investering hänförs till flera 

investeringstyper får ni själva bedöma hur dessa ska fördelas. Med den totala 

investeringssumman avses här summan av beloppen som redovisas i årsrapporten 

under inköp och omklassificeringar, se figur nedan. 
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Figur 1. Utdrag ur delrapporten Materiella anläggningstillgångar med Inköp (1) och Omklassificeringar (2) 

Redovisningen nedan ska göras separat för varje enskild redovisningsenhet som 

har ett beslutat särskilt investeringsutrymme under tillsynsperioden 2020–2023. 

Tabell 1. Genomförda investeringar under år 2020 

Typ av investering  
Bedömd procentuell andel av den totala 

investeringssumman 

Reinvestering/Ersättningsinvestering X 

Kapacitetshöjning/Systemförstärkning X 

Tillväxt/Anslutning X 

Övrigt – specificera nedan X 

X X 

X X 

X X 

Summa, ska vara 100 % X 

Redogör övergripande för hur ni har gjort ovanstående bedömningar. Finns några 

särskilda omständigheter eller förutsättningar detta år, som behöver nämnas? 

Tabell 2. Genomförda investeringar under år 2021 

Typ av investering  
Bedömd procentuell andel av den totala 

investeringssumman 

Reinvestering/Ersättningsinvestering X 

Kapacitetshöjning/Systemförstärkning X 

Tillväxt/Anslutning X 

Övrigt – specificera nedan X 

X X 

X X 

X X 

Summa, ska vara 100 % X 

Redogör övergripande för hur ni har gjort ovanstående bedömningar. Finns några 

särskilda omständigheter eller förutsättningar detta år, som behöver nämnas? 
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Övriga frågor avseende de totala genomförda investeringarna under åren 2020 

och 2021 

• Redogör övergripande för hur och i vilken utsträckning de genomförda 

investeringarna under åren 2020 och 2021 ökar kapaciteten i ert elnät. Beskriv 

även hur ni har gjort dessa bedömningar. 

• Redogör övergripande för hur och i vilken utsträckning de genomförda 

investeringarna under åren 2020 och 2021 ökar er möjlighet att ansluta nya 

kunder och hantera större förändringar i nätets kapacitet. Beskriv även hur ni 

har gjort dessa bedömningar. 

• Hur stor andel av de genomförda investeringarna totalt under åren 2020 och 

2021 uppskattar ni att ni kunnat genomföra tack vare beslutet om särskilt 

investeringsutrymme? Redogör även för hur ni har gjort uppskattningen. 

• Om det finns något övrigt som ni vill framföra kan ni ange detta nedan: 
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