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Förord
Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utvärdera
samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra
alternativ. Utvärderingen ska enligt uppdraget omfatta olika scenarier av
sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad
elektrifiering i samhället. Analysen ska också utgå från Ei:s tidigare kartläggning
av potential för efterfrågeflexibilitet (Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det
svenska elsystemet, Ei R2016:15). Vid behov ska kartläggningen uppdateras med
hänsyn till produktionens sammansättning, med en förändrad elanvändning vid
elektrifiering, ökad digitalisering, automatisering, samt till bedömningar om
tillkommande energilagring i elsystemet. I den här rapporten redovisar vi vår
analys.
I arbetet med uppdraget har vi tagit hjälp av konsultföretaget DNV. Vi har också
samverkat med Statens energimyndighet och Affärsverket Svenska kraftnät. Ett
seminarium för övriga intressenter hölls digitalt den 9 mars.

Eskilstuna,

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör

Therése Karlsson
Analytiker

Innehåll
Sammanfattning .................................................................................................................. 6
Smarta elnät är komplext att analysera ...................................................................... 6
Antagandena är avgörande för analysresultaten ...................................................... 7
Smarta elnät bidrar i olika tidsperspektiv ................................................................. 8
Ett säkert elsystem till lägre kostnad .......................................................................... 9
Viktigt med korrekta incitament för samhällsekonomiskt effektiva beslut .......... 9
Både traditionella lösningar och flexibilitet behövs ............................................... 10
Framtidens utmaningar ökar behovet av samarbete för kvalificerade analyser 10
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Inledning ..................................................................................................................11
Bakgrund ........................................................................................................... 11
Syfte ................................................................................................................... 12
Metod för att utvärdera samhällsekonomiska kostnader och nyttor av
smarta elnät ....................................................................................................... 12
Disposition ........................................................................................................ 14

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Elsystemet är i förändring .....................................................................................15
Integrering av förnybar elproduktion ........................................................... 15
Elektrifiering av transporter och industri ..................................................... 16
Efterfrågesidans roll......................................................................................... 16
Digitalisering av elsystemet ............................................................................ 17

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Smarta elnät ...........................................................................................................18
Definitioner av smarta elnät ........................................................................... 18
Vad kan smarta elnät innebära i praktiken? ................................................. 19
En successiv process snarare än ett tillstånd ................................................ 20
Smarta elnät kan bidra till funktionaliteter i elsystemet ............................. 21

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät .........................23
Områden för analys av kostnader och nyttor av smarta elnät .................. 24
Elsystemets kostnader och elmarknadsnytta ............................................... 25
Påverkan på konkurrens och marknadsmakt .............................................. 36
Cybersäkerhet ................................................................................................... 36
Miljöeffekter ...................................................................................................... 37
Tillväxteffekter ................................................................................................. 41

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Efterfrågeflexibilitetens påverkan på elsystemets kostnader ........................43
En syntes av nätanalys och elmarknadsanalys ............................................ 43
Framtidsscenarier ............................................................................................. 44
Potential för efterfrågeflexibilitet ................................................................... 48
Nätanalys .......................................................................................................... 58
Elmarknadsanalys ............................................................................................ 77

6
6.1
6.2

Resultat....................................................................................................................97
Analysernas resultat är beroende av antaganden och modellupplägg .... 97
Effekter av smarta elnät som inte kunnat påvisas kvantitativt ............... 100

7

Frågor för vidare analys...................................................................................... 102

7.1
7.2
7.3
7.4

Mer analys och mer samarbete för större kunskap om
samhällsekonomiska effekter ....................................................................... 102
Lärdomar från nätanalysen .......................................................................... 102
Lärdomar från elmarknadsanalysen ........................................................... 103
Analys av incitament behövs för optimala beslut ..................................... 104

8

Referenser ............................................................................................................ 106

Bilaga 1 Grossistmarknaden för el .............................................................................. 112
Dagenföremarknaden ............................................................................................... 113
Intradagsmarknaden................................................................................................. 114
Balansmarknaden ...................................................................................................... 114
Marknadsdelning och mothandel för hantering av flaskhalsar.......................... 116
Gemensam nordisk balansreglering ....................................................................... 116
Bilaga 2 Antagna bränslepriser i elmarknadsmodelleringen .................................. 117

Sammanfattning
De utmaningar som uppstår med en högre andel förnybar elproduktion och
samhällets ökade behov av energi kräver omfattande analyser för att säkerställa att
regelutvecklingen på energiområdet främjar samhällsekonomisk effektivitet.
Smarta elnät är en viktig komponent i det framtida elsystemet som förväntas ha
både en högre elanvändning och en större andel väderberoende elproduktion än
idag. Smarta elnät kan och bör komplettera utbyggnad av nät och produktion, när
det är kostnadseffektivt.
Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att vidareutveckla
såväl strategiskt som operativt arbete med smarta elnät. I uppdraget ingår att göra
en utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät
jämfört med andra alternativ. Utvärderingen ska också omfatta olika scenarier av
sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt en ökad
elektrifiering i samhället. I denna rapport presenteras metod och tillvägagångssätt
för analysen, resultatet av denna och Ei:s förslag.

Smarta elnät är komplext att analysera
Smarta elnät är ett begrepp som används för att beskriva framtidens elsystem och
inkluderar ny teknik (smart elnätsteknik), nya tjänster och nya förutsättningar för
reglering och marknadsdesign för att säkerställa en kostnadseffektiv elförsörjning.
Därmed är det svårt att definiera smarta elnät som ett enskilt initiativ, eller en
enskild åtgärd, som kan ställas mot ett annat alternativ i en analys. Detta gör det
också utmanande att identifiera och värdera kostnader och nyttor av smarta elnät.
För att hantera dessa utmaningar har vi i denna rapport identifierat områden där
funktionaliteterna av ett smart elnät kan få effekt. Funktionaliteter används som
begrepp för att tydliggöra om smarta elnät kan lösa en uppgift (funktion) på ett
bättre sätt än vad som är möjligt med traditionella lösningar.
Funktionaliteter som smarta elnät kan bidra med handlar exempelvis om att
underlätta elanvändarnas konsumtionsbeslut och att underlätta för
flexibilitetsresurser så att elsystemets tillgångar optimeras. Andra funktionaliteter
handlar om att stimulera framväxten av nya marknadsprodukter och tjänster som
kan bidra till ökad effektivitet och att upprätthålla en tillförlitlig elförsörjning.
Ei bedömer att smarta elnäts funktionaliteter kan ha effekter på flera olika
områden. Det första området behandlar elsystemets kostnader och
elmarknadsnyttan på lång sikt. Detta har vi analyserat både kvalitativt och
kvantitativt. Området inkluderar kostnadseffektiv produktion, transmission och
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distribution på lång sikt men också hantering av osäkerhet och risk vid
nätutbyggnad samt effekter på driftsäkerhet. Vi har också kvalitativt analyserat
områdena konkurrens och marknadsmakt, cybersäkerhet, miljöeffekter och
tillväxteffekter.

Antagandena är avgörande för analysresultaten
När det gäller elsystemets kostnader har Ei gjort en fördjupad kvantitativ analys i
form av en syntes (sammanvägning) av en nätanalys och en elmarknadsanalys.
Angreppssättet att göra en syntes av en nätanalys och en elmarknadsanalys är nytt
och skapar ny kunskap om hur efterfrågeflexibilitet kan påverka elsystemet och
hur denna påverkan kan analyseras. Ett smart elnät med flexibel förbrukning
förväntas ha effekter både i elnätet och på elmarknaden. Därför analyseras båda
dessa och en syntes av resultaten görs. Som för alla modellbaserade analyser finns
det osäkerheter kopplade till resultaten. Resultaten är beroende av antaganden om
indata, hur modellerna har specificerats och modelleringsverktygens tekniska
förutsättningar. Resultaten är också beroende av framtidsscenariernas utformning,
val av räntesats i beräkningarna och antaganden om framtida teknikutvecklings
effekter på kostnader. I modelleringarna görs också antagandet om fullständig
information om rådande förutsättningar. Resultaten från den kvantitativa analysen
ska därför ses som indikationer på kostnader och nyttor som skulle kunna uppstå.
Ett exempel på förenklingar i nätanalysen är hur 2020 års elnät flyttas till 2045. Det
ökade överföringsbehovet 2045 jämfört med 2020 hanteras med renodlad
nätkapacitet, det vill säga traditionella nätinvesteringar, i det ena alternativet och
med flexibilitet i det andra.
Figur 1 Förenklad bild över nätanalysen.

Källa: Ei
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För den del av analysen som rör kostnaderna för elsystemet har det gjorts en
avgränsning till efterfrågeflexibilitet. Den huvudsakliga analysen har fokus på flytt
av elanvändning från en tidpunkt till en annan. En känslighetsanalys inkluderar
även priskänslig industris möjlighet att reducera sin elanvändning. Avgränsningen
till efterfrågeflexibilitet följer av uppdraget som refererar till den tidigare
rapporten om åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei
R2016:15). Efterfrågeflexibilitet är också en del av den funktionalitet där
flexibilitetsresurser (användning, produktion, lagring) kan bidra till att elsystemet
används effektivt. Vi har undersökt hur de samhällsekonomiska kostnaderna för
elsystemet påverkas för ett alternativ utan- och ett alternativ med
efterfrågeflexibilitet år 2045 utifrån flera olika scenarier. Nedan ges en förenklad
bild över strukturen för modellering och analys.
Figur 2 Förenklad beskrivning av modellering och analys

Källa: Ei

Analyserna har utgått från antaganden om framtidsscenarier år 2045 som har tagits
fram av Svenska kraftnät i samband med deras arbete med långsiktig
marknadsanalys (LMA) 2021. Den tekniska potentialen och kostnader för
efterfrågeflexibilitet samt referensnät är framtagna av konsultföretaget DNV på
uppdrag av Ei. Antagandena har sedan använts i en elnätsmodellering och en
elmarknadsmodellering. Den analys vi har genomfört är en analys av två på
förhand bestämda alternativ och inte någon optimering av systemet. Det finns i
dagsläget inga modeller som kan användas för att dra slutsatser om en optimering
där både elnät och elmarknad ingår. I verkligheten kommer dock en kombination
av traditionell teknik såsom nätutbyggnad, produktion och olika typer av
flexibilitet vara optimalt för att möta den ökande efterfrågan på el.

Smarta elnät bidrar i olika tidsperspektiv
En viktig slutsats är att smarta elnät bidrar med olika nyttor i olika tidshorisonter.
Även om Ei har gjort en kvantitativ analys av året 2045 bedömer vi att de
funktionaliteter som smarta elnät kan bidra med kan komma till nytta även i ett
kortare tidsperspektiv, genom att befintliga resurser kan användas mer effektivt.
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Utsläppen i transportsektorn ska minskas betydligt till 2030, vilket är mindre än 10
år bort. Målet förväntas nås genom både inblandning av biodrivmedel och
elektrifiering. Även elektrifieringen av industrisektorn skulle kunna innebära en
betydande ökning av elanvändningen i Sverige och vissa beslut om
utvecklingsprojekt och industrietableringar har redan fattats. Det betyder att en
ökning av efterfrågan på el kan förväntas redan inom 10 år. Eftersom ledtiderna för
att bygga nya anläggningar, inte minst elnätsanläggningar, är långa behöver den
ökade efterfrågan i stor utsträckning mötas med befintliga resurser. Detta ökar
kraven på att dessa resurser utnyttjas effektivt.

Ett säkert elsystem till lägre kostnad
Med en mer väderberoende elproduktion finns det skäl att tro att en allt större del
av elhandeln sker närmare realtid. Detta beror på att det finns svårigheter med att
prognosticera förbrukning och produktion så att dessa balanseras i varje ögonblick.
Som ett sätt att hantera obalanser som uppstår i driftögonblicket kan
flexibilitetsresurser fylla ett behov för driftsäkerheten. Vi har utvärderat nyttorna
för driftsäkerheten kvalitativt. Under de närmaste åren förväntas utmaningar och
kostnader för systemansvaret öka. Ei bedömer därför att de funktionaliteter som
smarta elnät kan bidra med är värdefulla inte minst i närtid. Resultaten från
elmarknadsanalysen pekar på att det kommer att finnas ett antal timmar när
efterfrågan på dagenföremarknaden inte kan tillgodoses, eftersom takpriset på
dagenföremarknaden nåtts. Detta tyder på att det finns ett värde av flexibilitet i
driftsäkerhetsarbetet även i framtiden. Resultaten indikerar också att smarta elnät
har betydelse för driftsäkerhetsarbetet på distributionsnätsnivå.
Om och när smarta elnät har möjlighet att sänka kostnaderna för elsystemet finns
det också möjlighet att sänka kostnaderna för att nå klimat- och energimål. Genom
att klimat- och energimål redan reflekteras i energikostnaderna är dessa effekter
införlivade i aktörernas lönsamhetskalkyler. I den mån miljöeffekter inte tas
hänsyn till i en sådan kalkyl, vilket till exempel kan gälla för vissa lokala intrång,
utgör dessa effekter ytterligare nyttor kopplade till smarta elnät. Smarta elnät kan
också förväntas ha positiva tillväxteffekter om de bidrar till att sänka kostnader för
el. Detta gäller även om tillväxteffekter bör analyseras med försiktighet eftersom
orsakssambanden kan vara otydliga.

Viktigt med korrekta incitament för samhällsekonomiskt
effektiva beslut
Efterfrågeflexibilitet och andra lösningar som omfattas av begreppet smarta elnät
är komplement till traditionella lösningar som ska användas när det är
kostnadseffektivt. Idealt sett fattar aktörerna samhällsekonomiskt effektiva beslut
vid varje givet tillfälle. Om de faktiskt gör det eller inte beror på de ramar de
agerar inom. Ramarna ges exempelvis av marknadsdesign, reglering av nätföretag
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och de styrmedel som finns för att nå politiskt uppsatta mål. Om
samhällsekonomiska kostnader och nyttor värderas korrekt finns det incitament att
utveckla teknik och ta fram nya produkter och tjänster så att de smarta åtgärder
som kan bidra till att sänka kostnaderna för att upprätthålla energiförsörjningen
också kommer till stånd. Utvecklingen sker då i konkurrens med andra möjliga sätt
att sänka kostnaderna.
Externa kostnader och nyttor är sådana som inte reflekteras i varans marknadspris
och gör att aktörerna inte möter priser som reflekterar det samhällsekonomiska
värdet. Det finns ett flertal åtgärder som kan genomföras för att lösa problemen till
exempel regelverk som syftar till att reglera, eller internalisera, externa kostnader
och nyttor. Bland annat kan det handla om incitament kopplade till avbrott, bidrag
till kraftsystemstabilitet och till att hantera trängsel i nätet. För att åtgärderna och
incitamenten ska bli så effektiva och träffsäkra som möjligt är en analys av
samhällsekonomiska kostnader och nyttor viktig att genomföra.

Både traditionella lösningar och flexibilitet behövs
Sammantaget visar resultaten att framtidens stora ökning av behovet av el innebär
att vi kommer att behöva utnyttja alla kostnadseffektiva sätt för att möta denna
ökning till en rimlig kostnad. Lösningarna kommer att inbegripa en kombination
av traditionell teknik, såsom nätutbyggnad, och efterfrågeflexibilitet. Ett smart
elnät är ett elnät som använder kostnadseffektiva åtgärder. Vad som är
kostnadseffektivt och därmed smart, måste dock bedömas från fall till fall.

Framtidens utmaningar ökar behovet av samarbete för
kvalificerade analyser
Med den här rapporten lämnar Ei ett bidrag till den samlade kunskapen om hur
smarta elnät kan analyseras. Mot bakgrund av de utmaningar som elsystemet står
inför med en högre andel förnybar elproduktion och samhällets ökade
elanvändning ökar behovet av kvalificerade analyser. Metoder och modeller
behöver utvecklas och uppdateras löpande för att ta hänsyn till den snabba
utvecklingen som sker i samhället och i energisektorn. Ei tar inte fram några egna
framtidsscenarier på regelbunden basis och informationsutbytet mellan
myndigheter i det här projektet har främjat kunskapsuppbyggande för alla
inblandade. Ei ser att det också framöver finns ett stort värde i ett mer regelbundet
samarbete mellan myndigheter när det gäller gemensamma frågeställningar som
scenarieutveckling och analysmetoder.

10

1 Inledning
I detta kapitel ger vi en kort bakgrund och redogör för syftet med rapporten. Vi
redogör också för vår metod och rapportens disposition.

1.1

Bakgrund

Det pågår en omställning av energisystemet. Sverige har som mål att reducera
nettoutsläppen av växthusgaser till noll till år 2045. Andelen väderberoende
elproduktion i form av vind- och solkraft samt småskalig distribuerad
elproduktion ökar. Elektrifieringen och behovet av el förväntas öka i framtiden,
både globalt och inom Sverige. Pådrivande faktorer är bland annat omställning av
industrier, digitalisering och automatisering, urbanisering och befolkningstillväxt
med ökat bostadsbyggande. I transportsektorn finns också ett ökat elbehov för att
fossilfria transporter ska vara möjliga, vilket i Sverige drivs på av det svenska
målet att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030, jämfört
med 2010. Elnätets kapacitet räcker inte alltid till och man pratar om att det blivit
”trångt i elnätet”. Dessa förändringar skapar både utmaningar och nya möjligheter
för energisystemet.
För att möjliggöra energiomställningen behöver elsystemet förändras och
moderniseras. För att omställningen ska ske på ett resurseffektivt sätt behöver
investeringar som görs i framtidens elsystem vara samhällsekonomiskt motiverade
och nyttorna med införandet av nya lösningar behöver väga upp den
samhällsekonomiska kostnad som de innebär.
Smarta elnät är ett brett begrepp som handlar om både ny teknik, nya tjänster och
nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign. Smarta elnät nyttjar i högre
grad än tidigare IT och kommunikationsteknik såsom avancerad mätning,
övervakning och styrning. I omställningen av energisystemet blir det allt viktigare
att ta tillvara de flexibilitetsresurser som finns i elsystemet för att hantera
variationer i den väderberoende elproduktionen. Med smarta tekniska lösningar
och affärsmodeller möjliggör smarta elnät att flexibiliteten i elsystemet kan
utnyttjas mer och effektivare, både i produktions- och användarledet.
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1.2

Syfte

Ei har fått i uppdrag av regeringen att utifrån Forum för smarta elnäts1 arbete
vidareutveckla såväl strategiskt som operativt arbete med smarta elnät. En del av
uppdraget är att göra en utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor
av smarta elnät jämfört med andra alternativ. Utvärderingen ska också beakta
olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska
elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället. Denna del av uppdraget
redovisas genom denna rapport, som enligt uppdraget ska lämnas in till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 maj 2021.
Enligt uppdraget ska analysen utgå från Ei:s tidigare kartläggning av potential för
efterfrågeflexibilitet (Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, Ei
R2016:15). Analysen ska vid behov uppdateras med hänsyn till produktionens
sammansättning, en förändrad elanvändning vid elektrifiering, ökad digitalisering,
automatisering, och tillkommande energilagring i elsystemet (dnr 12019/00992/E).

1.3

Metod för att utvärdera samhällsekonomiska
kostnader och nyttor av smarta elnät

En samhällsekonomisk kostnad är alltid förknippad med en verklig resursåtgång
(exempelvis arbetskraft, energi, realkapital och material). En samhällsekonomisk
nytta definieras av användarnas betalningsvilja, det vill säga efterfrågan.
Samhällsekonomisk effektivitet innebär att samhällets resurser, i form av varor och
tjänster, naturresurser och miljö, tid och ork med mera används på ett sådant sätt
att det totala värdet av de samlade resurserna blir så stort som möjligt ur
medborgarnas synpunkt. Detta innebär att medborgarnas samlade nytta av
samhällets totala resurser ska vara så stor som möjligt, både i dag och i framtiden.
Åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma bidrar till samhällsekonomisk
effektivitet.
I en ekonomi där balansen mellan utbud och efterfrågan avgör vilka varor som ska
produceras och konsumeras samt hur dessa produceras, kommer utfallet – givet
att vissa viktiga villkor är uppfyllda – att motsvara en resursfördelning som ger
maximal samhällsnytta. Villkoren omfattar till exempel att konkurrensen är väl
fungerande och att samhällsekonomiska kostnader (till exempel miljökostnader)
och nyttor (till exempel systemnyttor) av betydelse reflekteras på marknaden. På
konkurrensmarknader är marknadspriset lika med marginalkostnaden för
produktion och även lika med lägsta möjliga totala genomsnittskostnad för
produktion. Detta garanterar att produktionen är kostnadseffektiv.
Marknadspriset visar konsumenternas marginella betalningsvilja och även
Forum för smarta elnät (2016-2019) var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet och inrättades efter
beslut av regeringen.
1
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alternativkostnaden för resursen, dvs. maximal marginell betalningsvilja bland
andra användare.
En analys av kostnadseffektivitet skiljer sig från en analys av samhällsekonomisk
effektivitet, på det sättet att en kostnadseffektivitetsanalys är en begränsad form av
analys där man minimerar den samhällsekonomiska kostnaden för att till exempel
nå ett mål eller tillgodose en viss efterfrågad kvantitet. Genom att fokusera på
kostnadssidan tar man inte hänsyn till nyttan av förändringar i producent- och
konsumentöverskott. Producentöverskott är välfärdsekonomins mått på den nytta
som tillfaller producenterna genom skillnaden mellan pris och marginalkostnad.
Konsumentöverskott är ett mått på den nytta som tillfaller konsumenterna genom
skillnaden mellan betalningsviljan och pris.

1.3.1

Metodbeskrivning

Vår metod har utgångspunkt i metodiken för kostnads-nyttoanalys, CBA2. En
sådan analys sker i olika steg där det första handlar om att definiera och avgränsa
den åtgärd man vill studera samt välja ut något eller några jämförelsealternativ.
Därefter följer steget att identifiera och kvantifiera relevanta effekter för att
därefter värdera dessa. Påföljande steg handlar om att diskontera framtida nyttor
och kostnader till ett nuvärde, och beräkna nettonuvärdet. CBA bygger på en gren
av nationalekonomisk mikroekonomi som kallas välfärdsekonomi.
En viktig del i vårt arbete har varit att identifiera och systematisera de områden
där kostnader och nyttor kan uppstå av ett smart elnät. De flesta nyttor och
kostnader har analyserats kvalitativt. Eftersom smarta elnät inte utgör en enskild
åtgärd eller ett enskilt handlingsalternativ har vi identifierat vilken typ av värden
som smarta elnäts olika funktionaliteter kan bidra till. Vi har också gjort en grov
uppskattning av om detta värde återspeglas i marknadspriserna, dvs. om smarta
elnät har någon extern nytta eller kostnad som inte värderas monetärt. Enligt
ekonomisk teori bör externa nyttor och kostnader införlivas i aktörernas beslut, det
vill säga göras interna (internaliseras). Externa kostnader kan enligt teorin
effektivt internaliseras genom en skatt som motsvarar den samhällsekonomiska
kostnaden. En extern nytta kan på motsvarande sätt internaliseras genom en
subvention.
Ett av de områden som identifierats som kan påverkas av smarta elnät är
kostnadseffektiviteten i elförsörjningen. Inom detta område fördjupas den
kvalitativa analysen med en kvantitativ analys av smarta elnät som avgränsas till
att bedöma kostnadseffektiviteten av efterfrågeflexibilitet givet olika scenarier. En
anledning till denna avgränsning är svårigheten att uppskatta konsumenternas

2

CBA är en förkortning av engelskans Cost Benefit Analysis
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betalningsvilja. Trots detta har vi valt att presentera förändringar i konsument- och
producentöverskott för den modellering som vi har gjort.
Den kvantitativa analysen baseras på Affärsverket Svenska kraftnäts (Svenska
kraftnäts) preliminära scenarier för år 2045. För varje scenario uppskattas
skillnaden i kostnader för elnätet och elproduktionen. I nätanalysen ställs ett
alternativ med efterfrågeflexibilitet mot ett alternativ med renodlad nätutbyggnad
och i elmarknadsanalysen ställs några alternativ med efterfrågeflexibilitet mot ett
alternativ utan sådana resurser.
Slutligen har vi i rapporten gjort en samlad bedömning av de resultat som
framkommit i den kvantitativa analysen och de effekter som analyserats
kvalitativt.

1.4

Disposition

I kapitel 2 beskrivs ett elsystem i förändring. Kapitlet ger en bakgrund och en
kontext till varför smarta elnät är aktuellt. I kapitel 3 redogörs för smarta elnät,
begreppets olika definitioner och hur vi använder begreppet i denna rapport. I
kapitel 4 analyseras vilka kostnader och nyttor av smarta elnäts olika
funktionaliteter som kan uppstå för relevanta områden. Kapitel 5 utgör en
kvantitativ fördjupande analys av eventuella kostnadsskillnader av att använda
efterfrågeflexibilitet jämfört med alternativet att inte göra det, i olika scenarier. I
kapitel 6 görs en samlad bedömning av resultaten och i kapitel 7 förs en diskussion
om lärdomar inför vidare analys. En bakgrundsbeskrivning av grossistmarknaden
för el återges i en bilaga 1. Antagna bränslepriser för elmarknadsanalysen finns i
bilaga 2.
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2 Elsystemet är i förändring
Elsystemet står inför en omfattande omställning. En ökad andel väderberoende
elproduktion, småskaliga distribuerade energiresurser, elektrifiering av
transporter och industri, ny teknik och digitalisering är några av de trender som är
av betydelse för omställningen.

2.1

Integrering av förnybar elproduktion

EU-kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa (Ren energipaketet) och nationella energipolitiska mål styr mot en väsentlig ökning av andelen
förnybar elproduktion. På nationell nivå är målet att uppnå 100 procent förnybar
elproduktion till år 20403. Elsystemets förmåga att integrera el från förnybara
energikällor som vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi är avgörande för
att nå Sveriges mål om att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till 2040
och EU:s mål om att bli klimatneutralt 2050, det vill säga ha ett nettonollutsläpp av
växthusgaser.
Förnybara energikällor som sol- och vindkraft är väderberoende och ansluts ofta
på lägre spänningsnivåer jämfört med traditionella energikällor vilket skapar nya,
och mer oförutsägbara, flöden i elsystemet. En ökad mängd el från förnybar energi
ökar variabiliteten i elsystemet och innebär minskade möjligheter att styra
elproduktionen efter den förbrukning som råder. En stor del av elen produceras
istället när omständigheterna tillåter, exempelvis när solen lyser eller när vinden
blåser. Det här innebär stora utmaningar för elsystemet och elnätet.
Mer väderberoende elproduktion påverkar systemstabiliteten i elnätet, det vill
säga elnätets förmåga att stå emot störningar som exempelvis kan uppstå vid
bortfall av produktion eller last. En ökande andel förnybara energikällor leder till
mindre av den stabilitet i systemet som kraftvärme, vatten- och kärnkraft ger.
Förändringen gör att elnätet behöver utformas efter de nya förutsättningarna och
det finns ett behov av nya eller utvecklade tjänster för att upprätthålla
systemstabiliteten.
Det finns alltid behov av flexibilitet i elsystemet för att kunna upprätthålla balans
mellan elproduktion och användning, och behovet av flexibilitet väntas öka.

Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av
kärnkraft med politiska beslut.
3
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Även om en stor geografisk spridning och en blandning av olika kraftslag kan
minska variabiliteten i elsystemet bedöms lösningar som lagring, nationella och
gränsöverskridande elnät och flexibla elanvändare få en större roll, samtidigt som
planerbar elproduktion som exempelvis vattenkraft sannolikt får än större
betydelse än idag.

2.2

Elektrifiering av transporter och industri

Energi- och klimatmålen innebär att det kommer att ske en omfattande
effektökning som en följd av elektrifiering av transporter och industriella
processer, som tidigare varit beroende av fossila bränslen. Det nationella målet är
att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med
2010. Omställningen av transportsektorn innefattar elektrifieringen av transporter
och innebär en omfattande utbyggnad av en laddinfrastruktur för både tunga och
lätta fordon. Under 2018 ökade antalet laddbara fordon i trafiken med 52 procent i
Sverige (Power circle, 2019). Inom industrin pågår utvecklingsprojekt, bland annat
för fossilfri stålindustri. Därutöver har digitaliseringen av samhället medfört ett
stort intresse för etablering av nya, energikrävande serverhallar. Detta innebär att
elanvändningen i dessa sektorer förväntas öka och belastningsmönster förändras.
Elnäten behöver utvecklas på alla nivåer och användas effektivt i takt med den
ökande elektrifieringen av samhället.
Utöver elektrifieringen finns andra pådrivande faktorer för ökad elanvändning
som urbanisering och befolkningstillväxt med ökat bostadsbyggande. Den senaste
tiden har samhällets ökade efterfrågan på el lokalt medfört att det uppstått
nätkapacitetsbrist i Sveriges tillväxtregioner.

2.3

Efterfrågesidans roll

Ett allt större fokus har hamnat på att stärka kundernas förmåga att vara aktiva på
elmarknaden. Medvetna kunder och kunder som är både användare och
producenter ska kunna dra nytta av sina möjligheter att bli mer flexibla i sin
elanvändning. I Sverige och internationellt har det funnits ett särskilt fokus på
efterfrågeflexibilitet. I takt med att timmätning och timprissättning av el ökar,
förväntas kunderna bli mer flexibla i sin användning. Vi går dessutom mot ännu
finare tidsupplösning med avräkning på kvartsbasis. Den pågående utvecklingen
med att fler apparater i hushållen förses med sensorer och är uppkopplade mot
internet med ökad möjlighet till styrning är en annan del av den förväntade
utvecklingen. Här förväntas nya aktörer på elmarknaden, som exempelvis
aggregatorer eller energitjänsteföretag, spela en allt viktigare roll.
I en framtid med aktiva kunder och aktörer som styr förbrukningen kan
lastprofilen ändras. När kunderna laddar sina elbilar eller installerar solceller på
sina tak kan det medföra nya effekt- och energiflöden i elnätet. Sådana nya flöden
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påverkar kvaliteten och stabiliteten samt nätkapaciteten i hela elsystemet på ett
nytt sätt.

2.4

Digitalisering av elsystemet

Digitaliseringstrenden är både en möjlighet och en utmaning för samhället och för
energibranschen. Enligt den svenska digitaliseringsstrategin ska Sverige bli bäst i
världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. För att kunna nå detta mål
och för att kunna hantera den ökade digitaliseringen, som exempelvis är en
förutsättning för automation inom elsystemet, krävs kunskap om digitaliseringens
effekter.
Digitaliseringens betydelse inom elområdet exemplifieras av International Smart
Grid Action Network (ISGAN) som mätt det ökade intresset bland aktörer för nya
tjänster såsom smarta hem (Energy as a Service), sakernas internet (Internet of
Things) och smarta städer (smart cities) mellan 2015 och 2018 (ISGAN, 2019).
Under samma period noteras även ett ökat intresse för användning av så kallad big
data, behovet av cybersäkerhet och blockkedjetillämpningar.
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3 Smarta elnät
Smarta elnät är ett vanligt begrepp i energibranschen, och begreppet kan ha många
olika betydelser. I detta kapitel presenteras några av de många definitionerna av
begreppet smarta elnät som finns och hur begreppet används i denna rapport.
Detta utvecklas sedan vidare i kapitel 4.

3.1

Definitioner av smarta elnät

Det finns flera olika definitioner av begreppet smarta elnät och en enhetlig
definition saknas. De flesta definitioner anger dock att smarta elnät behövs för att
hantera mer väderberoende elproduktion och innebär aktivare elanvändare, mer
informations- och styrteknik, en högre grad av automation samt mer avancerat
beslutsstöd. Nedan följer ett par definitioner av smarta elnät.
Europeiska kommissionens generaldirektorat för Energi (DG Energy, 2011), som
tar fram och genomför kommissionens initiativ på energiområdet, definierar
smarta elnät som4:
Ett elsystem som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och handlingar
hos alla anslutna användare – producenter, konsumenter, och de som gör
båda delarna - för att säkerställa ekonomiskt effektiva, hållbara elsystem med
låga förluster, hög elkvalitet och hög leveranssäkerhet samt säkerhet.

Forum för smarta elnät5 (2020) definierade smarta elnät med hjälp av de nyttor
som ett smart elnät medför och inkluderade en del som berör marknadsutveckling:
Smarta elnät ger producenter och elanvändare nya möjligheter att aktivt bidra
till ett hållbart system som använder energin smartare. En ökad digitalisering
och nya tekniska lösningar är en del av det smarta energisystemet. Men en
lika stor del är nya affärsmodeller och nya aktörer på marknaden.

Forum för smarta elnät lyfte fram smarta elnät som en möjliggörare för:
• integrering av förnybar elproduktion, även småskalig
• minskad energianvändning
• flexibilitet som jämnar ut belastningen i elnätet
• för elkunder att bli aktiva deltagare på elmarknaden.

Förf. översättning av definition.
Forum för smarta elnät (2016-2019) var ett så kallat särskilt projekt inom Regeringskansliet och
inrättades efter beslut av regeringen.
4
5
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Vi anser att smarta elnät handlar både om ny teknik (så kallad smart elnätsteknik6),
nya tjänster och nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign i syfte att
säkerställa en kostnadseffektiv elförsörjning. Sammantaget används smarta elnät
som ett samlingsbegrepp för att beskriva framtidens elsystem. I kommande avsnitt
ger vi exempel på vad smarta elnät kan innebära i praktiken, om det är möjligt att
skilja ett smart elnät från ett elnät som inte är smart och hur vi hanterar
användningen av begreppet i analysen.

3.2

Vad kan smarta elnät innebära i praktiken?

Smarta elnät inkluderar elförsörjningens hela värdekedja. I början av 2010-talet
betraktades avancerad mätinfrastruktur (till exempel smarta elmätare) nästintill
synonymt med utveckling av smarta elnät och har prioriterats högt i många länder,
regioner, och av EU. Anledningen till detta är att avancerad mätinfrastruktur ses
som en avgörande möjliggörare av övriga utvecklingsområden kopplade till
smarta elnät, samtidigt som det varit förhållandevis enkelt att sätta upp mål och
följa upp implementering av tekniken (WSP, 2020).
Under 2018 och 2019 har Energiforsk på uppdrag av Forum för smarta elnät gjort
en kartläggning av nationella projekt som finns inom området smarta elnät.
Målsättningen var att identifiera de initiativ i landet som på ett eller annat sätt ökar
ett effektivt utnyttjande av elnätet och som gör att samhället är bättre rustat för
framtida utmaningar så som ökad elanvändning, minskad möjlighet att planera
produktion, mindre marginaler i överföringskapacitet och nya mönster i
elanvändningen. Nedan följer exempel på vad som har gjorts i några projekt om
smarta elnät.
Några projekt har använt smart styrning, lagring av solceller och batterilager i hus
i syfte att minska nätförluster, göra huset mer energieffektivt, stabilisera nätet och
kapa effekttoppar. Det finns även projekt som har gjort tester med batterilager i
anslutning till vindkraftsproduktion som kan användas för att stabilisera nätet.
I transmissionsnätet och regionnätet har elnätsföretag testat tekniker för dynamisk
ledningskapacitet. Det är en teknik som känner av tillståndet i ledningarna och gör
det möjligt att avgöra när ledningar kan belastas hårdare än sin märkkapacitet för
att möjliggöra att överföra mer energi under tidpunkter när det uppstår
effekttoppar.

Internationella energirådet (IEA) definierar smart elnätsteknik som ett ”elsystem som använder digital
teknik för att övervaka och hantera överföringen av elektricitet från alla genereringskällor för att möta
den variabla efterfrågan på el från slutanvändare. Sådana system har en förmåga att koordinera
efterfrågan och kapaciteten hos alla generatorer, systemoperatörer, slutanvändare och
elmarknadsintressenter på ett sådant vis att det kan optimera användning och drift av tillgångar, och i
processen, minimera både kostnader och miljömässig påverkan samtidigt som man bevarar
systemtillförlitlighet, motståndskraft i systemet samt systemstabilitet.”
6
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På distributionsnätsnivå har flera elnätsföretag genomfört projekt där de installerat
teknik för att övervaka och analysera mätdata i olika anläggningar i elnätet för att
upptäcka och lokalisera fel i ett tidigt skede. Man har även installerat teknik som
isolerar fel i nätet genom automatisk omsektionering vid eventuella kabelfel. På så
vis kan man förkorta feltiden och tiden för felsökning, vilket ökar
leveranssäkerheten i nätet. Tillgången till mätdata gör det möjligt att följa upp
elkvaliteten i nätet och optimera driften.
Flera projekt berör efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering. Exempelvis
pågår EU-projektet Coordinet som innefattar demonstrationer av lokala
marknadsplatser för flexibilitet (inte bara efterfrågeflexibilitet) på fyra platser i
Sverige. Andra projekt undersöker hur nya belastningsmönster hos slutkunderna
påverkar det lokala elnätet och möjligheter att styra olika flexibilitetsresurser hos
elkunder i syfte att frigöra effekt för systemtjänster. Man nämner även att flera
aktörer erbjuder tjänster för smartare energianvändning till slutkunder.
Fokus inom projekt kopplade till laddinfrastruktur har enligt kartläggningen
huvudsakligen varit att undersöka nya effektflöden och hur elektrifierade
transporter på bästa sätt kan integreras i elnätet utan att dessa flöden blir
ohanterliga.

3.3

En successiv process snarare än ett tillstånd

Det finns inte någon tydlig gräns mellan traditionella elnät och smarta elnät. För
att betona detta faktum används i internationella sammanhang också begreppet
nätmodernisering (eng. grid modernization) som komplement till smarta elnät.
Elsystemet blir inte smart i ett enda steg, utan detta sker snarare som en process
med successiva förbättringar och uppgraderingar för att möta nuvarande och
framtida kunders behov.
Mot bakgrund av svårigheterna med att entydigt definiera smarta elnät som en
enskild möjliggörande teknik eller åtgärd, bland många andra, finns det skäl att
lyfta fram International Renewable Energy Agencys (IRENA) beskrivning av
behovet av systeminnovation för att beskriva komplexiteten kring framväxten av
nya möjliggörande tekniker, se Figur . Processen med successiva förbättringar
samverkar i en slags innovationscykel. Systemdriften på både transmissions- och
distributionsnivå och deras respektive roller, tillsammans med en marknadsdesign
med hög upplösning vad gäller både tid och geografi ger nya förutsättningar för
möjliggörande tekniker. Nya möjliggörande tekniker ger upphov till nya
affärsmodeller som ger nya möjligheter för driften av systemet, i en ständigt
pågående process.
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Figur 1 Systeminnovation för omställningen till mer väderberoende kraftproduktion

Källa: (IRENA, 2019)

3.4

Smarta elnät kan bidra till funktionaliteter i elsystemet

Begreppet smarta elnät omfattar en bred uppsättning av avancerade tekniker och
tjänster i interaktion och dess effekter i elsystemet. Effekterna av smarta elnät i
termer av kostnader och nyttor är därför komplexa att analysera.
Utvecklingen av smarta elnät sker successivt. Eftersom det är svårt att direkt
urskilja utvecklingen av smarta elnät har tidigare studier lagt tonvikt på att
identifiera funktionaliteter som smarta elnät kan bidra med. Funktionaliteter är
förmågor som kan hjälpa elsystemet att fylla sitt syfte på ett bra sätt.7 Smarta elnät
kan bidra med flera sådana funktionaliteter som ger värde till elsystemet och dess
intressenter genom att elnätet bättre kan möta de utmaningar som elsystemet står
inför (ISGAN, 2018) (IEA, 2015) (IEA, 2011) (EPRI, 2011) (United States DoE, 2009),
se nedanstående lista:
• Underlätta för kunderna att göra informerade konsumtionsbeslut.
• Underlätta för flexibilitetsresurser (användning, produktion, lagring) att bidra
till elsystemet så att utnyttjandet av elsystemets tillgångar optimeras.
• Stimulera framväxten av nya effektiviserande marknadsprodukter, tjänster och
marknader.
• Upprätthålla tillförlitlig elförsörjning vilket inbegriper en ändamålsenlig
elkvalitet.
• Bidra till motståndskraft mot störningar, angrepp och naturkatastrofer

Funktionaliteter är ett begrepp som beskriver om smarta elnät kan lösa en uppgift (funktion) på ett
bättre sätt än vad som är möjligt med traditionella lösningar.
7
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Funktionaliteterna är teknikneutrala men har ömsesidiga beroenden. I likhet med
tidigare studier kommer den fortsatta analysen att baseras på att det smarta elnätet
kan bidra till ovan listade funktionaliteter.
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4 Samhällsekonomiska
kostnader och nyttor av smarta
elnät
I detta kapitel går vi igenom vilka kostnader och nyttor smarta elnät kan ha.
Studier visar att de främsta nyttorna med smarta elnät utgörs av
kostnadsbesparingar till följd av minskat investeringsbehov i nät- och
produktionskapacitet, frigörande av kapacitet i befintligt nät samt ökad
tillförlitlighet (EPRI, 2011) (CE Delft, 2012). I en studie från 2014 (Balta-Ozkan et al,
2014) beskrivs att experter förväntar sig att smarta elnät kommer att innebära
betydande kostnadsbesparingar för elnätet, via uppskjutna investeringar,
effektiviseringar eller annat, förutsatt att kostnaderna för genomförandet och
underhåll av de tekniker som krävs kan mötas. Elanvändarnas efterfrågeflexibilitet
har en betydande roll för kostnadsbesparingar vad gäller investeringar i nät- och
produktionskapacitet, vilket en annan studie (CE Delft, 2012) framhåller. Flera
studier har också undersökt hur och i vilka ramverk smarta elnät kan utvärderas
(ISGAN, 2018). Även om de undersökta ramverken har skillnader inkluderar
nästan alla ramverk nyttor med smarta elnät såsom minskade kostnader för
produktion, avbrott, driftkostnader för överförings- och distributionssystem och
koldioxidutsläpp8.
Såväl ISGAN (2018) som Joint Research Centre (JRC, 2012) och EPRI (2011) föreslår
ett tillvägagångssätt som innebär att identifiera generella funktionaliteter i det
smarta nätet istället för att fokusera på specifika tekniker. Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv bör även externa effekter, alltså sådana som inte
värderas på marknader, inkluderas i analysen. Påverkan på sekundära marknader,
det vill säga effekter som inte uppstår direkt på elmarknaden, exempelvis
industriell produktivitet, innovation och konkurrensfördelar på exportmarknader,
ska däremot enligt ISGAN (2018) endast inkluderas i analysen efter noggrant
övervägande. Dessa effekter innehåller mått av osäkerhet och är svåra att förutse.
Den snabba utvecklingen och ytterligare effekter som smarta elnät kan medföra ur
ett systemperspektiv gör det enligt ISGAN meningsfullt att lista övergripande
områden av kostnader och nyttor med investeringar i smarta elnät. I samtliga
studier som ISGAN undersökt fanns exempelvis områdena kostnader för
energiproduktion, förluster, driftkostnader och utsläpp.

Det noteras att det inte alltid framgår hur underliggande beräkningar, särskilt när det gäller hur
kvantifiering och värdering, har gjorts. Detta gör det svårt att jämföra resultaten.
8
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Utvärderingen i denna rapport rör smarta elnät. Givet ett initiativ eller ett smart
elnätsprojekt, är det ganska okomplicerat att definiera ett alternativ och ett
nollalternativ. När dessa har specificerats kan alternativen utvärderas genom att
identifiera, kvantifiera och värdera kostnader och nyttor. I en sådan kalkyl ställs
kostnaderna och nyttorna i de olika alternativen mot varandra och det alternativ
som är mest lönsamt väljs. Vi har konstaterat att smarta elnät är ett begrepp som
används för att beskriva framtidens elsystem och handlar både om ny teknik
(smart elnätsteknik), nya tjänster och nya förutsättningar för reglering och
marknadsdesign för att säkerställa en kostnadseffektiv elförsörjning. Eftersom vi
inte exakt kan definiera smarta elnät försvåras möjligheterna att identifiera,
kvantifiera och värdera de kostnader och nyttor som uppstår till följd av smarta
elnät. Vad vi däremot kan göra är att beskriva de områden där de identifierade
funktionaliteterna som ett smart elnät kan bidra till kan få effekt.

4.1

Områden för analys av kostnader och nyttor av smarta
elnät

Mot bakgrund av tidigare studier som redovisas inledningsvis i detta kapitel, och
Ei:s tidigare analys av samhällsekonomiska analyser av investeringar i stamnät har
vi kommit fram till att de nyttor och kostnader som påverkas av de funktionaliteter
som smarta elnät kan bidra med och som är av störst relevans är kopplade till
följande områden:
• Kostnader för elsystemet och elmarknadsnytta
o Kostnadseffektiv produktion, transmission och distribution på lång sikt
o Osäkerhet/Risk
o Driftsäkerhet
• Marknadsmakt
• Cybersäkerhet
• Miljö/klimatmål
• Energimål
• Tillväxteffekter
Effekter av smarta elnät kan uppstå på kort och lång sikt. Å ena sidan kan smarta
elnät vara ett effektivt sätt att använda befintliga resurser, nu och i framtiden. Å
andra sidan kan smarta elnät vara effektivt vid planeringen av investeringar i ny
kapacitet som påverkar kostnaderna i ett mer långsiktigt perspektiv.
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I det följande kapitlet redovisas analysen av kostnader och nyttor för de olika
områden som vi har analyserat.

4.2

Elsystemets kostnader och elmarknadsnytta

Elsystemets kostnader består av alla de kostnader som är kopplade till systemets
förmåga att producera, överföra (över både transmissions- och distributionsnät)
och leverera el till systemets slutkunder. På elmarknaden levereras el så länge
nyttan på marginalen är större än kostnaden, och det totala överskottet mäts som
elmarknadsnytta.
Ett sätt att systematisera elsystemets kostnader är att utgå ifrån hur
leveranssäkerheten beskrivs. Leveranssäkerheten på transmissionsnätsnivå (TSOnivå) består av två delar, tillräcklighet och driftssäkerhet. Tillräcklighet avser
förmågan att producera tillräckligt med el och att överföra den dit den behövs.
Tillräcklighet kan beskrivas som ett mått på i vilken mån som produktionsresurser
och annan tillförsel av energi förmår möta den förväntade efterfrågan. Om utbud
och efterfrågan matchar varandra på marknaden råder resurstillräcklighet. Allt
annat lika kan ett relativt sett högt pris i ett elområde signalera ett behov av
antingen mer överföring till området, mer produktion eller mindre förbrukning i
området eller en kombination av dessa tre. Om det inte finns tillräckligt med
resurser så uppstår en bristsituation. Grossistmarknaden för el beskrivs mer
ingående i rapportens bilaga 1.
Driftsäkerhet beskrivs av Svenska kraftnät som det ramverk inom vilket
kraftsystemet måste drivas för att inte till exempel ett fel ska leda till oönskad
bortkoppling av förbrukning. Tillräckligheten och driftsäkerheten har en inbördes
påverkan. Det betyder att förändringar i nät- och produktionskapacitet kan flytta
gränsen för vad som är säker drift eller omvänt. Driftssäkerhetsrelaterade
kostnader och nyttor på transmissionsnätsnivå beskrivs i kapitel 4.2.3.
Vad som innefattas i lokal- och regionnätsägarnas (systemansvariga för
distributionssystem – DSO) arbete med driftsäkerhet beskrivs i avsnitt 4.2.54.2.5.
Ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar enligt ellagen för drift och
underhåll och, vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess
anslutning till andra ledningsnät. Företaget svarar också för att dess ledningsnät är
säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga
krav på överföring av el. En elektrisk starkströmsledning får enligt ellagen inte
byggas eller användas utan tillstånd (koncession). Den som har nätkoncession har
också enligt samma lag en skyldighet att ansluta anläggningar och att överföra el
av god kvalitet.
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Vi har här valt att redovisa driftssäkerhetsrelaterade nyttor för
transmissionsnätsnivån respektive för distributionsnätsnivån separat eftersom de
har något olika roller idag. De samhällsekonomiska kostnaderna är inte
definitionsmässigt kopplade till dessa roller utan till resurserna som går åt för att
upprätthålla driftsäkerheten.
För att möjliggöra en säker leverans av el går det åt resurser. I följande kapitel
undersöker vi om de funktioner som smarta elnät kan bidra med har möjlighet att
öka kostnadseffektiviteten för att åstadkomma en säker leverans av el eller att
skapa ökad nytta genom att förbättra leveransen. Analyserna i kapitel 4.2.1 och
kapitel 5 har ett längre tidsperspektiv, till 2045. Övriga analyser är mer oberoende
av tid.

4.2.1

Kostnadseffektivitet för elsystemet på lång sikt

Smarta elnät kan minska kostnaderna, och därmed öka kostnadseffektiviteten, för
att möta efterfrågan om resurserna som går åt till smarta elnät är mindre än för
alternativen till smarta elnät. Vi har bedömt att det är möjligt att göra denna analys
kvantitativt, se vidare kapitel 5. Vi har däremot avgränsat analysen till att endast
omfatta efterfrågeflexibilitet. Efterfrågeflexibilitet är en viktig delmängd av de
funktionaliteter som smarta elnät kan bidra med och i uppdragsbeskrivningen
framgår att vi ska utgå från Ei:s tidigare analys av efterfrågeflexibilitet.9
Efterfrågeflexibilitetens påverkan på elsystemets kostnader
Det vi har undersökt är hur kostnaderna för systemet att på lång sikt (2045)
leverera el påverkas av att aktivera flexibla resurser i systemet, givet att vi har en viss
efterfrågad kvantitet el på årsbasis och givet maximal elöverföring per timme.
Efterfrågeflexibilitet kan vara till nytta både av överföringsskäl och av
elmarknadsskäl. Flexibiliteten kan alltså bidra till att hantera knapphet och
överflöd på el, och knapphet på överföring. Kostnadsbesparingar för elsystemet
beräknas därför genom en syntes av en nätmodell och en elmarknadsmodell.
Modellerna som vi använder antar att vi har fullständig information och att det
inte finns någon osäkerhet, ofta kallat perfect foresight. I modellerna uppstår det
därför inte några driftssäkerhetsproblem, till exempel till följd av oförutsedda fel
eller obalanser mellan produktion och efterfrågan som behöver hanteras under
drifttimmen. Osäkerhet är dock en realitet i verkligheten, både för den långsiktiga
nätplaneringen och den kortsiktiga driften.

9

Ei rapport R2016:15.
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4.2.2

Osäkerhet och risk vid nätplanering

Otillräcklig överföringskapacitet kan resultera i kostnader för samhället i form av
utebliven tillväxt. Å andra sidan kan för mycket överföringskapacitet bli onödigt
dyrt för kunderna. Eftersom det finns en tidsdimension, där ledtiderna för att
bygga ny överföringskapacitet är tämligen långa, finns det risker att det uppstår
nätkapacitetsbrist från tid till annan. Den systemansvarige för transmissionsnätet
eller distributionsnätet kan hantera osäkerhet om framtidens överföringsbehov
genom att överdimensionera elnätet, med därtill hörande kapitalkostnader eller
genom att avstå att investera i ny kapacitet och istället effektivisera användningen
av det befintliga elnätet, till exempel genom flexibilitet. Genom att använda det
alternativ som är mest kostnadseffektivt bidrar den systemansvarige till att hålla
ner kostnaderna för elsystemet.
På ett övergripande plan finns flera sätt att åstadkomma ett mer effektivt
resursutnyttjande. Olika sätt som prövas idag är till exempel att systemansvariga
köper flexibilitetstjänster på marknader, som inom SthlmFlex och Coordinet.
Andra alternativ kan exempelvis innebära bättre utformning av nättariffer. Här har
Ei ett bemyndigande att ta fram föreskrifter för ett mer effektivt nätutnyttjande.
Ytterligare andra sätt som diskuteras bland annat på EU-nivå handlar om att
hantera flaskhalsar genom en annan budområdesindelning. Det pågår med andra
ord många initiativ för att hantera ett mer effektivt resursutnyttjande.
Enligt Ei:s förslag om införlivande av elmarknadsdirektivets bestämmelser
(Energimarknadsinspektionen, 2020b) ska alla DSO:er i framtiden upprätta
nätutvecklingsplaner som ska lämnas in till Ei. Om förslaget genomförs innebär
detta bland annat att det för en DSO, i högre utsträckning än i dag, kommer att
ställas krav på att samordna nätutbyggnad med andra nätföretag och med Svenska
kraftnät. I framtiden kommer därför nätutvecklingen på alla nätnivåer att
genomsyras av en större helhetssyn. Nätföretagen behöver också samråda om de
scenarier som ligger till grund för prognoser för ökad förbrukning, produktion
med mera. DSO:ernas nätutvecklingsplaner ska enligt direktivet inte bara omfatta
prognoser för investeringar i infrastruktur, utan de ska även skapa transparens
avseende nätföretagens framtida behov av flexibilitetstjänster och
efterfrågeflexibilitet. Ei föreslår även att det införs en bestämmelse om att Svenska
kraftnät i egenskap av TSO ska vara skyldiga att upprätta nätutvecklingsplaner
som sedan ska skickas in till Ei.

4.2.3

Driftssäkerhetsrelaterade kostnader och nyttor på
transmissionsnätsnivå

I verkligheten har en TSO inte full information om alla händelser som påverkar
elsystemet utan behöver kunna vidta åtgärder i driftskedet. Dessa åtgärder
behöver också vara kostnadseffektiva och använda befintliga resurser på bästa sätt.
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Driftsäkerhet har med nödvändighet ett kortsiktigt perspektiv vid varje givet
tillfälle. Verktyg för att modellera osäkerheter i driftskedet saknas vilket innebär
att nyttor av smarta elnät för driftssäkerheten i dessa delar måste beskrivas
kvalitativt.
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet med ansvar för att kraftsystemets
alla delar ska samverka på ett driftssäkert sätt. Driftsäkerhet avser det ramverk
inom vilket kraftsystemet måste drivas för att inte exempelvis ett oförutsett fel ska
leda till oönskad bortkoppling av förbrukning. (Svenska kraftnät, 2019)
Enligt ellagen ska den systemansvariga myndigheten fastställa mål för
driftsäkerhet under förutsebara förhållanden på transmissionsnät i Sverige och på
de utlandsförbindelser som är anslutna till ett sådant transmissionsnät. Mål som
fastställts av Svenska kraftnät (Svenska kraftnät, 2009) för driftssäkerheten rör att
fel på nivån (N-1) i det maskade transmissionsnätet inte ska ge upphov till avbrott
i elleveranser, frekvensstabilitet och spänningsstabilitet. 10
Idag styrs driftssäkerhetsarbetet till stor del av EU-förordningar. Förordning (EU)
2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO-förordningen) syftar till att
säkerställa driftsäkerhet, frekvenskvalitet och ett effektivt utnyttjande av det
sammanlänkade systemet och resurserna. I förordningen definieras driftsäkerhet
som överföringssystemets förmåga att bibehålla ett normaldrifttillstånd eller
återvända till ett normaldrifttillstånd så snart som möjligt. Vid fel och oförutsedda
händelser riskerar systemet att hamna i andra drifttillstånd: skärpt drift, nöddrift,
nätsammanbrott eller återuppbyggnad. Hur åtgärder utformas och anskaffas för
att kraftsystemet ska vara tillräckligt driftsäkert avgörs av systemdrifttillstånden.
En av Svenska kraftnäts uppgifter är att upprätthålla balansen mellan produktion
och förbrukning av el i det svenska elsystemet i realtid. Myndigheten behöver
också säkerställa att systemstabiliteten som ges av bland annat systemets
frekvens-, spännings- och rotorvinkelstabilitet upprätthålls och att rimliga
marginaler hålls.
För att fullgöra uppgifterna används olika typer av verktyg, bland annat så kallade
stödtjänster och avhjälpande åtgärder som anskaffas med olika grad av
konkurrens och frivillighet. Svenska kraftnät arbetar också med att utveckla
förmågan till realtidsövervakning och automatisk reglering av stabiliteten.

N-1 är ett uttryckssätt för en driftsäkerhetsnivå som innebär att ett elsystem kan tåla ett plötsligt
bortfall av en enskild huvudkomponent (produktionsenhet, ledning, transformator, samlingsskena,
förbrukning etc.). På motsvarande sätt innebär N-2 att två enskilda huvudkomponenter faller bort.
10
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Vi ser två driftssäkerhetsrelaterade effekter som smarta elnäts funktionaliteter
skulle kunna ha:
• Möjlighet att bibehålla driftsäkerhet genom att på ett effektivt sätt bidra till rätt
säkerhetsmarginaler i nätet
• Minska kostnaderna för att upprätthålla balans och systemstabilitet.
Bibehållen driftsäkerhet med rätt säkerhetsmarginaler i nätet
Kraftsystemet ska klara N-1-kriteriet11, för att det ska kunna stå emot störningar
och fortsatt vara inom acceptabla gränsvärden med en tillräcklig driftsäkerhet.
(Svenska kraftnät, 2019). N-1-kriteriet används som en praktisk metod för att
beskriva att överföringssystemet ska ha tillräckliga aktiva och reaktiva reserver för
minst klara av att stanna i normal drift vid en oförutsedd händelse såsom
produktions- eller ledningsbortfall. På så sätt används N-1-kriteriet för att
dimensionera säkerhetsmarginalerna i överföringssystemet vilket underlättar
planering, dimensionering och drift av överföringssystemet.
Om smarta elnät kan bidra till minskade säkerhetsmarginaler i driften på
transmissionsnätsnivå kan kapaciteteten som tilldelas marknaden i form av
tilldelad överföringskapacitet mellan elområden och på utlandsförbindelser öka.
Givet att driftsäkerheten inte äventyras är detta en nytta.
Ei har föreslagit att regeringen ska ge Svenska kraftnät ett uppdrag med fokus på
metoder och arbetsprocesser för att bestämma säkerhetsmarginaler i normal drift
(N-1) och övriga systemdrifttillstånd. (Energimarknadsinspektionen, 2020d). Det är
möjligt att de funktionaliteter som smarta elnät kan bidra med kan resultera i nya
förutsättningar att klara oförutsedda händelser genom avhjälpande åtgärder. Då
skulle smarta elnät också kunna bidra till förändringar i tillämpningen av normal
drift (N-1) på ett sätt som möjliggör att driftsäkerheten kan upprätthållas till en
lägre kostnad jämfört med idag. En närmare analys av om och hur
funktionaliteterna kan påverka Svenska kraftnäts marginaler för att förebygga fel
och hantera händelser och störningar är ett omfattande arbete som ligger utanför
tidsramen för det här uppdraget och bör istället integreras i det uppdrag som Ei

Av artikel 35 i SO-förordningen framgår det att den systemansvarige för överföringssystem
(transmissionsnät, i Sveriges fall endast Svenska kraftnät) i normala fall ska uppfylla N-1 och att de ska
aktivera avhjälpande åtgärder för att återställa systemet till normaldrifttillstånd så snart som möjligt vid
en N-1-situtaion (artikel 35.3). I artikel 34.4–34.5 beskrivs undantag för när N-1 inte behöver uppfyllas
på transmissionsnätsnivå, vilket handlar dels om avhjälpande åtgärder och omkoppling, dels om fall då
det endast uppstår lokala konsekvenser (om inte medlemsstaten beslutar något annat). (N-1)-situation
definieras som den situation i överföringssystemet i vilken en oförutsedd händelse från förteckningen
över oförutsedda händelser inträffade, och (N-1)-kriterium definieras som den regel enligt vilken de
element som förblir i drift inom ett kontrollområde för en systemansvarig för överföringssystem efter
en oförutsedd händelse klarar av det nya driftsförhållandet utan att överträda gränserna för
driftsäkerhet.
11
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föreslagit i rapporten om kapacitetsutmaningen i elnätet
(Energimarknadsinspektionen, 2020d).
Smarta elnäts bidrag till att upprätthålla balans och systemstabilitet
En av Svenska kraftnäts uppgifter är att säkerställa att kraftsystemet är inom
acceptabla driftgränser. För det behövs bland annat gränsvärden för frekvens,
spänning, effekt och energi. De elektriska storheterna ger i varje ögonblick
information om kraftsystemets aktuella tillstånd och påverkar därigenom hur
mycket överföringskapacitet som kan tilldelas marknaden (Svenska kraftnät, 2019).
Systemdriftstillståndet avgörs av olika driftsäkerhetsgränser. Exempel på hur
frekvensstabiliteten påverkar kraftsystemets systemdrifttillstånd ges i Figur 2. Det
finns dock fler faktorer än bara driftsäkerhetsgränser som avgör drifttillståndet.
Trots att driftsäkerhetsgränser för frekvens hålls, kan drifttillståndet vara skärpt
drift om det saknas reserver för att klara N-1. Normaldrift är stationärt mellan
49,9 Hz och 50,1 Hz, men drifttillståndet bestäms också av hur länge en avvikelse
från det här frekvensbandet varar, se Figur 2. Svenska kraftnät har också satt upp
gränser för bedömningen av spänning och överlast.
Figur 2 Förenklat exempel på hur systemdrifttillstånd avseende driftgränser för frekvens kan se ut och hur
länge en temporär avvikelse från frekvensbandet kan vara

Källa: (Svenska kraftnät, 2019)

Svenska kraftnät har nyligen fått ett uppdrag att beskriva arbetet med stödtjänster,
avhjälpande åtgärder och skyddstjänster samt att vid behov lämna förslag på nya
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teknikneutrala, samhällsekonomiskt motiverade ersättningsmodeller och
regeländringar (Regeringen, 2020). Funktionerna som stödtjänsterna bidrar med
möjliggör en driftsäker och stabil elkraftproduktion och effektöverföring. Det
framgår av uppdraget att dessa stödtjänster har nyttor som i vissa fall
tillhandahålls utan ersättning. Stödtjänsterna omfattar exempelvis
frekvensreglering, rotationsenergi, spänningsreglering, reaktiv effekt,
kortslutningseffekt, reservkapacitet för att hantera störningar och förmåga till
dödnätsstart hos generatorer.
Om och när nyttor tillhandahålls utan ersättning är de att betrakta som positiva
externa effekter. Externa effekter innebär att aktörer vid en transaktion inte tar
hänsyn till påverkan för tredje part och att marknaden därför kommer att
misslyckas med att nå ett optimalt utfall. För att marknaden ska ta hänsyn till
externa nyttor behöver de regleras, till exempel genom att de internaliseras, eller
införlivas, i prissignalerna till aktörerna. En effektiv marknadsdesign med effektiva
prissignaler lindrar de problem med ”missing money12” som uppstår när vissa
nyttor inte genererar ersättning (Newbery, 2018). Samma resonemang gäller även
för kostnader, det vill säga att det är viktigt med en korrekt prissättning av
eventuella ointernaliserade kostnader som aktörer orsakar.
Kostnaden för frekvensrelaterade stödtjänster har ökat under senare år. Hur stor
ökningen har varit framgår av Figur 3. Svenska kraftnät prognosticerar en fortsatt
ökning under kommande år.

Problemet med ”missing money” uppstår om pristak sätts för lågt (under Value of Lost Load, VoLL)
eller kompletterande tjänster såsom flexibilitet, rampningshastigheter, frekvenssvar, dödnätsstart etc.
och / eller balanseringstjänster är otillräckligt ersatta och / eller energipriserna är ineffektivt låga.
12
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Figur 3 Historiska och förväntade kostnader för stödtjänster åren 2014-2025, miljoner kronor

Källa: (Svenska kraftnät, 2020)

Smarta elnäts funktionaliteter, till exempel i form av efterfrågeflexibilitet, finns
delvis representerade på de marknader som finns idag för bland annat
frekvensreglering, men Ei hänvisar till Svenska kraftnäts utredning för vidare
analys av i vilken utsträckning ersättningsmodellerna är ändamålsenliga.
Vår analys pekar på att den rörliga kostnaden för flera
efterfrågeflexibilitetsresurser är låg eller lika med 0, se vidare 5.3.3, vilket tyder på
att flexibilitet kan bidra effektivt till exempelvis frekvensreglering. Att en stor
mängd av den tekniska potentialen inte deltar på marknaden idag kan å andra
sidan vara ett tecken på att kostnaden på något sätt är underskattad, vilket
diskuteras vidare i 5.3.4.

4.2.4

Begränsad nytta av att minska risken för kortsiktig kritisk effektbrist

Elsystemets uppgift är att leverera el som tillgodoser användarnas efterfrågan. För
en samhällsekonomiskt optimal nivå på leveranssäkerheten bör kostnaden för
varje förbättring av leveranssäkerheten ställas mot betalningsviljan för densamma.
Leveranssäkerheten kan förbättras om värdet av förbättrad leveranssäkerhet på
marginalen är större än den skada som den uteblivna leveransen medför.
På dagenföre-marknaden tillämpas ett tekniskt pristak som för närvarande är 3000
euro per MWh (cirka 30 kr per kWh) och ett prisgolv som är – 500 euro per MWh.
Förekomsten av pristak och prisgolv är EU-reglerat genom nätkoderna och
bestäms av marknadens aktörer gemensamt. På balansmarknaden är det högsta
tillåtna priset för uppregleringsbud 5000 euro per MW.
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För att öka leveranssäkerheten, och därmed bidra med nytta, behöver smarta
elnäts funktionaliteter bidra till att undvika risken för kritisk effektbrist. Kritisk
effektbrist inträffar om elbehovet inte kan tillgodoses med hjälp av produktion,
eventuella reserver och import vilket innebär att användarna ofrivilligt måste dra
ned sin förbrukning eller i värsta fall kopplas ifrån utan marknadsmässiga avtal.
Situationen skulle kunna uppstå om utbud och efterfrågan inte möts till ett pris
under pristaket. Risken för kritisk effektbrist skulle kunna minska som en följd av
att smarta elnäts funktionaliteter förbättrar efterfrågans anpassning till höga priser,
till exempel genom att kunderna får bättre möjlighet att reagera på prissignalen.
Det maximala årliga värdet av att minska risken för kritisk effektbrist (avbrott på
grund av bortkoppling) går att beräkna för ett antal år framåt. Svenska kraftnät har
i sin kortsiktiga marknadsanalys för 2020 redovisat modellresultat som indikerar
låg risk för kritisk effektbrist, se Tabell 1 (Svenska kraftnät, 2020). Medelvärdet för
LOLE (förväntad förlorad last) är långt under en timma per år under 2021–2025.
Den efterfrågan som inte kan tillgodoses mäts i EENS (förväntad energi ej
levererad), och beräknades till <20 – 26 MWh/ år. Ei har nyligen fastställt värdet av
förlorad last (VoLL) till 7 869 euro per MWh, det vill säga cirka 80 kr/kWh.
(Energimarknadsinspektionen, 2021). Om värdet av förlorad last appliceras på den
förväntade mängden energi som inte levereras blir värdet på de avbrott som skulle
kunna bli följden av kritisk effektbrist (alltså bortkoppling) max 2,1 miljoner
kronor per år.
Tabell 1 Modellresultat för LOLE (förväntad förlorad last) och EENS (förväntad energi ej levererad) 2021–
2025
2021

2022

2023

2024

2025

LOLE (h/år)

0,2

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

EENS
(MWh/år)

26

<20

<20

<20

<20

Källa: (Svenska kraftnät, 2020)

Eftersom takpriset på elmarknaderna understiger VoLL finns det rent
marknadsdesignmässigt en risk att effektbrist uppstår eftersom det finns ett gap
mellan pristak och betalningsvilja för att undvika utebliven leverans. Det finns
därmed en teoretisk risk att bortkoppling kan ske trots att det kan finnas mindre
kostsamma alternativ, till exempel att kunder låter bli att använda el på frivillig
väg om priset tillåtits bli högre. Det är därför ineffektivt att ha ett pristak som
understiger VoLL.
Genom att både tillåta att marknadspriser når upp till VoLL och genom att
kombinera detta med teknikneutrala marknadsregler skapas det förutsättningar
för att nå den mest kostnadseffektiva fördelningen mellan flexibel produktion och
flexibel användning. Kostnaden för nya resurser som kan träda in på marknaden

33

har beräknats i rapport Ei R2021:05 om en tillförlitlighetsnorm. Av beräkningarna
framgår att den rörliga kostnaden för efterfrågeflexibilitet är mellan 0,1 och 5,4
kronor per kWh (Energimarknadsinspektionen, 2021). Dessa
kostnadsuppskattningar är högre än de kostnader vi antar i vår fortsatta analys (se
vidare 5.3.3).

4.2.5

Driftssäkerhetsrelaterade kostnader och nyttor på distributionsnivå

Elavbrott orsakar höga kostnader för samhället. Vissa kunder är känsliga för
avbrott oavsett längd (som exempelvis industrier som kräver dyra omstarter),
medan andra är mer känsliga för långa avbrott (som till exempel kan leda till
förstörda kylvaror). När näringsliv och andra sektorer i samhället drabbas av
elavbrott påverkas samhällsekonomin på olika sätt genom direkta och indirekta
kostnader.
Distributionsnätsföretagens arbete med driftsäkerhet fokuserar främst på
kundavbrott orsakade av oförutsedda fel i ledningsnätet. Utöver det har
innehavarna av ett distributionsnät ett ansvar att klara av alla funktionskrav
avseende spänningskvalitet. Ei:s föreskrifter (EIFS 2013:1) anger en lägstanivå för
vilken kvalitet som elleveransen ska ha vid anslutningspunkten till slutkund med
avseende på avbrott och spänningskvalitet.
Vanliga åtgärder som nätföretagen vidtar för att säkerställa driftsäkerheten på
distributionsnivå kan till exempel vara att vädersäkra ledningar eller att kunna
koppla om så att vissa kunder får tillbaka strömmen innan felet lagats (passiv
redundans). På distributionsnätsnivå är det däremot ovanligt med automatisk
omkoppling utan kundavbrott (aktiv redundans) så som sker i transmissionsnätet.
Elnätsdimensionering med avseende på driftsäkerhet innebär säkerhetsmarginaler
i form av överkapacitet samt ställningstaganden avseende teknikval. Stora
marginaler i förhållande till exempelvis överföringsbehov ger visserligen en ökad
driftsäkerhet men är också förenade med höga kostnader och minskade
möjligheter att ansluta nya kunder eller bevilja utökade abonnemang till befintliga
kunder. Det är generellt sett större marginaler på distributionsnätens högre
spänningsnivåer (regionnät), men även på lägre spänningsnivåer i mer
tätbefolkade områden brukar marginalerna vara relativt goda. Ett smart elnät kan
bidra till att minska marginalerna och samtidigt upprätthålla en säker drift. Vad
gäller exempelvis ökad användning av flexibilitetstjänster finns det såväl
utmaningar som möjligheter. Det är däremot alltid viktigt att användningen av
flexibilitetstjänsten matchas mot ett faktiskt driftläge och aktuell
marknadssammansättning, samt involverar avtalsformer som stödjer behovet.
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En stor potential för smarta elnät på distributionsnivå är installation av sensorer
för mätning13 och övervakning. Detta kan bidra till en effektivare drift och
planering av näten genom ökad observerbarhet och styrbarhet. Främst handlar det
om mätning och kommunikation av mätsignaler från olika delar av systemet samt
fjärrstyrning och automation av olika typer av kopplingsanordningar i elnätet.
Detta kan till exempel möjliggöra att omsektionering av nätet på grund av fel eller
planerat underhåll kan ske på distans eller helt automatiskt. Det innebär att
omkopplingstiderna kan minska avsevärt och att kundernas avbrott blir kortare
eller helt kan elimineras.
Under 2019 uppgick den totala direkta kostnaden för oaviserade avbrott över 3
minuter till 1,4 miljarder kronor, vilket redovisas i Ei:s årliga rapport om
leveranssäkerhet i elnätet (Energimarknadsinspektionen, 2020). Kostnaden för
avbrotten baseras på olika kundkategoriers betalningsvilja/marginalkostnad för
utebliven energi respektive effekt samt rapporterade avbrott (i kWh och kW)
under 2019.
Med leveranssäkerhet avses att överföring av el till elanvändaren är av god kvalitet
med avseende på avbrott i överföringen och spänningskvalitet, se Ei:s föreskrifter
(EIFS 2013:1). Den optimala mängden avbrott definieras som den nivå som
minimerar samhällets totala kostnader relaterade till avbrott. Samhällets totala
kostnader för leveranssäkerhet består av alla kunders avbrottskostnader och
nätföretagens kostnader för att undvika avbrotten. Olika kundkategorier har olika
stora avbrottskostnader, och därmed betalningsvilja, för den energi respektive
effekt som inte kan levereras till dem på grund av avbrott. En studie vid Göteborgs
universitet (Carlsson, Kataria, Lampi, & Martinsson, 2019) undersöker olika
kundkategoriers betalningsvilja vid avbrott visar att högst betalningsvilja för ickelevererad energi (ILE) respektive icke-levererad effekt (ILEffekt) finns inom
kundkategorierna Industri samt Handel och tjänster. Ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv kan leveranssäkerheten ökas så länge nätföretagens marginalkostnad
för att öka leveranssäkerheten är lägre än kundernas marginalkostnad för skadan
som den uteblivna leveransen medför.
Om kostnaden för att öka leveranssäkerheten är högre än kostnaden för kundens
totala skada (kundens betalningsvilja) är en förbättring av leveranssäkerheten inte
samhällsekonomiskt motiverad. De funktionaliteter som smarta elnät bidrar med,
som exempelvis observerbarhet och styrbarhet genom mätning, sensorer och
kommunikation, kan sänka marginalkostnaden för att öka leveranssäkerheten. Om
kostnaden för att öka leveranssäkerheten minskar innebär det att det blir optimalt

Med ”mätning” avses ett allmännare begrepp än ren energimätning (kWh). Här avses förmågan att
samla in information via sensorer, givare och instrument. Detta inkluderar ”smarta elmätare”, strömoch spänningsgivare, lägesgivare, temperaturgivare, etc.
13
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med en relativt högre nivå av leveranssäkerhet, vilket leder till att samhällets totala
kostnader för avbrott minskar.

4.3

Påverkan på konkurrens och marknadsmakt

Marknadsmakt handlar om att en eller några få marknadsaktörer kan få elpriset att
avvika från de priser som hade existerat vid fullständig konkurrens14. Om till
exempel elproducenter har marknadsmakt eller om det finns barriärer för nya
aktörer att träda in på marknaden riskerar det att leda till högre priser. Minskade
inträdeshinder som möjliggör för fler producenter och andra aktörer, exempelvis
aggregatorer, att bjuda in flexibilitet på marknaden ökar antalet konkurrerande
aktörer och bidrar till effektivare marknader. Detta behöver dock inte vara
tillräckligt eftersom även få köpare kan skapa marknadsmakt. I dagsläget handlas
en del flexibilitet på marknader med begränsad konkurrens. På de lokala
handelsplatser för flexibilitet som växer fram är det ofta ett nätföretag som är
köpare av den flexibilitet som bjuds in av ett fåtal aktörer. Effekterna av minskad
marknadsmakt är svåra att kvantifiera men de är positiva.
En anledning till att nätföretag köper flexibilitet lokalt är för att hantera flaskhalsar
i sina nät. Europeiska kommissionens experter har inom ramen för ASSETprojektet (Advanced System Studies for Energy Transition) tagit fram underlag
som handlar om regulatoriska prioriteringar för att främja efterfrågeflexibilitet vid
sådan flaskhalshantering. I underlaget varnar man för att medlemsstaterna ska
anta regelverk för “active distribution management (ADM)” dvs. aktiv
distributionshantering, som i vissa delar skulle kunna omfattas av begreppet
Smarta elnät. Författarna menar att regelverken, felaktigt utformade, får större och
större effekt på grossistmarknaderna när distribuerade energiresurser och
flaskhalsproblematiken på distributionsnivå ökar. På så sätt uppstår en risk att
ADM ökar snedvridning av konkurrensen och av handeln mellan elområden.
(Küpper, Jakeman, Staschus, & Hadush, 2020)

4.4

Cybersäkerhet

Det råder stor enighet om att ökat datautbyte samt utökade och nya modeller för
samarbete kommer att krävas för att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom
energisystemet (WSP, 2020). Samtidigt som digitala lösningar ger möjligheter till
ett robustare elsystem tack vare exempelvis avancerad mätning, felövervakning
och felavhjälpning innebär digital information också en ökad sårbarhet och ett
stort behov av kunskap och kompetens inom integritetsfrågor,
informationssäkerhet och cybersäkerhet.

I nationalekonomisk teori brukar man prata om avvikelser från perfekt konkurrens, i praktiken
handlar dock marknadsmakt om att kunna agera oberoende av kunder eller konkurrenter.
14
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Smarta elnätstekniker kan öka risken för potentiella attackytor genom digitala
apparater som interagerar med elnätens system och digitala gränssnitt. Å andra
sidan kan smarta elnätstekniker öka motståndskraften mot cyberattacker genom
att bidra med observerbarhet och ökad styrbarhet så att systemansvariga tidigare
kan upptäcka störningar, snabbare återställa och möjliggöra drift av elnätet med
mer flexibilitet (United States Department of Energy, 2018).
Såväl Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER, som
kommissionen adresserar frågan om cybersäkerhet. ACER arbetar med rådgivning
om EU:s lagstiftning och regler, med att dela information mellan reglerare och
genom att bidra till samarbete om dessa frågor i EU och internationellt. (ACER,
2021). I slutet av 2020 presenterade kommissionen också en EU-strategi för
cybersäkerhet (Europeiska kommissionen, 2021).
Strategin omfattar säkerheten för viktiga tjänster som sjukhus, elnät och järnvägar.
Den täcker också säkerheten för det ständigt ökande antalet uppkopplade föremål
genom att bygga kollektiva möjligheter för att svara på stora cyberattacker och
arbeta med partners runt om i världen för att säkerställa internationell säkerhet
och stabilitet i cyberrymden.
Hot mot cybersäkerheten är nästan alltid gränsöverskridande, och en cyberattack
på kritiska anläggningar i ett land kan påverka EU som helhet. Därför finns regler
om övervakningsorgan i medlemsländerna som kan samarbeta inom EU genom att
dela information. Detta är särskilt viktigt för samhällskritiska sektorer. Direktiv
2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och
informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet) har införts om åtgärder för en
hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela
unionen. NIS-direktivet har implementerats i svensk lagstiftning genom lagen om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagens syfte är att
uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för digitala
tjänster samt för samhällsviktiga tjänster, bland annat. inom energisektorn.
Sammanfattningsvis kan smarta elnät innebära kostnader för att säkerställa en hög
nivå på säkerheten. Den kostnaden ska i sin tur ställas mot konsekvenserna av ett
cyberangrepp. Samtidigt kommer digitaliseringen som smarta elnät innebär att
skapa stora möjligheter att effektivisera verksamheten och därmed kapa kostnader.

4.5

Miljöeffekter

En utgångspunkt för smarta elnät är att de ska användas när de effektiviserar
resursanvändningen. En av de resurser som kan påverkas är miljön. Om smarta
elnät ersätter renodlad nätutbyggnad kan miljökostnaderna som skulle uppstått
vid nätutbyggnad undvikas. Om smarta elnät ersätter elproduktion kan
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miljökostnaderna som skulle uppstått vid elproduktionen undvikas. Nedan
identifieras de miljöeffekter som smarta elnät har jämfört med om den ökade
elektrifieringen möts på annat sätt till exempel med renodlad nätutbyggnad.
I Ei:s rapport om samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet
(Energimarknadsinspektionen, 2018) tar Ei upp behovet av att inkludera värdet av
lokala intrångseffekter, lokala miljöeffekter och utsläpp liksom värdet av att bidra
till kostnadseffektiv politisk måluppfyllelse vid samhällsekonomiska bedömningar
av investeringar i transmissionsnät. Smarta elnät utgör alternativ till renodlad
nätutbyggnad och de miljöeffekter som identifierades för
transmissionsnätsinvesteringar är därför en lämplig utgångspunkt för analysen av
miljöeffekter av smarta elnät.

4.5.1

Lokala intrångs- och miljöeffekter

Med lokala intrångseffekter avses fysiska, visuella och emotionella intrång. Direkta
intrångseffekter ingår i ofta i projektkostnader genom att fastighetsägare erhåller
ersättning. Indirekta effekter som till exempel visuell påverkan av elnät ingår dock
inte vid nätinvesteringar. Med lokala miljöeffekter avses vid elnätsinvesteringar till
exempel effekter på rennäring, kulturvärden och biologisk mångfald. Genom att
hänsyn måste tas till dessa effekter genom miljöbalken påverkar de direkt
projektkostnader. I den mån det finns ytterligare miljöpåverkan utgör de externa
effekter som också bör kvantifieras och värderas för att den totala kostnadsbilden
ska bli korrekt. För att inte underskatta de lokala intrångs- och miljöeffekterna som
kan undvikas genom att använda smarta elnät som alternativ till renodlad
nätutbyggnad är det centralt att alla effekter kvantifieras och värderas.

4.5.2

Klimat

Minskade klimatkostnader för elsystemet är införlivade i varje enskild analys av
smarta elnät. Detta genom att priset på utsläpp påverkar produktionskostnaden
för el och genom att priset för utsläppsminskningar, genom reduktionsplikten,
påverkar bränslepriset och därmed också anläggningskostnader av nätutbyggnad.
Reduktionsplikten är ett styrmedel för att minska utsläppen i den svenska
transportsektorn. Det ställer krav på drivmedelsleverantörer att minska utsläppen
med en viss andel.
I ett investeringsbeslut om att till exempel låta sin last styras, kommer
klimatpåverkan av beslutet att införlivas i analysen genom intjäningen, skillnader i
elpriset mellan tidpunkter. I ett investeringsbeslut om att anlägga en ny ledning
kommer klimatpåverkan av beslutet också att införlivas i analysen genom den
bränsleåtgång som går åt vid själva anläggandet15.

15

Under förutsättning att bränslet köps i Sverige.
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Sveriges långsiktiga mål är att växthusutsläppen inom landets gränser år 2045 ska
vara minst 85 procent lägre än 1990 års nivå. Detta mål gäller både utsläpp som
omfattas av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och
utsläpp som inte omfattas. Sveriges långsiktiga mål förutsätter dock höjda
ambitioner inom EU ETS. Skulle smarta elnät innebära exempelvis minskad
användning av svensk fossilbaserad el skulle det kunna få effekt på de svenska
utsläppen, dock är den svenska fossilbaserade elproduktionen mycket begränsad.
El- och värmesektorns koldioxidutsläpp värdesätts genom EU ETS. Den
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter inom systemet är i princip låsta till en viss
nivå. Inom ramen för denna nivå sker handeln med utsläppsrätter. Priset på
utsläppsrätter ges av marknadens värdering av utsläppen. Under det första
halvåret 2021 har priset nästan dubblerats efter att ha legat stilla kring 20-30 euro
per ton CO2 under en längre tid. Efter en reform 2015 infördes en mekanism som
innebär att utsläppen inte är låsta i samma utsträckning som de var tidigare.
Genom reformen kan utsläppsminskande åtgärder bidra till att den låsta mängden
utsläpp minskas, särskilt om de sker i närtid. Detta innebär att det finns en
möjlighet att smarta elnät kan påverka de europeiska utsläppen av växthusgaser
även om det finns många osäkerheter. Exempelvis är det oklart hur stora effekter
åtgärder i Sverige skulle få på utsläppen i systemet (Konjunkturinstitutet, 2020).
Det finns dessutom ett etappmål för de sektorer som omfattas av EU:s
ansvarsfördelningsförordning (det vill säga som inte omfattas av EU ETS) och ett
särskilt mål för inrikes transporter (exklusive inrikes flyg, som ingår i EU ETS). Till
2030 ska dessa utsläpp minska med minst 70 procent jämfört med 2010.
Transportsektorns utsläpp begränsas i huvudsak av EU-regler och av regler för
beskattning samt reduktionsplikt. Klimatpolitiska rådet anser att de nuvarande
styrmedlen för ökad användning av förnybara bränslen och för effektivare fordon
är relativt starka, genom reduktionsplikten och EU:s utsläppskrav på personbilar.
Politiken för ökad elektrifiering och framför allt för ett transporteffektivt samhälle
anses däremot jämförelsevis svag. (Klimatpolitiska rådet, 2020)
Trafikverkets bedömning av den samhällsekonomiska marginalkostnaden för att
minska koldioxidutsläppen genom elektrifierade och snålare fordon redovisas i
Tabell 2. Kostnaden uppgår år 2030 till 2–4 kr/kg CO2 och år 2040 till 7–12 kr/kg
CO2. (Trafikverket, 2020) Detta är högre än kostnaden för att minska utsläppen
med biodrivmedel och något lägre än att minska utsläppen med minskad trafik
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Tabell 2 Marginalkostnad för utsläppsminskning i transportsektorn
Faktor

Marginalkostnad 2030

Marginalkostnad 2040

2–4 kr/kg CO2

7–12 kr/kg CO2

1,3–2,6 kr/kg CO2

1,3–2,6 kr/kg CO2

5 kr/kg CO2

11 kr/kg CO2

Elektrifierade och snålare fordon
Biodrivmedel ersätter fossilbränslen
Minskat trafikarbete p.g.a. högre bränslepris
Källa: (Trafikverket, 2020)

Spannen i beräkningen är stora och beror enligt Trafikverket på hur
marknadsutvecklingen utan ytterligare styrmedel bedöms. Kostnaden för
laddinfrastruktur har inte räknats med.
Om kostnaden för elektrifieringen kan minska genom smarta elnät innebär det en
möjlighet att sänka kostnaderna för att nå såväl det svenska klimatmålet i
transportsektorn som det svenska långsiktiga klimatmålet. Att lägga till ytterligare
klimateffekter vid samhällsekonomiska analyser av smarta elnät än de som ges av
befintliga styrmedel innebär en risk att utsläppsminskningar tas upp dubbelt, med
en övervärdering av klimatnyttan som följd.

4.5.3

Energipolitiska mål

Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och
en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa,
miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Som en följd av energiöverenskommelsen har riksdagen också beslutat att målet år
2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum
som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med
politiska beslut. Det fastställdes också ett mål att Sverige år 2030 ska ha 50 procent
effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd
energi i relation till BNP.
Om mängden förnybar el behöver påverkas till följd av målets formulering bör den
förnybara elen ges sitt samhällsekonomiska värde genom kostnadseffektiva
styrmedel. Genom sådana styrmedel införlivas samhällets värdering av förnybar el
i aktörernas beslut. Mer förnybar el kommer då att komma till stånd, och dess
lokalisering kommer att påverka elpriset. Smarta elnät som möjliggör en
effektivare användning av resurserna som går åt för att producera och distribuera
el, bör utvärderas utifrån deras förmåga att sänka kostnaderna givet den styrning
som finns för mer förnybar el snarare än utifrån deras bidrag till mer förnybart.
För att det som är samhällsekonomiskt lönsamt ska genomföras av marknadens
aktörer krävs att det också är företagsekonomiskt lönsamt. Att i den
företagsekonomiska kalkylen inkludera ett positivt värde för att smarta elnät
möjliggör förnybar elproduktion blir en dubbelräkning av den nytta som tilldelats
förnybar el. Samma resonemang gäller också för energieffektivisering.
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4.6

Tillväxteffekter

Man kan tänka sig flera tillväxteffekter av smarta elnät, en del mer osäkra än
andra. I alla händelser är det tillväxtfrämjande om smarta elnät har möjlighet att
sänka systemkostnaden för el. Smarta elnät kan också möjliggöra snabbare och
billigare anslutning av ny verksamhet. Smarta elnät kan vidare stimulera
framväxten av nya marknadsprodukter, tjänster och marknader för export.

4.6.1

Smarta elnät kan möjliggöra snabbare och billigare anslutning av ny
verksamhet

Tillgång till el är en förutsättning för de flesta verksamheter. I debatten framförs
också ofta att nätkapacitetsbrist är ett hinder för tillväxt. Utbyggnad av
kapacitetsbegränsade elnät är i transmissions- eller regionnät en process som ofta
tar flera år. För att frigöra kapacitet på kortare sikt är tillkommande produktion
eller en ökad flexibilitet i elanvändningen i områden med kapacitetsbrist alternativ
som kan vara kostnadseffektiva. Därigenom går det att möjliggöra snabbare och
billigare anslutning av ny verksamhet.
Samhällsekonomi handlar om att använda knappa resurser på ett effektivt sätt. För
att elnätet ska nyttjas effektivt är det nödvändigt att den tillgängliga
överföringskapaciteten används där den ger störst nytta. Den samhällsekonomiska
nyttan sammanfaller med betalningsviljan. För att få ut största möjliga nytta av
elnätet är det därför, i princip, effektivt att varje resurs används så att den ger
största möjliga (marginal)nytta vid varje givet tillfälle (tidsdimensionen) och på
varje given plats (rumsdimensionen).
För att en kapacitetsbegränsad resurs ska användas på ett effektivt sätt är det alltså
viktigt att den används till det som ger störst samhällsekonomiskt värde. Antag till
exempel att betalningsviljan för en kWh som inte kan överföras därför att nätet
redan är fullt är 5 kronor per kWh. Om priset på överföringen skulle vara 50 öre
per kWh, så skulle samhället göra en förlust på 4,50 kronor per kWh genom att
överföringsresursen inte används där den hade gett mest nytta. Om de
funktionaliteter som smarta elnät kan bidra med innebär att överföringsresurser
skulle kunna fördelas i enlighet med betalningsvilja så främjar det tillväxt. Detta
innebär att prissättningen av överföringsresursen blir en viktig del i det smarta
elnätet. Om det till exempel är trångt i elnätet skulle det vara effektivt att signalera
detta genom höjda priser så att de med relativt låg betalningsvilja får en möjlighet
att välja bort förbrukning.

4.6.2

Smarta elnät kan stimulera framväxten av nya marknadsprodukter,
tjänster och marknader för export

En av de funktionaliteter som smarta elnät kan bidra till är att stimulera
framväxten av nya effektiviserande marknadsprodukter, tjänster och marknader.
Sverige har en förhållandevis hög digital förmåga, och kan ha vissa komparativa
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fördelar i utvecklingen av smarta elnät. Om det finns en global efterfrågan på nya
produkter och tjänster skulle det kunna innebära att svensk utveckling av smarta
elnät har möjlighet att vinna exportframgångar.
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5 Efterfrågeflexibilitetens
påverkan på elsystemets
kostnader
I detta kapitel presenteras vår kvantitativa analys av efterfrågeflexibilitetens
påverkan på elsystemets kostnader. Den kvantitativa analysen syftar till att
uppskatta de samhällsekonomiska kostnaderna för elförsörjning utan och med
smarta elnät år 2045 utifrån flera olika på förhand definierade scenarier. Vi har
använt ett nytt angreppssätt genom att göra en syntes av en nätanalys och en
elmarknadsanalys.

5.1

En syntes av nätanalys och elmarknadsanalys

I det förra kapitlet förklarade vi att smarta elnät ofta används som ett
samlingsbegrepp för framtidens elsystem och att det saknar en universell
definition. En av de funktionaliteter som smarta elnät kan bidra med är att
underlätta för flexibilitetsresurser (användning, produktion, lagring) att bidra till
elsystemet så att utnyttjandet av elsystemets tillgångar optimeras. I den
kvantitativa analysen i den här rapporten har vi valt att avgränsa oss till att
beräkna eventuella kostnadsbesparingar av att använda efterfrågeflexibilitet
jämfört med alternativet att inte göra det i olika scenarier. En anledning till denna
avgränsning är svårigheten att uppskatta användarnas betalningsvilja. Trots detta
har vi valt att presentera förändringar i konsument- och producentöverskott för
den analysmodellering som vi har gjort.
Ett smart elnät med flexibel förbrukning förväntas ha effekter både i elnätet och på
elmarknaden och båda behöver modelleras och analyseras. Utifrån analyserna görs
en syntes av nätanalysen och elmarknadsanalysen genom att resultaten vägs
samman. Analyserna utgår från antaganden från framtidsscenarier framtagna av
Svenska kraftnät för år 2045, teknisk potential och kostnader för
efterfrågeflexibilitet samt referensnät framtagna av konsultföretaget DNV (DNV,
2021). Dessa antaganden används sedan i en elmarknadsmodellering och en
elnätsmodellering.
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Figur 4 Förenklad bild över modellering och analys
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och
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Källa: Ei

I de följande avsnitten beskrivs de framtidsscenarier som ligger till grund för
analysen, liksom den tekniska potentialen och de kostnader som är förknippade
med den. Därefter beskrivs nätanalysen och dess resultat följt av
elmarknadsanalysen och de resultat som framkommit av denna.

5.2

Framtidsscenarier

I Europa pågår ett intensivt arbete för att kunna nå klimatneutralitet 2050 genom
att ställa om till ett mer hållbart energisystem som innebär större del förnybara
produktionskällor och ökad elektrifiering. I sammanhanget diskuteras även
sektorsintegrering. I Sverige ser vi att detta arbete avspeglas på många håll,
exempelvis i en kraftigt ökad vindkraftsproduktion och stora
industriomställningar. Regeringen håller för närvarande på att ta fram en
elektrifieringsstrategi som ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt
effektiv elektrifiering.
Vi har valt år 2045 som tidpunkt för vår kvantitativa analys. Till 2045 finns ett mål
om att Sverige detta inte ska ha några nettoutsläpp till atmosfären och året nämns
ofta som en milstolpe i samband med diskussioner och analyser om
energiomställningen. Elenergibehovet och elektrifieringen förväntas öka till 2045,
både globalt och inom Sverige. Pådrivande faktorer är bland annat urbanisering,
befolkningstillväxt med ökat bostadsbyggande, digitalisering, automatisering och
elektrifiering av industrier. I transportsektorn finns också ett ökat elbehov för att
fossilfria transporter ska vara möjliga.
Det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända i framtiden och att arbeta
med framtidsscenarier för elmarknaden är en utmaning. Redan idag ser vi att
marknaden ständigt förändras och präglas av en stor grad av komplexitet. Med
tiden ökar också osäkerheterna, ju längre fram i tid man lägger analysen desto
större och fler osäkerheter finns det. Scenarier bör snarare ses som möjliga utfall
eller trendriktningar än som tillförlitliga prognoser.
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Vi ser att graden av elektrifiering av samhället ökar, men frågan är med hur
mycket med hänsyn tagen till exempelvis befolkningstillväxt, ökad effektivitet och
nya tekniska innovationer. Omställningen till en grönare och en mer elektrifierad
industri har en stor påverkan på hur stor efterfrågan på el vi kommer att se
framöver. I Sverige nämns ofta omställningen till en fossilfri stålindustri med hjälp
av vätgas som ett exempel på detta. Vi har också sett att flera stora företag, även
internationella, på senare tid valt eller uttryckt vilja att etablera serverhallar och
batterifabriker i Sverige. Även förmågan att ställa om till en elektrifierad
transportsektor har en betydelsefull roll, både när det kommer till tung transport
med elvägar och lättare transport såsom personbilar. Hushållen i Sverige blir mer
energisnåla men samtidigt sker även där en ökad elektrifiering och exempelvis
laddning av elbilar hemma blir vanligare.
Även den framtida produktionsmixen av el är osäker. Om kärnkraften avvecklas
helt kan produktionsmixen komma att till stora delar bestå av väderberoende
produktion. En större utbyggnad av vind- och solkraft kan ställa nya krav på
flexibilitet än de vi har haft historiskt.
Framtiden ställer också stora krav på ökad beredskap för förändringar och
oförutsägbara händelser. Av denna anledning är det viktigt att aktörerna på
marknaden kontinuerligt arbetar med marknadsanalyser och tar del av
framtidsspaningar, för att i största möjliga utsträckning kunna anpassa sig till
marknadens förändringar.
När det kommer till scenarioanalyser är det varken möjligt eller ändamålsenligt att
behandla Sverige som ett slutet elsystem. Vi är beroende av vad som händer i
Norden och Europa och vi påverkas också av utvecklingen i resten av världen. I
Europa blir elsystemet alltmer integrerat. När det kommer till nätutveckling
sammanställer det europeiska nätverket av systemoperatörer för el (ENTSO-E)
sina 10-års utvecklingsplaner (TYNDP), och i samband med detta sammanställs
också olika framtidsscenarier. Utkastet inför nästa TYNDP 2022 tar upp flera
viktiga trender, däribland övergången till grön energi, ökad elektrifiering och
energieffektivisering, omställning av energisystemet där importen in till Europa
minskar och teknisk utveckling och innovationskraft ökar. (ENTSO-E och ENTSOG, 2020)
I Sverige arbetar myndigheter, större bolag och branschorganisationer med
scenarioarbete och framtidsanalyser. Svenska kraftnät gör sedan 2016
långsiktsscenarier som publiceras vartannat år. Svenska kraftnät har länge arbetat
med framtidsanalyser som verktyg för sitt planeringsarbete, och bidrar också till
nordiska och europeiska nätutvecklingsplaner. Energimyndigheten tar i likhet med
Svenska kraftnät fram långsiktiga scenarier vartannat år men med fokus på
klimatfrågor.
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5.2.1

Scenarier som ligger till grund för analysen

Tidsplanen för detta projekt löper parallellt med att Svenska kraftnät arbetat fram
nya scenarier inför publiceringen av Långsiktig Marknadsanalys (LMA) 2021, och
vi har fått ta del av deras preliminära scenarier. Vi har valt ut två av dessa,
Elektrifierat Förnybart och Färdplaner mixat för vår elmarknadsanalys. Det är
viktigt att notera är att de data vi fått från Svenska kraftnät är preliminära. Vi har
tagit del av Svenska kraftnäts arbete med scenarier löpande, men har satt en
tidsgräns för ytterligare uppdatering av data till början av februari 2021.
Uppdateringar efter denna tidpunkt har inte kunnat implementeras i vår analys på
grund av de tidsramar vi har haft för projektet. Därför kan de scenarier som vi
redovisar skilja sig något från de scenarier som Svenska kraftnät publicerat i LMA
2021 (Svenska kraftnät, 2021).
Vi har utöver de två scenarierna från Svenska kraftnät även skapat ytterligare ett
scenario som till stora delar bygger på Elektrifierat Förnybart, men där vi har lyft
in en hög andel kärnkraft i produktionen och minskat andelen vindkraft. Detta
scenario kallar vi för Elektrifierat med kärnkraft. Den installerade kapaciteten för
kärnkraften är hämtad från ett av Svenska kraftnäts övriga scenarier. Detta tredje
scenario har vi skapat eftersom vi vill analysera ett scenario som utgår från samma
elanvändning som finns i Elektrifierat förnybart, men där produktionsmixen
ändras till att bestå av en stor del planerbar produktion.
Vi har i projektet fått tillgång till data från Svenska kraftnät som har sammanställts
för samtliga elområden i Sverige, Norden och Baltikum inom kategorierna
installerad kapacitet för olika kraftslag per elområde, elanvändning per elområde,
överföringskapaciteter samt bränslepriser. Dessa data har använts i vår analys.
Figur 5 Tre scenarier används i elmarknadsanalysen där elanvändningen ligger mellan 188 och 270 TWh
och produktionsmixen består av olika stor grad av väderberoende kraftslag

Källa: Ei
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Scenario Elektrifierat Förnybart (EF)
I detta scenario ser vi en kraftig elektrifiering av samhället, både i Sverige och i
Norden. Även i övriga Europa ökar elanvändningen. Enbart i Sverige ligger
elanvändningen på 270 TWh och i Norden sammanlagt på 690 TWh för år 2045.
Förnybar produktion dominerar systemet med en hög andel land- och havsbaserad
vindkraftsproduktion samt solkraftsproduktion och en relativt låg andel termisk
produktion. Samtliga kärnkraftsreaktorer i Sverige är avvecklade. I Sverige har
industrin genomgått en stor omställning till elektrifiering, och fossilfri stålindustri
förbrukar 55 TWh och övrig produktion av vätgas cirka 23 TWh. Vätgasen som
produceras utöver den som går till stålindustrin används bland annat i
kemiindustrin och för framställning av elektrobränslen. Sverige förädlar och
exporterar fossilfria råvaror som vätgasreducerad järnsvamp och klimatneutrala
cementprodukter. Serverhallar är etablerade och använder cirka 11 TWh per år. En
omställning har också skett i transportsektorn för lätt trafik, och delvis för tung
trafik, där elanvändningen för dessa två kategorier landar på cirka 21 TWh per år.
Kraftslag

Installerad kapacitet (SE) MW
Elektrifierat förnybart 2045

Vattenkraft

16 300

Vindkraft land

26 923

Vindkraft hav

24 754

Sol

19 127

Övrig termisk

4 195

Scenario Färdplaner mixat (FM)
Elanvändningen är i detta scenario mer modest än i Elektrifierat Förnybart men
betydligt högre än idag och ligger på 188 TWh för Sverige och 557 TWh för Norden
för år 2045. Elanvändningen följer de färdplaner som tagits fram inom Fossilfritt
Sverige (en plattform för samverkan mellan olika aktörer i Sverige med mål om
fossilfrihet, startat på initiativ av regeringen). Även i detta scenario byggs förnybar
produktion i stor utsträckning, medan termisk produktion stannar på en relativt
låg nivå. Vätgasekonomin och sektorsintegrationen får dock inte sådant genomslag
som i Elektrifierat förnybart. Norden följer en liknande utveckling enligt de
nationella energi- och klimatplanerna. I Sverige konsumerar fossilfri stålindustri
15 TWh och produktion av vätgas 1,6 TWh under 2045. Serverhallar använder
8 TWh el. Två kärnkraftsreaktorer i Sverige livstidsförlängs för drift efter 2050 och
kärnkraftens installerade kapacitet ligger på en nivå av 2 570 MW.
Kraftslag

Installerad kapacitet (SE) MW
Färdplaner mixat 2045

Vattenkraft

16 300

Vindkraft land

24 262
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Kraftslag

Installerad kapacitet (SE) MW
Färdplaner mixat 2045

Vindkraft hav

7 251

Sol

8 857

Övrig termisk

4 195

Kärnkraft

2 572

Scenario Elektrifierat med kärnkraft (EK)
I detta scenario utgår vi från data vi har fått från Svenska kraftnät gällande
scenario Elektrifierat förnybart, men vi gör en ändring i produktionsmixen. Den
variabla elproduktionen i form av havsbaserad vindkraft minskas och istället lyfts
en hög andel kärnkraft in. Vindkraften minskas med den kapacitet som motsvarar
elproduktionen som kärnkraften bidrar till i modelleringen. Den installerade
kapaciteten av kärnkraft ges från ett av Svenska kraftnäts övriga scenarier i LMA
2021 (Elektrifiering planerbart) och ligger på 8 730 MW. Elanvändningen fortsätter
att ligga på 270 TWh år 2045 i enlighet med scenario Elektrifierat förnybart, och
samma antaganden gällande industri och andra kategorier som konsumerar el för
detta scenario gäller för Elektrifierat med kärnkraft.
Kraftslag

Installerad kapacitet MW (SE)
Elektrifierat med kärnkraft 2045

Vattenkraft

16 300

Vindkraft land

26 923

Vindkraft hav

14 296

Sol

19 127

Övrig ternisk

4 195

Kärnkraft

8 370

5.3

Potential för efterfrågeflexibilitet

I detta avsnitt redovisas den tekniska potentialen för efterfrågeflexibilitet år 2020
och 2045 i olika scenarier som tagits fram av DNV (DNV, 2021). Den tekniska
potentialen avser resursernas förmåga att ändra användningen av el från elnätet
under kortare eller längre perioder utan att förlora produkternas kvalitet eller
resursägarnas komfort. Resurserna bör inte heller påverkas negativt av att vara
mer flexibla, exempelvis genom att åldras snabbare.
Den tekniska potentialen och kostnadsantaganden för flexibilitetsresurser inom
hushåll, service, industri, transport och batterilager redovisas. Inom varje sektor
har de flexibilitetsresurser som har störst möjlighet att bidra med flexibilitet
beskrivits utifrån deras flexibilitetskapacitet, uthållighet, återhämtning samt
kapitalkostnader (CAPEX) och driftkostnader (OPEX).
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Den tekniska potentialen redovisas i termer av flyttbar effekt, i form av den del av
total last som kan flyttas från en tidpunkt till en annan givet flexibilitetsresursernas
tekniska begränsningar. För vissa resurser kommer en minskning av
förbrukningen att resultera i en lika stor ökning av förbrukningen direkt efter
förbrukningsminskningen, till exempel för kyl och frys. För vissa resurser finns det
möjlighet att både minska och öka efterfrågad mängd el men ökningen är inte så
tidskritisk, till exempel i en industrianläggning som är överdimensionerad. Vissa
resurser kan ändra efterfrågad mängd el utan att kompensera för detta vid ett
annat tillfälle. Detta är då inte en flytt av elanvändning (flytt av last) utan en
reduktion av elanvändning (reduktion av last).
Den flyttbara effekten kan ha en större eller mindre uthållighet. Uthållighet avser
tiden som en minskning eller ökning kan pågå. Fokus ligger på de resurser som
har en uthållighet om minst 1 timme. En flyttbar resurs har också en
återhämtningstid. Återhämtningstiden är den tid som resurserna är otillgängliga
innan de åter kan leverera flexibilitet, exempelvis den tid det tar för temperaturen i
kyl, frys eller bostad att nå tillbaka till rätt nivå för bibehållen kvalitet och komfort.
De sektorer som har analyserats är hushåll, service, industri, transport och
energilager. Inom hushåll och service är det främst automation av ventilationsrespektive uppvärmningssystem som kommer att erbjuda flexibilitet. Inom
industrisektorn är det överkapacitet i processen och lagring som är förutsättningen
för att anläggningen ska kunna flytta sin elförbrukning. Inom transportsektorn är
det personbilar som på ett flexibelt sätt kan ladda sina batterier. Det går även att
ladda ur effekt från batterierna utifrån det behov som finns i elnätet. Inom
energilager har antagits att alla batterilager kan användas för nätkapacitetsbehov.

5.3.1

Nuvarande teknisk potential

Analysen identifierar den tekniska potentialen för representativa
flexibilitetsresurser och kartlägger dem på elområdesnivå. De flexibilitetsresurser
som identifierades aggregerades därefter för att motsvara förbrukningsnivåerna
inom respektive elområde. Aggregeringen tar hänsyn till flexibilitetsresursernas
tillgänglighet och sammanställer flexibilitetspotentialen vid flertalet skilda
tidpunkter. Exempel på hur detta gjorts finns i nästkommande avsnitt under
rubriken ”Exempel på hur den tekniska potentialen tagits fram”. (DNV, 2021)
Nuvarande teknisk potential redovisas för en vinterdag år 2020 och framgår av
Tabell 3. Med de antaganden som gjorts domineras flexibilitetspotentialen år 2020
av hushållens flexibilitetsresurser.
För industrisektorn delas flexibilitetspotentialen upp i lastflytt och effektreduktion.
För övriga sektorer är det bara lastflytt som redovisas. För hushåll ingår
flexibilitetsresurserna uppvärmning i vatten, i luft, kyl/frys och rengöring (tvätt
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och disk). Potentialen är framtagen för småhus. För service ingår
flexibilitetsresurser från lokalbyggnadernas ventilation, kyl/frys och uppvärmning
av vatten. Flexibilitetspotentialen för elbilar skiljer sig för varje timme, varför
denna potential redovisas som ett intervall.
Tabell 3 Nuvarande teknisk flexibilitetspotential (MW) för olika sektorer i Sverige
Tidpunkt

Hushåll

Service

Elbilar

Industri lastflytt

Industri lastreduktion

Vinter (natt16 )

7066

534

8–19

1030

345

Vinter (morgon, kväll 17)

7350

1740

6–13

1030

345

Vinter (dag 18)

6804

1740

9

1030

345

Sommar (natt)

2288

534

8–19

1030

345

Sommar (morgon, kväll)

2571

1740

6–13

1030

345

Sommar (dag)

2420

1740

9

1030

345

Källa: (DNV, 2021)

Exempel på hur den tekniska potentialen tagits fram
I det här avsnittet beskrivs hur den tekniska potentialen för hushållens
uppvärmning har tagits fram. Hushållens uppvärmning är den största potentialen
och detta avsnitt redovisas som ett exempel på hur den tekniska potentialen har
tagits fram.
År 2020 utgjorde hushållens uppvärmning den största potentialen. I Sverige är de
vanligaste uppvärmningsmetoderna 3-fasansluten varmvattenberedare,
golvvärme, värmepump och värmeelement, vattenpump och cirkulationspump
(Zimmermann, 2009). Uppvärmningsmetoderna delas upp i tre kategorier:
• Värmepumpar som inkluderar luft-till-luft-värmepump, luft-till-vattenvärmepump, värmecirkulationspump och bergvärmepump
• Direktverkande elektrisk uppvärmning till exempel golvvärme
• Vattenburna system som värms upp via direktverkande el.
Analysen är begränsad till småhusens värmeanordningar. För småhus är någon
form av elvärme det vanligaste uppvärmningssättet (Energimyndigheten, 2020).
Under 2018 användes 17 procent av det totala svenska elbehovet (126 TWh) för
uppvärmning, varav den största andelen (12 procent av det totala elbehovet) gick
till småhusbostäder. (Herre, o.a., 2021)

Kl. 20.00 - 06.00
Kl. 07.00 - 11.00 och kl. 16.00-19.00
18 Kl. 12.00 – 15.00
16
17
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Byggnader domineras av olika värmeanordningar beroende på byggår. Baserat på
antalet småhusbostäder i olika byggår och värmeanordningarnas andel under
dessa decennium (Herre, Behrouz, M.R., Wang, & Söder, 2021), kommer vi fram till
att i genomsnitt 45 procent av småhusen har någon form av värmepump, 17
procent har någon form av direktverkande elektrisk uppvärmning och 16 procent
har elektriska vattenpannor.
Värmecirkulationspumpar och luftkonditioneringsaggregat inom hushåll kan vid
maximal anpassning, det vill säga om de stängs av helt, i genomsnitt minska sin
förbrukning under 1 timme, och de behöver minst 2 timmars återhämtning (med
ökad förbrukning) innan nästa minskning startar för att inte förlora bekvämlighet
(Gils, 2014). Elektriska varmvattenberedare kan flytta fram sin förbrukning 12
timmar i förväg och de behöver minst 12 timmars återhämtning (Gils, 2014).
Förbrukningen från en värmeanordning antas kunna flyttas 100 procent i tid och
den minskade förbrukningen kommer behöva kompenseras för under
återhämtningstiden. Tillgängligheten beror på årstiden, tid på dagen och
omgivningstemperaturen.
Baserat på typisk installerad kapacitet för olika uppvärmningsmetoder och med
antagandet att 25 procent av värmeförbrukningen går till vattenuppvärmning kan
flexibilitetsresurserna aggregeras till en teknisk potential för rumsuppvärmning
och vattenuppvärmning.

5.3.2

Teknisk potential år 2045

Den tekniska flexibilitetspotentialen i MW per elområdesnivå uppskattades för
2045 genom att de flexibilitetsresurser som identifierades för 2020 inkluderas enligt
de förbrukningsnivåer som definieras i de tillhandahållna scenarierna. Potentialen
redovisas i Tabell 4 och Tabell 5. Aggregeringen tog hänsyn till
flexibilitetsresursernas tillgänglighet och resulterade i en uppskattning av
flexibilitetspotentialen vid flertalet skilda tidpunkter på dygnet under sommarrespektive vintertid. (DNV, 2021)
Förändringen i teknik och elförbrukning för traditionell existerande industri samt
hushåll och service antogs vara liten från år 2020 till 2045, det vill säga samma
potential som 2020 antogs för 2045. Detta grundades dels på Svenska kraftnäts
scenarier för elförbrukningen gällande traditionell industri, hushåll och service,
dels på brist på data gällande teknikprognoser inom traditionell industri.
För industri redovisas både traditionella industrier och nya industrier. Med nya
industrier menas de som bara finns i scenarierna för år 2045, det vill säga Hybrit
och serverhallar. För elbilar redovisas både V2G (Vehicle to grid) och G2V (Grid to
vehicle). Den största skillnaden mellan flexibilitetspotentialen 2020 och 2045 utgörs
av den ökade potentialen från elbilar, serverhallar, elektrifiering inom stålindustri
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och batterilager. Övriga flexibilitetsresurser antas ha samma potential 2045 som
2020. I scenario Elektrifierat förnybart får vätgasen ett stort genomslag i ekonomin
och har stor inverkan på elanvändningen. DNV har uppskattat att Hybrit har en
flexibilitetspotential med flyttbar effekt på 1 233 MW i detta scenario, medan i
scenario Färdplaner mixat, där vätgasen inte fått lika stor genomslagseffekt, bidrar
Hybrit med 326 MW i flexibilitetspotential. Vi har noterat att DNV enbart
uppskattat flexibilitet kopplat till lagringsmöjligheten hos Hybrit, men inte tagit i
beaktande att även delar av vätgasen som produceras till andra ändamål skulle
kunna utnyttjas som en flexibilitetspotential. Hybrit inkluderas i kategorin
”Industri lastflytt” i nedanstående tabeller. Det betyder att ”industri lastreduktion”
kan vara underskattad i scenario Elektrifierat förnybart, genom att övrig
vätgasproduktion men även annan tillkommande industri inte tagits med.
Tabell 4 Teknisk flexibilitetspotential (MW) för olika sektorer i Sverige 2045, scenario Elektrifierat förnybart
Tidpunkt

Hushåll

Service

Elbilar

Industri
lastflytt

Industri
lastreduktion

Batterilager

Vinter (natt19 )

7066

534

3926 - 4806

2373

345

1116

Vinter
(morgon, kväll 20)

7350

1740

3024 - 4205

2373

345

1116

Vinter (dag 21)

6804

1740

3020 - 3250

2373

345

1116

Sommar (natt)

2288

534

3926 - 4806

2373

345

1116

Sommar
(morgon, kväll)

2571

1740

3024 - 4205

2373

345

1116

Sommar (dag)

2420

1740

3020 - 3250

2373

345

1116

Källa: (DNV, 2021)
Tabell 5 Teknisk flexibilitetspotential (MW) för olika sektorer i Sverige 2045, scenario Färdplaner mixat
Tidpunkt

Hushåll

Service

Elbilar

Industri
lastflytt

Industri
lastreduktion

Batterilager

Vinter (natt22 )

7066

534

2944 -3604

1435

345

515

Vinter
(morgon, kväll 23)

7350

1740

2267 - 3153

1435

345

515

Vinter (dag 24)

6804

1740

2265 - 2372

1435

345

515

Sommar (natt)

2288

534

2944 -3604

1435

345

515

Sommar
(morgon, kväll)

2571

1740

2267 - 3153

1435

345

515

Sommar (dag)

2420

1740

2265 - 2372

1435

345

515

Källa: (DNV, 2021)
Kl. 20.00 - 06.00
Kl. 07.00 - 11.00 och kl. 16.00-19.00
21 Kl. 12.00 – 15.00
22 Kl. 20.00 - 06.00
23 Kl. 07.00 - 11.00 och kl. 16.00-19.00
24 Kl. 12.00 – 15.00
19
20

52

Flexibilitetspotentialen från hushåll kommer fortfarande att spela en viktig roll år
2045. I scenario Elektrifierat förnybart för 2045 har flexibilitetspotentialen under en
vinterdag nära på fördubblats jämfört med 2020, medan den i Färdplaner mixat för
2045 är lite lägre. Den största skillnaden i potential mellan vinter och sommar är
elanvändningen för uppvärmning. Den sektor som har störst flexibilitetspotential
2045 under vintern är hushåll medan på sommaren så dominerar elbilar.
För analyserna är det nödvändigt att känna till var flexibilitetsresurserna är
belägna. I Figur 6 och Figur 7 framgår den tekniska potentialen under en vinterdag
år 2045 per elområde i de olika scenarierna. Potentialerna är störst i SE3, och
domineras av hushållens potential, där uppvärmningen är en stor del.
Flexibiliteten från elbilar utgör en stor andel, särskilt i de mer tätbefolkade
områdena SE 3 och SE 4. Tack vare elektrifieringen inom stålindustrin ökar
flexibilitetspotentialen i SE 1 avsevärt. De största skillnaderna
flexibilitetsuppskattningarna för 2045 mellan scenario Elektrifierat förnybart och
scenario Färdplaner mixat beror på antalet elbilar, elektrifieringsnivån i Hybrit och
den installerade batterikapaciteten.
Figur 6 Flexibilitetspotential under en vinterdag 2045, Scenario Elektrifierat förnybart

Källa: (DNV, 2021)
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Figur 7 Flexibilitetspotential under en vinterdag 2045, scenario Färdplaner mixat

Källa: (DNV, 2021)

5.3.3

Kostnader förknippade med flexibilitetsresurser

För den tekniska potentialen har kostnader förknippade med olika
flexibilitetsresurser uppskattats i termer av CAPEX och OPEX. CAPEX är
kostnaden för installation av nödvändig smart mätning, datautbytesutrustning
samt eventuella ytterligare produkter som krävs för att bli mer flexibel. OPEX är i
princip alla rörliga kostnader för att nyttja flexibiliteten i olika anläggningar. OPEX
består i stort av tre olika komponenter:
i)

kostnader för att aktivera flexibiliteten

ii)

kostnader för besvär, till exempel att egen elförbrukning blir beroende av
annan aktör, extra obehag eller minskad komfort för hushålls- och servicesektorerna, förlorad inkomst på grund av effektreduktion eller
lagringskostnader för industrisektorn

iii)

ändrade elkostnader25 till följ av att förbrukningen flyttas i tid, till andra
priser.

25

Elkostnaden inkluderar här såväl elpris, som priset för överföring.
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Den sista komponenten (iii) beror på variationen i priset under tiden då
flexibiliteten utnyttjas och kan alltså vara antingen negativ eller positiv.
Komponent (iii) redovisas inte i tabellen nedan. För många sektorer saknas
information och studier avseende komponent (ii).
För hushålls- och servicesektorerna redovisas den del av OPEX som inte är
beroende av elpriset, det vill säga komponenterna (i) och (ii) ovan. Inom OPEX för
transportsektorn motsvaras dessa komponenter av förlorad energi från en i- och
urladdning. För de fall i Tabell 6 där OPEX anges som ”0” har det inte antagits
några kostnader för att aktivera flexibiliteten eller kostnader relaterade till
minskad komfort. Detta kan innebära att OPEX är underskattad för 2020. Vi
utnyttjar det faktum att en rationell aktör kommer att aktivera flexibilitetsresursen
om intäkten från skillnaden i pris (iii) är större än kostnaden för att aktivera den
(i+ii). Om OPEX är 0 enligt ovan innebär det att det inte krävs någon prisskillnad
för att aktivera resursen och att alternativkostnaden är 0. För en diskussion om
antagandena som rör OPEX hänvisas till 5.3.4. och det finns skäl att påminna om
de kostnadsuppskattningar som använts för framtagandet av
tillförlitlighetsnormen som är högre. Några svenska studier visar dels på att de
ekonomiska incitamenten för kunden att flytta sin elanvändning i tid är svaga
givet dagens förutsättningar, dels på att kunderna kräver en betydande
kompensation för att flytta sin elanvändning. (Broberg T. , 2020), (Vesterberg,
2020), (Broberg, Brännlund, Kazukauskas, Persson, & Vesterberg, 2014). Samtidigt
kan kostnaderna för att bli flexibel minska med teknisk utveckling, såsom
automatisering och digitalisering.
Kostnader och tekniska begränsningar för de flexibilitetsresurser som studerats
framgår av Tabell 6. För industri som endast har möjlighet till effektreducering
anges ingen återhämtningstid. CAPEX anges per år och i analysen har DNV
antagit 10 procent ränta på grund av hög osäkerhet. Som en känslighetsanalys har
CAPEX i tillägg beräknats för 3,5 procent ränta. För de flesta investeringar
gällande flexibilitet antas 10 års livstid förutom för batterier där 20 års livstid antas
och för vätgaslagring antas 30 års livstid. Till år 2045 har en kostnadsminskning
antagits vid beräkning av kostnad för batteri och vätgaslagring. För andra
flexibilitetsresurser har information om kostnadsminskningar inte hittats och
kostnadsdata antas därför vara samma som 2020. För Hybrit är
kostnadsminskningar jämfört med 2020 inte relevant.
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Tabell 6 Kostnad och tekniska begränsningar för flexibilitetsresurser
Sektor

Typ av last

CAPEX per
år, 10%
ränta
(SEK/kW,år)

CAPEX per
år, 3,5%
ränta
(SEK/kW,år)

OPEX
(SEK/kWh)

Uthållig-het
(h)

Återhämtning
(h)

Hushåll

Uppvärmningluft

31

23

0

1

2

Hushåll

Uppvärmningvatten

9

7

0

12

12

Hushåll

Kyl/frys

33

24

0

1

2

Hushåll

Tvätt/disk

9

7

0

7

-

Service

Kyl/frys

1660

1226

0

1

2

Service

Ventilation

1269

938

0

1

2

Service

El.
vattenberedare

220

162

0

12

12

Industri

Massa- och
pappersindustri

22

16

0,1

1,5

24

Industri

Stålverk

1

1

30,8

2

-

Industri

Aluminium

1

1

1,0

4

-

Industri

Klorfabrik

1

1

3,0

2

-

Industri

Raffinaderi

1

1

5,6

-

-

Industri

Cement

27

20

7,1

2

-

Industri

Serverhallar

1269

938

0,0

1

2

Industri

Egenproduktion

0

0

2,0

2

-

Industri

Hybrit - lagring

418

214,4

0.0

24

72

EV

G2V

0

0

0

1

-

EV

V2G

0

0

14%

1

-

Lagring

Batteri 2020*

1210

725

5

4

4

Lagring

Batteri 2045*

681

408

3

4

4

* CAPEX (SEK/kW) omräknat från SEK/kWh till SEK/kW baserad på antagen batteristorlek
10 MW/40MWh.
Källa: (DNV, 2021) samt egen bearbetning

5.3.4

Samhällsekonomisk kontra teknisk potential

Potentialbedömningar är svåra att genomföra och det är inte ovanligt att man delar
upp potentialer i teoretisk, teknisk, teknisk-ekonomisk, ekonomisk,
samhällsekonomisk och praktisk potential som visas i Figur 8. Den tekniska
potentialen avser resursernas förmåga att ändra användningen av el från elnätet
under kortare eller längre perioder utan att förlora produkternas kvalitet eller
resursägarnas komfort. Resurserna bör inte heller påverkas negativt av att vara
mer flexibla, exempelvis genom att åldras snabbare.
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Figur 8 Olika typer av potentialer

Källa: (Arnold & Janssen, 2016)

En ekonomisk potential tar hänsyn till kostnader. Den ekonomiska potentialen kan
tolkas som den potential som är lönsam i en företagsekonomisk eller
privatekonomisk kalkyl. Skillnaden mellan ekonomisk och samhällsekonomisk
potential är att den samhällsekonomiska potentialen också tar hänsyn till
eventuella ointernaliserade kostnader och nyttor, det vill säga externa effekter. Att
fastställa de samhällsekonomiska kostnader som uppstår för att vidta åtgärder
(investeringar i ny teknik etc.) är ingen enkel uppgift, främst av två skäl. Det första
är inkluderingen av de externa effekter som beskrivs ovan, det andra är att
kostnader som är förknippade med olika åtgärder i hög grad är kontextberoende
och endast i begränsad omfattning givna av en viss teknologi. (Söderholm,
Hammar, Berg, & Spendrup Thynell, 2005).
Om man skulle bortse ifrån kostnader för att skaffa sig information, ingrepp som
behöver göras på fastigheter, utrustning som behöver bytas ut i förtid etc. riskerar
kostnadsuppskattningarna att underskatta den verkliga kostnaden. Å andra sidan
är det möjligt att teknologisk utveckling kan bidra till lägre kostnader då tekniska
innovationer kan göra det lättare att aktivera flexibiliteten. Om man i ett sådant
läge utgår från dagens kostnader för att aktivera flexibilitet kan de framtida
samhällsekonomiska kostnaderna överskattas.
Ett ytterligare sätt att förklara att den samhällsekonomiska potentialen kan skilja
sig från den tekniska potentialen är att en samhällsekonomisk kostnad ges av
värdet som resursen hade haft i sin bästa alternativa användning. På en
konkurrensmarknad ges detta värde av resursens marknadspris. Marknadspriset
visar den marginella betalningsviljan för resursen och även alternativkostnaden för
resursen, det vill säga maximal marginell betalningsvilja bland andra användare.
För att den rörliga kostnaden för att aktivera en flexibilitetsresurs, OPEX, som i
flera fall antagits vara 0 i kapitlet ovan, ska motsvara den samhällsekonomiska
kostnaden, krävs att resursen inte har någon alternativ användning. En rationell
aktör kommer att sälja sin flexibilitet på den marknad där priset är högst.
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Flexibilitet kan vara en värdefull resurs, och därmed betinga ett högt pris på
marknader kopplade till exempelvis driftsäkerhet. Den samhällsekonomiska
kostnaden av att använda resursen på till exempel dagenföremarknaden bestäms
av priset på andra marknader, snarare än av de rörliga kostnaderna. I just detta fall
skulle det dock vara fråga om på vilken marknad nyttorna med flexibiliteten
uppstår, snarare än om de uppstår.

5.4

Nätanalys

Nätanalysen syftar till att utvärdera kostnaderna för att möta det överföringsbehov
som förväntas uppstå år 2045 med traditionella nätinvesteringar, renodlad
nätkapacitet (nollalternativet), jämfört med att möta det med efterfrågeflexibilitet.
Analysen genomfördes genom att det undersöktes i vilken utsträckning ett elnät
som anpassas med efterfrågeflexibilitet har potential att minska kostnader vid
överföring av el på distributionsnätet, givet den kundsammansättning och de
överföringsmönster som förväntas råda 2045.
Även om anpassning med flexibilitet kan användas på samtliga nätnivåer så är
analysen av resursskäl avgränsad till att endast utvärdera två representativa
lokalnät samt ett regionnät. Nätanalysen utfördes av konsulten DNV, som också
har definierat de referensnät som används i analysen. Nätanalysen möjliggör också
utvärdering av de indirekta effekterna på transmissionsnätet av ett
distributionsnät som nyttjar flexibilitetsresurser. Detta genom att studera hur
belastningen i gränspunkten mellan regionnät och transmissionsnät påverkas av
att flexibilitetsresurser används för att möta överföringsbehovet 2045, jämfört med
att använda renodlad nätförstärkning.
Den empiriska nätanalysen kan dock inte säga något om hur kostnaderna för att
upprätthålla driftsäkerheten i transmissionsnätet påverkas av aktiverad
efterfrågeflexibilitet i distributionsnätet. Istället hanteras dessa kostnader och
nyttor kvalitativt i avsnitt 4.2.3. Nätanalysen utfördes med hjälp av
nätsimuleringsverktyget PowerFactory DIgSILENT (DNV, 2021). De samlade
effekterna på kostnadseffektiviteten av efterfrågeflexibilitet fås genom att skala
upp de representativa lokal- och regionnäten samt deras belastning på
transmissionsnätet till nationell nivå.

5.4.1

Modellupplägg och avgränsningar

I det här avsnittet presenteras modellupplägg och avgränsningar i mer detalj.
Fokus på att utvärdera kostnadseffektiviteten av efterfrågeflexibilitet i elnätet
I avsnitt 3.4 beskrivs att det smarta elnätet karakteriseras av flera funktionaliteter. I
nätanalysen är fokus på den ökade kostnadseffektivitet som det smarta elnätet
förväntas möjliggöra genom att använda nätkundernas flexibilitet. Hypotesen som
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vi vill undersöka är om användning av flexibilitetsresurser är mer
kostnadseffektivt för att möta de utmaningar kopplat till ökat överföringsbehov
som de systemansvariga för distributionssystemet står inför 2045, jämfört med
renodlad nätkapacitet.
Nätanalysen tar hänsyn till att termiska gränser, det vill säga överbelastning, i
lokal- och regionnätet samt att den nominella spänningen kopplad till
spänningskvalitet hålls inom givna intervall26. Åtgärder för att hantera andra
parametrar kopplade till spänningskvalitet som exempelvis övertoner eller snabba
spänningsändringar (se EIFS 2013:1), samt marginaler för att hantera plötsliga fel i
nätet eller avvikelser från prognostiserade flöden, har inte studerats inom ramen
för nätanalysen utan hanteras kvalitativt i avsnitt 4.2.5.
Ett elnät med tillgängliga flexibilitetsresurser jämförs med ett elnät med renodlad
nätkapacitet
Nollalternativet är ett elnät där den systemansvariga för distributionssystemet
hanterar ett ökat överföringsbehov med renodlad nätkapacitet, det vill säga utan
att ta hänsyn till de eventuella flexibilitetsresurser som finns tillgängliga i elnätet.
Elnätets nätanläggningar anpassas till den förväntade högsta belastningen, som
även kallas ”det dimensionerande fallet”. I litteraturen kallas detta för ”fit-andforget” (Meeus & Glachant, 2018; Ochoa, Dent, & Harrison, 2009). För ett
förbrukningsdominerat nät kan det innebära att nätanläggningarna dimensioneras
efter den högsta belastning som förväntas inträffa under till exempel en
tioårsvinter då förbrukningen, som i stora delar är temperaturberoende, är hög i
förhållande till produktionen. I ett produktionsdominerat nät dimensioneras
nätanläggningarna efter en timme med hög produktion i förhållande till
förbrukningen. I en framtid med en ökad andel solkraftproduktion kan denna
timme inträffa på sommaren när solinstrålningen är hög och den temperatur- och
säsongsberoende förbrukningen är låg. I en framtid med en ökad andel förnybar
väderberoende elproduktion ansluten på lägre spänningsnivåer kan ett lokal- eller
regionnät både vara förbrukningsdominerat och produktionsdominerat under året.
Mycket tyder därför på att nätplanerings- och driftsfilosofin fit-and-forget kan
behöva förändras för att undvika onödigt stora kostnader, eftersom
överföringsmönstren uppvisar en större variation över tid och tvåvägsflöden blir
allt vanligare.
I det alternativ som vi jämför nollalternativet med modelleras en blandning av
elnät och efterfrågeflexibilitet, för att undersöka om det användning av
flexibilitetsresurser för att möta överföringsbehovet 2045 är mer kostnadseffektivt
än nollalternativet med renodlad nätkapacitet. Ambitionen är att modelleringen av

26

I DNV:s analys antas att timvärden för den nominella spänningen ska hållas inom 0,95-1,05 pu.
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elnätet som anpassas med flexibilitet ska reflektera en mer aktiv nätplanering och
driftplanering från den systemansvarigas sida.
Flera referensnät modelleras
I analysen modelleras två referensnät, ett lokalnät och ett regionnät. Dessa nät är
tänkta att representera de region- och lokalnät som kan förväntas finnas i Sverige
2045. Lokalnäten består av ett radiellt landsbygdsnät och ett maskat tätortsnät.
Regionnätet är en ledning med anslutningspunkter till lokalnät, elproducenter,
industri och överliggande transmissionsnät. Se avsnitt 5.4.2 för mer information
om antaganden om kundsammansättning och överföringsmönster.
Transmissionsnätet modelleras inte i detalj, utan effekterna av det smarta elnätet
beräknas genom att studera hur belastningen i gränspunkten mellan regionnätet
och transmissionsnätet påverkas av den ökade flexibiliteten i lokal- och
regionnätet. Storleken på referensnäten kan illustreras genom förhållandet mellan
referensnätens kapitalkostnader år 2020 och lokalnätens respektive regionnätens
samlade kapitalkostnader år 2020. Landsbygdsnätet och tätortsnätet utgör cirka
0,003 procent respektive 0,04 procent av lokalnätens samlade kapitalkostnader27.
Det representativa regionnätet utgör cirka 0,2 procent av regionnätens samlade
kapitalkostnader28.
Utvärdering av kostnadseffektivitet
Kapitalkostnaderna för att anpassa elnätet till överföringsbehovet 2045 i de två
alternativen uppskattas med hjälp av Ei:s normvärdeslista, kostnader förknippade
med flexibilitetsresurserna (se avsnitt 5.3.3), en genomsnittlig avskrivningstid om
40 år samt en kalkylränta om 3,5 procent. Detta innefattar att analysera vilka
renodlade nätförstärkningar respektive vilka tillgängliga flexibilitetsresurser som
behövs och mest kostnadseffektivt kan aktiveras. CAPEX utgör den årliga
periodiserade reala kapitalkostnaden under nätanläggningarnas livslängd, där den
tekniska utvecklingen antas vara obefintlig29. DNV har uppskattat
kapitalkostnader samt driftkostnader (OPEX) för de flexibilitetsresurser som
behövs för att möta överföringsbehovet 2045.
Generalisering av resultat från nätanalysen
En minskad belastning i gränspunkten mellan regionnät och transmissionsnät på
grund av att flexibilitetsresurser nyttjas kan antas minska investeringsbehovet i
transmissionsnätet. Konsekvenserna för transmissionsnätet kvantifieras genom att
studera hur belastningen i gränspunkten mellan regionnät och transmissionsnät
förändras i procent. Den monetära effekten för det nationella transmissionsnätet
som helhet fås genom att multiplicera den relativa förändringen i belastningen i

Baserat på intäktsramsdata för år 2020 med en kalkylränta om 3,5 procent.
Baserat på intäktsramsdata för år 2020 med en kalkylränta om 3,5 procent.
29 Antagandet om noll teknologiutveckling i konventionella nätkomponenter är rimlig med tanke på
den höga mognadsgrad som gäller för konventionell elöverföringsteknik.
27
28
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den representativa gränspunkten med transmissionsnätets årliga CAPEX. Till
exempel, om belastningen minskar med X procent tack vare användning av
flexibilitetsresurser behövs X procent mindre transmissionsnät för att tillgodose ett
givet överföringsbehov.
Den direkta effekten av efterfrågeflexibilitet i lokal- och regionnät på de årliga
kostnaderna kan generaliseras till nationell nivå genom att skala upp DNV:s
resultat för referensnäten. Resultaten i termer av absoluta kostnader för att anpassa
referensnäten för lokalnät och regionnät till överföringsbehovet år 2045 med
flexibilitetsresurser istället för renodlad nätkapacitet skalas upp genom att
divideras med referensnätens CAPEX respektive andel av alla distributionsnäts
CAPEX. Uppskalningen av referensnäten för lokalnät tar hänsyn till
sammansättningen av nät i tätort, blandad bebyggelse, landsbygd och glesbygd.
Om analysen visar på en indirekt effekt på regionnätet av mer efterfrågeflexibilitet
i lokalnätet kan denna effekt kvantifieras och värderas på samma sätt som för
transmissionsnätet, genom att studera hur belastningen i gränspunkten mellan
lokal- och regionnät förändras.

5.4.2

Antaganden som görs i nätanalysen

Det finns alltid osäkerheter i en framåtblickande analys, inte minst när det gäller
de utmaningar som systemansvariga möter 2045. Både kundsammansättning och
överföringsmönster beror på vilka tekniker och prissignaler som får genomslag
under de nästan 25 år som återstår till 2045. Även hur nätutvecklingen kommer att
se ut perioden 2020–2045 är en stor osäkerhet. Den långa livslängd30 som
nätkomponenter har gör omvandlingen av det befintliga elnätet till framtidens
smarta elnät till en dynamisk process som sker i flera små steg. I nätanalysen antas
en genomsnittlig avskrivningstid om 40 år samt en kalkylränta om 3,5 procent.
Kundsammansättning och överföringsmönster utgår från Elektrifierat förnybart
Nätanalysen utgår endast från elmarknadsscenariot Elektrifierat förnybart vilket
innebär att lokal- och regionnät har relativt mycket småskalig förnybar
elproduktion, vätgaslager och elbilar anslutna till nätet. I scenariot Elektrifierat
förnybart och scenariot Elektrifierat med kärnkraft är den installerade
produktionskapaciteten för landbaserad vindkraft och solkraft densamma. Dessa
produktionsslag ansluter ofta på distributionsnätsnivå. Det som skiljer Elektrifierat
förnybart från Elektrifierat med kärnkraft är anslutning av havsbaserad vindkraft

Den genomsnittliga avskrivningstiden för anläggningar i lokal- och regionnäten samt
transmissionsnätet är cirka 45 år respektive 52 år.
30
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respektive kärnkraft. I syntesen görs ett förenklat antagande om att resultaten för
nätanalysen också kan användas för scenariot Elektrifierat med kärnkraft.
DNV har definierat förbruknings- och produktionsprofiler för år 2045 för
referensnäten som är baserade på historiska data och på årsbasis reflekterar de
energivolymer som antas i elmarknadsscenariot Elektrifierat förnybart. I
kommande avsnitt beskrivs kundsammansättning och överföringsmönster i de
analyserade referensnäten. För mer information om antaganden om referensnäten
och förbruknings- och produktionsprofiler, se DNV:s rapport (DNV, 2021).
Kundsammansättning i referensnäten för lokalnät
Kundsammansättningen i de analyserade referensnäten för lokalnät presenteras
Figur 9. I landsbygdsnätet matar ett mellanspänningsfack ett radiellt nät som
består av fyra nätstationer och fyra distributionstransformatorer som förser 51
elkunder med en genomsnittlig gemensam förbrukning om cirka 100 kW för år
2020. I tätortsnätet matar två mellanspänningsfack en öppen slinga vars
komponenter förser totalt 1 120 elkunder med en genomsnittlig förbrukning om
totalt 2,24 MW för år 2020.
Figur 9 Kundsammansättning i referensnäten Lokalnät landsbygd och Lokalnät tätort baserat på antal
kunder

Källa: (DNV, 2021), bearbetad av Ei

Överföringsmönster i referensnäten för lokalnät
År 2045 observeras en signifikant ökning i den genomsnittliga belastningen i både
landsbygdsnätet och tätortsnätet till följd av laddning av elfordon och större
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skillnader mellan maximal och minimal belastning på grund av produktion från
småskalig solkraft, se Figur 10.
Figur 10 Belastning i procent av märkeffekt per timme för år 2020 (blå) och 2045 (röd). Till vänster:
distributionstransformator i landsbygd, 10/0.4 kV, 200 kVA. Till höger: distributionstransformator i tätort,
10/0.4 kV, 830 kVA.
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År 2020 varierar belastningen av en distributionstransformator i landsbygdsnätet
med mellan knappt 10-40 procent av märkeffekt31 över året. År 2045 varierar
belastningen av samma distributionstransformator med mellan 0-70 procent av
märkeffekt. Till följd av de förändrade produktions- och förbrukningsprofilerna
ökar volatiliteten i belastningen från år 2020 till 2045. I landsbygdsnätet identifieras
inte något behov av ökad nätkapacitet i ledningar eller transformatorer eftersom
belastningen inte överstiger märkeffekt i komponenterna. I landsbygdsnätet
observeras dock ett antal fall under år 2045 där den nominella spänningen
understiger den undre tillåtna gränsen32, vilket innebär behov av åtgärder (DNV,
2021). Spänningsfall drabbar främst kunder som är kopplade på längre geografiskt
avstånd till distributionstransformatorn och har en stor förbrukning.
För tätortsnätet varierar belastningen av en distributionstransformator mellan
cirka 10-90 procent av märkeffekt år 2020. Transformatorn är belastad till knappt
90 procent under enstaka tillfällen vintertid och över 75 procent under ett antal
timmar vintertid. År 2045 varierar belastningen av samma
distributionstransformator med mellan 0-125 procent av märkeffekt. Volatiliteten i
belastningen ökar kraftigt, från mellan cirka 15-25 procent år 2020 till mellan cirka
50-125 procent år 2045. Detta till följd av förnybar produktion och elbilsladdning.
Det bör noteras att en transformator sällan klarar kontinuerlig drift över 110
procent av märkeffekt utan märkbart bortfall av komponentens tekniska livslängd.

31
32

En komponents gränsvärde för effekt som normalt inte bör överskridas.
I DNV:s analys antas att timvärden för den nominella spänningen ska hållas inom 0,95-1,05 pu.
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Belastning över 110 procent av märkeffekt sker i ett antal fall under vintern samt
under sommaren.
I Figur 11 och Figur 12 presenteras det ökade överföringsbehovet i kilowatt per
timme för landsbygdsnätet respektive tätortsnätet 2045. Det maximala ökade
överföringsbehovet under en timme uppgår i landsbygdsnätet till 11 kW, vilket
motsvarar 11 procent av kundernas gemensamma genomsnittliga förbrukning år
2020. I landsbygdsnätet finns endast 5 kW flexibilitet tillgänglig för att möta
behovet, vilket gör att kompletterande åtgärder med renodlad nätförstärkning
behövs. I Figur 11 presenteras det återstående ökade överföringsbehovet i kilowatt
per timme efter dessa åtgärder. Efter dessa kompletterande åtgärder uppstår ett
ökat överföringsbehov under tre timmar i landsbygdsnätet (totalt 7 kWh). I
tätortsnätet (Figur 12) uppgår det maximala ökade överföringsbehovet under en
timme till 1,4 MW, vilket motsvarar 62 procent av kundernas gemensamma
genomsnittliga förbrukning år 2020 (2,24 MW). Ökat överföringsbehov uppstår
under 214 timmar i tätortsnätet (totalt 88 MWh).
Figur 11 Ökat överföringsbehov i referensnätet för lokalnät (landsbygd) år 2045, i kilowatt per timme, efter
anpassning med renodlad nätförstärkning med anledning av brist på tillgänglig flexibilitet
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Figur 12 Ökat överföringsbehov i referensnätet för lokalnät (tätort) år 2045 i kilowatt per timme. Notera att
y-axeln skiljer sig från motsvarande figur för landsbygdsnätet
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Kundsammansättning i referensnätet för regionnät
I referensnätet för regionnät matar ett högspänningsfack ett radiellt nät som består
av fyra nätstationer och två distributionstransformatorer som i sin tur matar ett
mellanspänningsnät för tätort och ett för landsbygd. Regionnätet har även en
ansluten stor industri som i analysen antas vara av typen massa-/pappersindustri.
Produktionen i regionnätet består av en blandning av vindkraft, solkraft och
termisk produktion. För att regionnätet ska spegla en del av hela Sveriges
energimix antas kunderna i regionnätet motsvara 0,5 procent av Sveriges totala
produktionskapacitet respektive förbrukning både år 2020 och 2045 för vindkraft,
solkraft och kraftvärmeverk respektive industri.
Överföringsmönster i referensnätet för regionnät
För år 2045 ökar den genomsnittliga belastningen i regionnätet och stora
förändringar i produktion och förbrukning observeras efter den signifikanta
ökningen i installerad effekt av solkraft och vindkraft. Den främsta bidragande
faktorn till ökad belastning i regionnätet är den stora ökningen av förbrukning
inom industrin. Större variation mellan nettoproduktion och förbrukning i
regionnätet observeras också. Ett mått på storleken av variationerna kan illustreras
genom att titta på belastningen av 130 kV-ledningen i regionnätet, se Figur 13.
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Figur 13 Belastning av 130 kV-ledning i referensnätet för regionnät i procent av märkeffekt per timme för
år 2020 (blå) och 2045 (röd)
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År 2020 belastas 130 kV-ledningen i regionnätet med upp till cirka 50 procent av
märkeffekt och år 2045 belastas samma ledning med upp till 137 procent av
märkeffekt, vilket sker vid ett tillfälle i slutet av november. Volatiliteten i
regionnätet ökar även markant, från cirka 10 till 50 procent av märkeffekt till cirka
10 till 125 procent. I Figur 14 presenteras det ökade överföringsbehovet i
referensnätet för regionnät, där det maximala ökade överföringsbehovet uppgår
till 77 MW vid ovan nämnda tillfälle i slutet av november. I regionnätet uppstår ett
ökat överföringsbehov under 332 timmar (totalt 6270 MWh).
Figur 14 Ökat överföringsbehov i referensnätet för regionnät år 2045 i megawatt per timme.
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Två alternativ för att möta överföringsbehovet 2045
Antaganden om nätutvecklingen fram till 2045 har en avgörande betydelse för
kapitalbasens33 sammansättning när vi jämför kostnadseffektiviteten i de två
alternativen. Den genomsnittliga anläggningsåldern på elnätskomponenter i lokaloch regionnäten var 28 år i början av 2019. Om den genomsnittliga
anläggningsåldern ska matcha de avskrivningstider som finns i regleringen bör
den genomsnittliga anläggningsåldern vara 22 år för att kapitalbasen ska vara
konstant över tid. Vi har alltså en situation där anläggningarna i de svenska lokaloch regionnäten är förhållandevis gamla samtidigt som behovet av nätkapacitet i
vissa delar av landet överskrider tillgänglig nätkapacitet
(Energimarknadsinspektionen, 2020d).
För att möjliggöra nätanalysen för 2045 har vi antagit att det nuvarande elnätet och
dess nuvarande dimensionering används 2045 (se Figur 15). Detta antagande
innebär att de investeringsbeslut som den systemansvarige står inför under
perioden 2020–2045 komprimeras till ett år. Antagandet är en förenkling, eftersom
den systemansvarige i verkligheten kommer att fatta beslut om reinvesteringar
successivt under perioden 2020-2045. Antagandet innebär att referensnäten, med
de komponenter som de inrymmer år 2020, flyttas fram till år 2045 för att därefter
analysera vilka investeringar, i renodlad nätförstärkning respektive i flexibilitet,
som behöver göras för att möta det ökade överföringsbehovet år 2045 (se Figur 15).
Baserat på framtagna produktions- och förbrukningsprofiler har den årliga
toppförbrukningen år 2045 i respektive referensnät uppskattats, och utifrån denna
har behov av dimensionering av nätets komponenter (för alternativet utan
flexibilitetsresurser) respektive behov av flexibilitetsresurser (för alternativet med
flexibilitetsresurser) räknats ut.

Kapitalbasen består av de anläggningstillgångar som används av elnätsföretaget och värderas utifrån
nuanskaffningsvärde. Kapitalbasen ligger till grund för beräkning av företagens kapitalkostnader.
33
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Figur 15 Förenklad bild över nätanalysen. Det ökade överföringsbehovet 2045 jämfört med 2020 hanteras
med renodlad nätkapacitet i det ena alternativet och med flexibilitet i det andra

Källa: Ei

I alternativet med elnätet som anpassas med renodlad nätkapacitet ersätts
ansträngda nätkomponenter av komponenter som är dimensionerade efter det
överföringsbehov som förväntas uppstå 2045. Den nätplanerings- och driftsfilosofi
som ligger till grund för detta elnät 2045 reflekterar med andra ord ”fit-and-forget”
under antagande om att den systemansvarige har full information om de behov
som uppstår 2045. Detta antagande kommer leda till att det elnätet som anpassas
med renodlad nätkapacitet har en förhållandevis hög nyttjandegrad 2045, jämfört
med om vi hade planerat nätet utan fullständig information om rådande
elanvändning och produktion år 2045. Detta riskerar att överskatta
kostnadseffektiviteten i detta alternativ, vilket måste tas i beaktande när resultaten
tolkas.
I alternativet med elnätet som anpassas med flexibilitetsresurser antas
nätkomponenterna ha samma storlek som tidigare, och eventuella utmaningar
med överbelastningar eller långsamma spänningsvariationer, i enlighet med de
antaganden som gjorts i modelleringen, hanteras med anskaffning av
flexibilitetstjänster. I detta alternativ möts det ökade överföringsbehovet som
förväntas råda 2045 med flexibilitetsresurser för att nätet ska klara det
dimensionerande fallet med de nätanläggningar som har dagens kapacitetsnivå. 34
Ingen ekonomisk optimering av investeringar i efterfrågeflexibilitet
Alternativet där elnätet anpassas med flexibilitetsresurser modelleras i nätanalysen
som att platser med nätkapacitetsbrist 2045 hanteras med endast

I de fall där inte ens alla flexibilitetsresurser som är tekniskt möjliga att installera skulle lösa
nätkapacitetsbristen år 2045 i ett elnät med dagens nätkapacitetsnivåer skulle en viss nätutbyggnad –
tillräckligt för att undvika nätkapacitetsbrist när alla tekniskt möjliga flexibilitetsresurser är installerade
– ske även i det smarta elnätet.
34
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efterfrågeflexibilitet. I modelleringen anskaffas flexibilitet genom att använda de
minst kostsamma och tillgängliga resurserna först, tills överföringsbehovet kan
mötas. Nätförstärkningar genom ny nätkapacitet används endast om mängden
tillgängliga flexibilitetsresurser i elnätet inte räcker till för att möta
överföringsbehovet. Det görs alltså ingen optimering för att säkerställa att
användningen av flexibilitetsresurser i detta alternativ är samhällsekonomiskt
effektiv.
För alternativet där elnätet anpassas med renodlad nätkapacitet (samt för
situationer där flexibilitetsresurserna är otillräckliga) utgår nätanalysen från att
nätinvesteringar sker stegvis med fasta intervall, exempelvis anges i
normvärdeslistan intervall för distributionstransformatorer om 500, 800, 1 000 samt
1 250 kVA. Även om detta modellupplägg speglar verkligheten så har den ett antal
begränsningar som bör klargöras innan resultatet tolkas.
I Figur 16-Figur 19 illustreras kostnadseffektiviteten vid olika antaganden om
kostnader för flexibilitet samt installerad nätkapacitet 2045 för att möta
överföringsbehovet 2045. Figur 16-Figur 19 illustrerar det överföringsbehov
(BEHOV2045) som elnätsföretaget förväntas möta på en given plats i nätet 2045. Den
installerade kapaciteten på denna plats i nätet (MWNÄT2020) är inte tillräcklig för att
möta överföringsbehovet och den systemansvarige måste vidta åtgärder för att
upprätthålla driftsäkerheten i distributionssystemet.
På lång sikt är alla kostnader rörliga. Inför varje investeringsbeslut bör
elnätsföretaget ta hänsyn till samtliga kostnader förknippade med en given åtgärd
för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv drift av nätverksamheten. För att
möjliggöra jämförelse av investeringar i renodlad nätkapacitet med investeringar i
flexibilitetsresurser har DNV tagit fram den långsiktiga marginalkostnaden för
nätkapacitet samt den aggregerade marginalkostnaden för de olika
flexibilitetsresurser som finns tillgängliga i elnätet.
Den långsiktiga marginalkostnaden för nätkapacitet (LMCNÄT) utgörs av den årliga
kapitalkostnaden för ytterligare en enhet MW nätkapacitet. Driftkostnaderna35
såsom nätförluster associerade med ny nätkapacitet är marginella och bortses från i
analysen. I Figur 16-Figur 19 antas den långsiktiga marginalkostnaden för
nätkapacitet vara konstant över hela det relevanta intervallet nätkapacitet.
Investeringar i nätkapacitet sker dock i praktiken stegvis och DNV har följt de
dimensioneringsalternativ som finns i Ei:s normvärdeslista36. Om BEHOV2045
uppgår till 7 MW kommer nätkapaciteten att dimensioneras i enlighet med det

Drift- och underhållskostnader bortses från i analysen.
Enligt 7 § Förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet ska nuanskaffningsvärden för
anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen i första hand värderas med ett normvärde för en
anläggningstillgång som i huvudsak är likadan som den tillgång som ingår i kapitalbasen.
35
36
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alternativ i normvärdeslistan som kan tillgodose det, till exempel 10 MW om det är
det närmaste alternativet som kan tillgodose behovet.
Den långsiktiga marginalkostnaden för flexibilitetsresurser (LMCFLEX) utgörs av
årliga kapitalkostnader och driftkostnader associerade med åtgärden.
Driftkostnader förknippade med att aktivera flexibilitetsresurser kan utgöra en
betydande del av totalkostnaden och beräknas därmed i detalj37. I analysen
beräknade DNV den långsiktiga marginalkostnaden för olika flexibilitetsresurser
som är belägna i lokal- och regionnätet samt rangordnade dem med avseende på
kostnader, från låg till hög. Därefter konstruerades en aggregerad utbudskurva för
flexibilitetsresurser baserat på de långsiktiga marginalkostnaderna. Allteftersom
nyttjandet, det vill säga antalet MWFLEX, ökar kommer den systemansvariga
successivt att behöva aktivera allt dyrare flexibilitetsresurser. Detta eftersom de
minst kostsamma, tillgängliga flexibilitetsresurserna aktiveras först i analysen.
Antaganden om kostnader för olika flexibilitetsresurser i förhållande till
nätkapacitet är avgörande för vilken kombination av flexibilitet och nät som är
optimal för samhället. Samhällsekonomiskt optimum infaller när den långsiktiga
marginalkostnaden för nät och flexibilitet är lika stora (LMCNÄT =LMCFLEX). Detta
optimum behöver inte nödvändigt infinna sig vid den initiala installerade
nätkapaciteten MWNÄT2020.
Figur 16 Illustration av när det inte är samhällsekonomiskt effektivt att hantera det ökade
överföringsbehovet på en given plats i nätet 2045 med enbart flexibilitet
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Källa: Ei, egen bearbetning

I Figur 16 ser vi att det blir onödigt dyrt för samhället att hantera
nätkapacitetsbristen 2045 med endast efterfrågeflexibilitet. Området med den

Nätförluster bortses dock från vid beräkning av driftkostnader i likhet med beräkning av
driftkostnader för nätkapacitet.
37

70

guldbruna triangeln representerar merkostnaderna för samhället för att möta
överföringsbehovet, medan den ljusblåa triangeln representerar
effektivitetsvinsten. Nettot för samhället beräknas genom att lägga ihop de båda
trianglarna. Eftersom merkostnaden är större än effektivitetsvinsten kommer
nettot att vara negativt för samhället, teoretiskt ökar då nätkostnaderna om
nätkapacitetsbristen hanteras med endast flexibilitet.
Figur 17 Illustration av hur lägre kostnadsantaganden för flexibilitetsresurser (LMCFLEX1) påverkar
samhällsekonomiskt optimum för att hantera det ökade överföringsbehovet med endast
flexibilitetsresurser på en given plats i nätet 2045
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Källa: Ei, egen bearbetning

I Figur 17 illustreras hur antagande om lägre kostnader för flexibilitetsresurser
(LMCFLEX1) påverkar samhällsekonomiskt optimum. Givet dessa lägre kostnader
kommer den nätkapacitet som finns installerad 2020 kombinerat med endast
flexibilitetsresurser att vara det mest kostnadseffektiva alternativet för att
tillgodose överföringsbehovet 2045 (samhällsekonomiskt optimum: LMCFLEX1 =
LMCNÄT). Det är i det här exemplet optimalt för samhället att hantera
nätkapacitetsbristen 2045 med endast flexibilitetsresurser och effektivitetsvinsten
för samhället uppgår till den ljusblåa triangeln.
I vilken utsträckning det råder nätkapacitetsbrist 2045 är avgörande för hur
kostnadseffektivt hanteringen av den kan ske i det elnät som anpassas med endast
flexibilitetsresurser. I Figur 18 är den initiala nätkapaciteten, MWNÄT2020, högre
jämfört med Figur 16. Här kan flexibilitetsresurserna hantera nätkapacitetsbristen
på ett kostnadseffektivt sätt.
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Figur 18 Illustration av när det är optimalt för samhället att hantera det ökade överföringsbehovet till 2045
med endast flexibilitetsresurser på en given plats i nätet och givet kostnadsantagandena för flexibilitet
(LMCFLEX)
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Källa: Ei, egen bearbetning

I Figur 19 nedan antas samma initiala nätkapacitet (MWNÄT2020) som i Figur 18. Om
kostnadsantagandena skulle vara högre än vad som antas i Figur 18, se LMCFLEX2 i
Figur 19, är det aldrig kostnadseffektivt att använda flexibilitet för att hantera
nätkapacitetsbrist.
Figur 19 Illustration av när det inte är kostnadseffektivt för samhället att hantera det ökade
överföringsbehovet till 2045 med endast flexibilitetsresurser på en given plats i nätet och givet
kostnadsantagandena för flexibilitet (LMCFLEX2)
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Källa: Ei, egen bearbetning

5.4.3

Resultat av nätanalysen

I det här avsnittet presenteras resultaten från den nätanalys som genomfördes av
DNV. I avsnittet inleder vi med att upprepa vilka huvudsakliga antaganden som
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ligger till grund för resultaten. Därefter redogör vi för vad våra resultat visar
angående kostnadseffektiviteten hos elnätet som anpassas med renodlad
nätkapacitet (nollalternativet) och elnätet som anpassas med flexibilitet, på
respektive nätnivå. Resultatet generaliseras därefter till nationell nivå. Vi redogör
också för under vilka förutsättningar som flexibilitet kan vara kostnadseffektivt i
förhållande till investeringar i renodlad nätkapacitet.
Antagandena är avgörande för resultaten
Resultaten från nätanalysen är giltiga under de antaganden som gjorts gällande
indata, modellering och generalisering av resultaten. Detta handlar bland annat
om att de referensnät som har analyserats antas vara representativa för alla lokaloch regionnät. Resultaten på nationell nivå är därmed starkt påverkade av de
antaganden som görs kopplat till utformning och dimensionering av referensnäten
och hur väl referensnäten är anpassade för att hantera de identifierade
produktions- och förbrukningsprofiler som antas råda år 2045. I detta
sammanhang blir det därför även av betydelse att nätanalysen har gjorts med
utgångspunkt i scenariot Elektrifierat förnybart.
Resultaten bör även tolkas med hänsyn till antagandet om att nätföretaget har full
information om de överföringsbehov som uppstår 2045. Detta antagande leder till
att det elnät som anpassas med renodlad nätkapacitet har en förhållandevis hög
nyttjandegrad 2045, jämfört med om det hade planerats utan fullständig
information om rådande konsumtion och produktion. Detta riskerar att
underskatta kostnaderna i nollalternativet. Osäkerhet och risk hanteras kvalitativt i
avsnitt 4.2.2.
Alternativet med flexibilitetsresurser visar på kostnadsminskningar för lokalnät och
kostnadsökningar för regionnät
Givet de antaganden och avgränsningar som gjorts visade resultaten från
nätanalysen att referensnäten landsbygd och tätort ger en kostnadsminskning,
jämfört med renodlad nätkapacitet, när flexibilitetsresurser används för att möta
det ökade överföringsbehov som uppstår 2045. För referensnätet regionnät visade
resultaten på en lägre kostnad om överföringsbehoven tillgodoses med renodlad
nätutbyggnad. Detta eftersom en signifikant ökning i överföringsbehov
observerades.
DNV:s resultat visade också att referensnäten möttes av olika typer av
begränsningar i att möta de framtida överföringsbehoven. I referensnätet för ett
landsbygdsnät visade analysen att det var spänningsnivåerna som var
begränsande på grund av spänningsfall över långa ledningar, medan det för
tätortsnätet och regionnätet var överföringsförmågan som var begränsande. Detta
liknar resultat från simuleringar i tidigare studier som också har visat på att ett
landsbygdsnät är känsligt för underspänningsproblem i ett elektrifieringsscenario,
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medan tätortsnät är mer sårbart för överbelastning i samma scenario (Energiforsk,
2018).
Minskad belastning av transmissionsnätet till följd av flexibilitet ger upphov till
minskade kapitalkostnader
Kostnadsbesparingar av ett mer flexibelt distributionsnät kan innebära en minskad
belastningen på transmissionsnätet eftersom flexibiliteten bidrar till att minska
effekttoppar. Den minskade belastningen på transmissionsnätet ger i sin tur
upphov till ett minskat investeringsbehov och därmed lägre kapitalkostnader.
I alternativet där flexibilitetsresurser används för att möta det ökade
överföringsbehovet visar analysen att belastningen i gränspunkt mellan regionoch transmissionsnät minskar med 24 procent, jämfört med alternativet där
renodlad nätkapacitet används. Om en minskad belastning i gränspunkten mellan
regionnät och transmissionsnät kan antas minska investeringsbehovet i
transmissionsnätet kan konsekvenserna kvantifieras genom att studera hur
belastningen i gränspunkten mellan regionnät och transmissionsnät förändras i
procent. Med antagandet att den minskade belastningen om 24 procent kan minska
transmissionsnätets kapitalkostnader med 24 procent visar resultatet på en
kostnadsbesparing om knappt 650 miljoner kronor 38.
Nätmodelleringen visar på ökade kostnader i regionnätet om det ökade
överföringsbehovet hanteras med enbart flexibilitetsresurser
Regionnätet som analyseras har utöver ansluten produktion och industri två
anslutna lokalnät, ett tätortsnät och ett landsbygdsnät. Eventuell påverkan på
kostnader till följd av minskat kapacitetsbehov från överliggande nät genom
användning av flexibilitetsresurser i tätortsnät beror på hur anslutningen till
överliggande nät är dimensionerad och placerad i nätet. I referensnätet för
regionnät är tätortsnätet anslutet i närheten av transmissionsnätstationen. Detta
innebär tillsammans med placeringen av den anslutna industrin att flexibiliteten i
tätortsnätet inte kan utnyttjas för att minska belastningen på ansträngda
nätkomponenter på grund av industrins ökade elanvändning. Den maximala
belastningen i regionnätet sammanföll i modelleringen inte heller med den
maximala belastningen i tätort och landsbygd, vilket också är en bidragande orsak
till att den totala flexibilitetspotentialen inte kan nyttjas fullt ut.
Att anpassa regionnätet till överföringsbehovet år 2045 med flexibilitetsresurser
ger i nätanalysen en årlig ökning av kostnaderna med 38 procent. Detta är ett
resultat av den kraftigt ökade belastningen av regionnätet, på grund av industrins
ökade förbrukning och den förhållandevis höga långsiktiga marginalkostnaden för
flexibilitet från industrin. Att använda renodlad nätkapacitet ger en ökning av
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Baserat på intäktsramsdata för år 2020, beräknat med en kalkylränta på 3,5 procent.
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årliga kostnader med 12 procent. Den genomförda modelleringen visar att det
mest kostnadseffektiva alternativet för att uppfylla överföringsbehovet med
flexibilitetsresurser är att nyttja flexibiliteten i den anslutna industrin. Åtgärder
med renodlad nätförstärkning motsvaras här av kostnaden för utökad kapacitet för
130 kV-ledningar. Det största ökade kapacitetsbehovet i referensnätet äger rum då
en ledning belastas till 137 procent (vilket motsvarar ett maximalt ökat behov om
77 MW i referensnätet), vilket sker under ett tillfälle under vinterhalvåret. Det bör
även noteras att volatiliteten i belastningen har ökat markant till år 2045, jämfört
med år 2020.
När resultaten från referensnätet generaliseras till nationell nivå ger detta 420
miljoner kronor (anpassningar med enbart renodlad nätkapacitet) respektive 1 320
miljoner kronor (anpassningar med enbart flexibilitetsresurser) i dagens
penningvärde. I modelleringen av regionnätet när överföringsbehovet 2045
hanteras med flexibilitetsresurser är kostnaden för flexibilitetsresurserna över 200
procent högre än kostnaden för renodlad nätkapacitet (+900 miljoner kronor).
Nätmodelleringen visar på kostnadsbesparingar i lokalnätet om det ökade
överföringsbehovet hanteras med flexibilitetsresurser
Kostnaderna för att anpassa lokalnäten till överföringsbehovet år 2045 med
flexibilitetsresurser ger i nätanalysen en ökning av årliga kostnader med 0,18
procent. Att använda renodlad nätkapacitet ger en ökning av årliga kostnader med
0,32 procent.
När resultaten från referensnäten på lokalnätsnivå generaliseras till nationell nivå
ger detta 44 miljoner kronor (anpassningar med enbart renodlad nätkapacitet)
respektive 28 miljoner kronor (anpassningar med enbart flexibilitetsresurser 39) i
dagens penningvärde. I modelleringen av lokalnäten när överföringsbehovet 2045
hanteras med flexibilitetsresurser är kostnaden för flexibilitetsresurserna därmed
35 procent lägre än kostnaden för renodlad nätkapacitet (-16 miljoner kronor).
Procentuellt sett är kostnadsbesparingarna vid användning av flexibilitetsresurser
jämfört med renodlad nätkapacitet mer än dubbelt så stora i tätortsnätet som i
landsbygdsnätet (-59 procent respektive -25 procent). Behovet av ökad
överföringskapacitet i det modellerade landsbygdsnätet är emellertid
förhållandevis litet.
Analysen av lokalnäten visar att ett tätortsnät som tillförs flexibilitetsresurser
minskar sin belastning mot överliggande nät med 17 procent jämfört med då det
tillförs renodlad nätkapacitet. Detta har en betydande inverkan på
kapacitetsbehovet från överliggande nät. I landsbygdsnätet modelleras en
kombination av flexibilitetsresurser och renodlad nätkapacitet, som jämförs med
Notera att referensnätet för landsbygd modellerades med en blandning av flexibilitetsresurser och
renodlad nätförstärkning på grund av begränsning i tillgänglighet av flexibilitetsresurser.
39
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renodlad nätkapacitet, eftersom tillgängliga flexibilitetsresurser inte är tillräckliga
för att möta det ökade överföringsbehovet. I fallet med användning av
flexibilitetsresurser i landsbygdsnätet ökar belastningen mot överliggande nät med
0,1 procent, eftersom att möta behovet med enbart renodlad nätkapacitet minskar
resistansen i nätet vilket minskar nätförlusterna och behovet av kapacitet från
överliggande nät.
Sammanlagt resultat visar på kostnadsökning vid användning av flexibilitetsresurser
När vi adderar de kostnadsförändringar som uppstår vid användning av
flexibilitetsresurser på samtliga nätnivåer, jämfört med att möta det ökade
överföringsbehovet 2045 med renodlade nätförstärkningar, får vi en årlig
kostnadsökning om cirka 235 miljoner kronor i dagens penningvärde.
Kostnadsökningen motsvarar 1,2 procent av nätföretagens samlade
kapitalkostnader40.
Det sammanlagda resultatet påverkas av resultatet på regionnätsnivå
På transmissions- och lokalnätsnivå visar resultatet på en kostnadsbesparing när
flexibilitetsresurser används istället för renodlad nätförstärkning.
Kostnadsökningen i regionnätet beror däremot på att användning av flexibilitet
från industrin i regionnätet ger en avsevärt högre kostnad för att hantera det
kraftigt ökade överföringsbehovet 2045 i förhållande till en renodlad
nätförstärkning. Som vi tidigare redogjort för är skillnaden i behov av nätkapacitet
mellan år 2020 och år 2045 av stor betydelse för huruvida det är
samhällsekonomiskt effektivt att möta det ökade överföringsbehovet med
flexibilitet eller nätkapacitet (se Figur 16 och Figur 18). Hur väl nätet är anpassat
till den ökade belastningen och den ökade volatiliteten i belastningen som
förbruknings- och produktionsprofilerna ger år 2045 blir därmed avgörande för
resultatet.
I referensnätet för regionnätet modelleras användning av flexibilitet från
pappersmassaindustrin. När resultatet generaliseras till nationell nivå bör det
beaktas att det kan tänkas vara andra typer av industrier som kan leverera
flexibilitetstjänster år 2045, potentiellt till lägre kostnader. Som vi tidigare har
redogjort för har detta påverkan på resultatet. En känslighetsanalys har gjorts av
kostnaden för flexibilitet från industrin. En minskning på 18 procent av de totala
kostnaderna för att anpassa regionnätet till det ökade överföringsbehovet med
flexibilitetsresurser från industrin ger ett sammanlagt resultat på noll kronor (för
alla nätnivåer). Detta innebär att när resultaten för samtliga nätnivåer adderas
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Baserat på intäktsramsdata för år 2020 med en kalkylränta om 3,5 procent.
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är det lika kostnadseffektivt att möta det ökade överföringsbehovet 2045 med
flexibilitetsresurser som med renodlad nätförstärkning,
Antagandet om fullständig information om rådande förbrukning och produktion
2045 ger en förhållandevis hög nyttjandegrad av nätkomponenterna i
nollalternativet. Som tidigare nämnts riskerar kostnaderna i nollalternativet därför
att underskattas. På samma sätt kan kostnaderna för flexibilitet riskera att
underskattas vid planering utan fullständig information.
En känslighetsanalys av kalkylräntan vid beräkningen av CAPEX för den
flexibilitet som används visar att en kalkylränta på 3,5 procent, istället för 10
procent, ger ett sammanlagt resultat på -31 miljoner kronor i dagens penningvärde
(motsvarande -0,15 procent av nätföretagens samlade kapitalkostnader 41). Med en
kalkylränta på 3,5 procent visar det sammanlagda resultatet på en
kostnadsbesparing vid användningen av flexibilitetstjänster för att möta
överföringsbehovet 2045, jämfört med renodlad nätförstärkning.

5.5

Elmarknadsanalys

För att modellera effekten av smart elnät på grossistmarknaden har vi valt att
använda elmarknadsmodellen Apollo. Modelleringsverktyget är utvecklat av
Sweco. Apollo simulerar dagenföremarknaden och omfattar EU:s medlemsländer
samt Storbritannien, Norge och Schweiz.

5.5.1

Analysupplägg

Våra elmarknadsmodelleringar för år 2045 är baserade på Apollos referensscenario
2045, men data inom specifika kategorier har ersatts med indata från Svenska
kraftnäts scenarioarbete inom ramen för LMA 2021.

41

Baserat på intäktsramsdata för år 2020 med en kalkylränta om 3,5 procent.
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Figur 20 En förenklad bild av den inputdata vi har justerat i Apollo, där de blå bollarna representerar data
som vi fått ta del av från Svenska kraftnät och den orangea data som kommer från DNV

Data som Svenska kraftnät har delat med projektet och som vi har använt i
elmarknadsmodelleringen för år 2045 omfattar följande områden:
• Elanvändning för elområden i Sverige, Norden och Baltikum
• Installerad kapacitet per kraftslag och elområde för Sverige, Norden och
Baltikum, exklusive vattenkraft
• Överföringskapaciteter mellan elområden inom, från eller till Sverige, Norden
och Baltikum
• Bränsle- och CO2-priser, priser för Europa

5.5.2

Avgränsningar och antaganden som görs i elmarknadsanalysen

Analysen som ligger till grund för potentialen för efterfrågeflexibilitet har utförts
av DNV (DNV, 2021) och redovisas i avsnitt 5.3. I övrigt hänvisas det till deras
rapport för mer ingående källhänvisning för vad som ligger till grund för deras
antaganden. Vi har under arbetets gång delat scenariodata från Svenska kraftnät
med DNV och dessa data har bland annat gett dem underlag för hur
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elanvändningen ser ut för Sveriges elområden och vilken industri som kommer att
finnas på plats år 2045, givet scenarierna.
Produktionskapaciteter
Data från Svenska kraftnät över installerade kapaciteter har inte inkluderat
vattenkraft eftersom denna data var komplex att dela från deras
modelleringsverktyg. Svenska kraftnät har utgått från en nulägesbild i sina
scenarier, och inte antagit någon betydande förändring till år 2045. Vi har därför
använt den installerade kapacitet som finns angiven i Apollos referensscenario för
2020, där total installerad kapacitet för vattenkraften i Norden i princip
sammanfaller med den totalt installerade kapaciteten som antagits av Svenska
kraftnät.
När det gäller produktionsprofiler per kraftslag har vi använt dem som finns i
Apollo och som ingår i Referensscenario 2045. En anpassning har gjorts då vi har
fått ta del av Swecos utvecklingsarbete med nya produktionsprofiler för vindkraft.
Ytterligare ingångsvärden i Apollos Referensscenario 2045 består av antaganden
om installerade kapaciteter för produktionsanläggningar i EU samt Storbritannien,
Norge och Schweiz. Elproduktionsanläggningarnas kostnader, verkningsgrad och
nedläggningstidpunkter finns också med. För vattenkraften är start- och slutnivåer
på magasinens fyllnadsgrad förutbestämda. Vilken tillrinning som sker till
vattenkraftverken är förutbestämd och i nivå med ett genomsnittsår (normalår). I
Apollo finns även antaganden om nytillkommande elproduktionsanläggningar
som förväntas de kommande åren och möjlig förbrukningsutveckling i de länder
som finns representerade i modellen.
Elpriser
En modell innehåller alltid vissa restriktioner och förenklingar. Priser och
produktionsnivåer i modellen är ett resultat av en optimering baserat på ett antal
förutbestämda villkor i modellen. Med Apollo simuleras grossistpriser på
dagenföremarknaden. Någon motsvarande modell finns inte för intradag- eller
balansmarknaden. Ei har därför valt att fokusera den kvantitativa
elmarknadsanalysen till dagenföremarknaden. Modellen tar inte heller hänsyn till
framtida 15-minutersavräkning utan produktion, förbrukning och elpris
modelleras per timme. Alla priser i modellen anges i reala termer. Vidare
innehåller inte modellen några slumpmoment. Modellen optimerar så att
kostnaden för den elproduktion som behövs för att täcka efterfrågan minimeras. I
modellen råder det alltid balans på el per minsta tidsenhet (timme) vilket betyder
att produktion plus import är lika med eller större än förbrukning plus export. Det
finns ett pristak i modellen på 3 000 euro, vilket innebär att elpriset per timme
maximalt kan uppgå till detta belopp. Timmar vars pris uppgår till 3 000 euro
definierar vi som bristtimmar. I verkligheten hade detta kunnat innebära
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aktivering av reserver eller andra driftsäkerhetsrelaterade åtgärder hos
systemoperatören och om det misslyckas, bortkoppling av last.
Elanvändning
Vi har inte tagit del av Svenska kraftnäts profiler för elanvändning och
elproduktion i elmarknadsanalysen som anger hur mycket som används och
produceras varje timme, utan detta har hämtats från Apollo. Profilen för
elkonsumtion i Sverige baseras på observerade data för elanvändning år 2018. I
elmarknadsmodelleringen har vi gjort en variant av elanvändningsprofilen från
Apollo, där den andel av konsumtionen som ny industri och datahallar står för
givet scenarierna antas vara platt över dygnets timmar. Detta är ett förenklat
estimat av hur förbrukningsprofilen skulle kunna se ut år 2045. Att förutspå hur
produktionsprofilen kommer att se ut så långt fram i tid är mycket svårt givet de
stora osäkerheter som finns. Elanvändning i resterande Europa kommer från
Apollos referensscenario 2045.
Överföringskapaciteter
I och med att Apollo är en elmarknadsmodell och inte en nätmodell ger modellen
endast en förenklad bild av elnätet, där detaljeringsnivån inte omfattar region- och
lokalnät. Modellanalysen utgår därav från att det inte uppstår
överföringsbegränsningar inom elområden, däremot tar den hänsyn till att
överföringskapaciteter mellan olika elområden kan vara begränsade.
Överföringskapaciteter mellan elområden i Sverige, Norden och Baltikum har
justerats i Apollo efter de data vi har fått från Svenska kraftnät i samband med
deras scenarioarbete. Dessa överföringskapaciteter tar hänsyn till existerande och
planerade överföringskapaciteter. Förbindelser som når sin tekniska livslängd
under tiden fram till år 2045 bibehålls med samma kapacitet som idag. Kapaciteter
utanför dessa områden kommer från Apollos referensscenario 2045. Det är viktigt
att komma ihåg att det finns osäkerheter om överföringsmöjligheterna mellan
elområden år 2045 då detta ligger långt fram i tid. Påverkan på elnätens
överföringskapacitet som kan uppkomma till följd av temporära förändringar i
produktion eller förbrukning samt kriterier för driftsäkerhet fångas inte av Apollo.
Inte heller inkluderas möjligheten för elsystemet att leverera olika typer av
systemtjänster för att hålla frekvensen inom rimliga gränser.
Driftkostnad för elproduktion
Ett av resultaten som fås från elmarknadsmodelleringen är total driftkostnad för
elproduktion år 2045 med och utan en flexibel användning. De årliga
driftkostnaderna är uträknade utifrån den produktion som har skett inom
elområdet under året, och inkluderar driftkostnader för underhåll och slitage samt
bränslepriser och CO2-priser. Driftkostnaderna skiljer sig för olika kraftslag,
teknologier och deras effektivitet (efficiensklasser). CO2-priser och bränslepriser
har till stora delar justerats efter de data som vi har mottagit från Svenska kraftnät,
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men vi har i några fall gjort egna justeringar och även behållit vissa data som finns
i Apollo. Mer detaljer finns i bilaga 2.
Analysen fokuserar på efterfrågeflexibilitet, i första hand i form av flyttad
elanvändning (flytt av last). I det smarta nätet kan en resurs som förbrukar el,
frivilligt flytta hela eller delar av sin förbrukning från timmar med höga priser till
timmar med låga priser. Vi vill analysera om flytt av last, genom att kapa
effekttoppar, skulle kunna påverka den totala driftkostnaden för elproduktionen i
Sverige. Det innebär att vi inte tillåter någon annan anpassning än
efterfrågeflexibilitet i modellen. De priser som vi får fram är därför inga
jämviktspriser utan de priser som ges i de givna scenarierna med och utan
efterfrågeflexibilitet.
Figur 21 Förenklade illustration av flytt av last, där minskning (b) och ökning (c) av elanvändningen i
slutändan tar ut varandra (a)

Källa: Ei

I en känslighetsanalys har vi även introducerat priskänslig industri som minskar
sin last (reduktion av last). Reduktion av last förekommer redan idag i vissa typer
av industrier, och vi vill i känslighetsanalysen undersöka hur flytt av last i
kombination med reduktion av last påverkar driftkostnaderna.
I scenarierna som modelleras utan flytt av last har vi inte modellerat med
flexibilitet i elanvändningen i Sverige. Vi har inte heller använt några data från
Svenska kraftnät avseende flexibilitet.
I Apollo modelleras flytt av last rent tekniskt inte på användarsidan utan på
produktionssidan. Flytt av last representeras då av pumpkraftverk som aktiveras
när en flexibilitetsresurs minskar sin effektförbrukning. Pumpkraftverkets
planeringshorisont reglerar sedan att lasten som flyttas istället konsumeras vid ett
senare tillfälle. Inom planeringshorisonten blir det ingen reduktion av last, utan
enbart en flytt av last. Viktigt att poängtera är att modellering av en flexibel
användning är relativt nytt inom elmarknadsmodellering och det saknas väl
utarbetade och erkända metoder för att skapa önskade effekter i modelleringen.
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På grund av de stora osäkerheter som är förknippade med att uppskatta
elanvändarnas betalningsvilja för el på lång sikt har Ei inledningsvis valt att inte ta
hänsyn till eventuella effekter av ett smartare elnät på elanvändarnas samlade
konsumentöverskott. Vi har däremot ändå valt att redovisa välfärdseffekterna av
flytt av last. Den ursprungliga inriktningen var att göra en
kostnadseffektivitetsanalys. Detta är en begränsad form av analys där man
minimerar den samhällsekonomiska kostnaden för att åstadkomma en viss nytta, i
vårt fall definierat som att tillgodose en viss efterfrågad kvantitet på årsbasis och
en viss maximal överförd effekt.
Avsikten var från början att uppskatta effekter av ett smart elnät genom att
undersöka skillnaden i samhällets kostnader för elproduktion med och utan
efterfrågeflexibilitet i olika scenarier där produktionsmixen är given. Detta
representerar de totala samhällsekonomiska kostnaderna, det vill säga
resursåtgången mätt som arean under utbudskurvan. Såsom Apollo är uppbyggd
är det dock svårt att knyta de samlade driftkostnaderna både i och utanför Sverige
till efterfrågad kvantitet. De förändringar i driftkostnad som vi beräknar är därför
avgränsade till den svenska elproduktionen. För år 2045 visar elmarknadsanalysen
att Sverige är nettoexportör på årsbasis. Produktionen i Sverige kan vara tillräcklig
för att möta den svenska efterfrågan under vissa timmar men otillräcklig under
andra, tillräcklig i vissa delar av Sverige men inte i andra och import och export
kan förekomma samtidigt.
Genom att endast ta hänsyn till driftkostnaden för svensk elproduktion riskerar
resursåtgången att bli underskattad om det är dyr produktion som importeras
under topplasttimmarna. Driftkostnaden kan också överskattas om efterfrågan
möts med mindre kostsam import, till exempel när vinden blåser i grannländerna.
Vi har därför valt att också redovisa de samlade välfärdseffekterna av
efterfrågeflexibilitet, så att även nyttan av förändringar i producent- och
konsumentöverskott samt flaskhalsintäkter som exempelvis uppstår av förändrade
priser framkommer i analysen. Flaskhalsintäkter uppstår vid tillfällen då
kapaciteten mellan elområden är otillräcklig för att jämna ut priserna.
Prisskillnaden mellan elområdena genererar en intäkt till ägaren av förbindelsen.

5.5.3

Resultat av elmarknadsanalysen

Vi har modellerat tre olika alternativ av de tre scenarierna Elektrifierat förnybart,
Elektrifierat med kärnkraft och Färdplaner mixat. Dessa alternativ är utan lastflytt,
med lastflytt och med minskad lastflytt. Alternativet utan efterfrågeflexibilitet är
vårt nollalternativ. Nollalternativet baseras på ingående förbrukningsprofiler, men
har ingen flexibilitet i övrigt och ingen priskänslig industri. Alternativet med
lastflytt är vårt huvudalternativ. I alternativet med lastflytt kommer stora delar av
den tekniska flexibilitetspotentialen som bjuds in till marknaden göra det för flera
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olika typer av resurser så fort prisskillnaden är större än 0 kr/kWh. Därmed
aktiveras den tekniska potentialen mycket lätt och risken finns att
kostnadsbesparingar med flexibilitet överskattas. Vi har därför tagit fram ett
ytterligare alternativ där den tekniska potentialen för lastflytt i MW minskas med
hälften för varje kategori av flexibilitetsresurs. Vi har dessutom analyserat ett
känslighetsalternativ där potentialen för lastflytt har kompletterats med viss
priskänslig industris potential för lastreduktion.
Tabell 7 Översikt av varianter av scenarier som har simulerats i Apollo
Scenarier\Alternativ

Utan
efterfrågeflex
(nollalternativ)

Adderad
potential för
lastflytt

Adderad
potential med
halverad
lastflytt

Känslighet: adderad
potential för lastreduktion i
tillägg till potentialer för
lastflytt

Elektrifierat
förnybart

EF_0

EF_lastflytt

EF_minskad
lastflytt

EF_lastflytt_lastreduktion
samt
EF_minskad
lastflytt_lastreduktion

Elektrifierat med
kärnkraft

EK_0

EK_lastflytt

EK_minskad
lastflytt

EK_lastflytt_lastreduktion
samt
EK_minskad
lastflytt_lastreduktion

Färdplaner mixat

FM_0

FM_lastflytt

FM_minskad
lastflytt

FM_lastflytt_lastreduktion
samt
FM_minskad
lastflytt_lastreduktion

Högst priser i scenarier med förnybart, sänks med lastflytt
Det scenario som visar högst genomsnittligt timpris är varianterna av scenario
Elektrifierat förnybart. I dessa varianter finns även flest antal bristtimmar.
Eftersom produktionsmixen i detta scenario till stor del består av väderberoende
kraftslag, varav mycket vindkraft, är produktionen mycket känslig inte bara för
hur mycket vinden blåser utan också vid vilken tidpunkt det blåser.
I Apollo har vi tillgång till tre olika år för att representera olika nivåer på
vindstyrka (vindår). Här har vi har modellerat med år 2015 om inget annat har
angetts. Vi har konsekvent använt samma vindår för samtliga länder i modellen.
Det är svårt att förutspå hur vinden kommer att blåsa år 2045. Mycket tyder på att
vi kommer att se klimatförändringar i framtiden, men hur mycket detta påverkar
vindstyrkan är oklart. Vindstyrkan varierar även i idag från år till år, och mellan
olika perioder. När vi har arbetat med simuleringarna i Apollo har vi noterat att
valet av väderår har stor påverkan på utfallet av årsmedelpriser och bristtimmar.
Ett mindre blåsigt år ger än mer extrema priser än vad vi ser i fallet där vi
använder vindår 2015.
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Figur 22 Genomsnittligt timpris (euro/MWh) för scenarierna för alternativen utan, med och med minskad
lastflytt

Som visas i Figur 22 uppstår det höga årsmedelpriser framför allt i varianterna av
scenario Elektrifierat förnybart. I samtliga scenarier ser vi att årsmedelpriserna
minskas när flytt av last aktiveras. I modelleringen uppstår återkommande
fluktuationer mellan låga och höga priser. Högst priser ser vi i början av året i
samtliga scenarier där det sker en mycket kraftig uppgång vilket till stor del ser ut
att bero på att vinden blåser dåligt samtidigt som vi har en hög elanvändning. Den
hydrologiska balansen kan också ha stor påverkan på priserna i Sverige. Vi ser
även en ökning av priserna i slutet av året, och där vi har en ytterligare uppgång i
elanvändningen. Även produktion och efterfrågan i närliggande länder och i
Europa kan påverka priserna. Vid timmar med höga priser är det troligt att det
finns ett underskott av elproduktion i Sverige, och att efterfrågan tillgodoses med
dyr import.
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Figur 23 Antal timmar där priset är 3 000 euro i simuleringarna uppdelat på elområde i alternativ av
scenarier utan och med lastflytt

I Figur 23 visas antalet timmar där elpriserna slår i pristaket på 3 000 euro i
modelleringen i varianterna utan- och med lastflytt. Bristtimmar uppstår i alla
alternativ av scenarier förutom ett, och minskas eller elimineras med hjälp av
lastflytt. Antalet bristtimmar är flest i Elektrifierat förnybart utan lastflytt, och i
samtliga varianter minskar antalet när lastflytt aktiveras. Antalet bristtimmar är
störst i elområde SE1 och SE3. I SE2 uppstår inga bristtimmar. I varianten av
Färdplaner mixat med lastflytt ser vi inte heller bristtimmar. Särskilt i Elektrifierat
förnybart är lastflytt otillräckligt för att eliminera bristtimmarna. Detta pekar på
behovet av andra alternativa lösningar än enbart den efterfrågeflexibilitet som har
modellerats. Detta scenario består av en mycket stor andel väderberoende
elproduktion, vilket också gör det känsligt för exempelvis timmar med lite vind.
Sådana timmar ger mycket höga elpriser. Vid timmar med mycket vind däremot,
ser vi mycket låga elpriser och även förekommandet av nollpriser.
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Figur 24 Varaktighetskurvor över timmar med olika priser i SE3 för varianterna EF_lastflytt, EK_lastflytt och
FM_lastflytt

Varaktighetskurvorna visar antalet timmar med olika elpriser i SE3 i alternativen
med lastflytt i Elektrifierat förnybart, Elektrifierat med kärnkraft och Färdplaner
mixat. I samtliga varianter av scenarier förekommer nollpristimmar viket ser ut att
bli fallet när vinden är kraftig. Apollo kan i nuläget inte visa negativa priser på
grund av tekniska begränsningar i modellen, utan det lägsta priset som anges är 0
euro/MWh. Negativa elpriser registrerades i Sverige i februari 2020 och kan bli
vanligare i framtiden, när andelen väderberoende elproduktion ökar.
Priserna starkt beroende av val av vindår
Som tidigare nämnts har valet av vindår stor påverkan på utfallet i simuleringarna,
exempelvis på elpriserna. Vi har därför, utöver vindår 2015, också valt att göra en
känslighetsanalys av de genomsnittliga timpriserna, där vi bytt vindår för samtliga
länder som är inkluderade i Apollos modell till 2012. Totalt sett var 2015 ett
blåsigare år, där mer vindkraft producerades.
Tabell 8 Genomsnittligt timpris (euro/MWh) för varianter av scenario med vindår 2012
Variant av scenario

Utan priskänslig industri (utan
potential för lastreduktion)

Med priskänslig industri (med
potential för lastreduktion)

EF_0

186,5

EF_lastflytt

146,8

86,9

163

95,8

EF_minskad lastflytt
EK_0

80

EK_lastflytt

62,7

47,5

EK_minskad lastflytt

67,1

49,2

86

Variant av scenario

Utan priskänslig industri (utan
potential för lastreduktion)

FM_0

Med priskänslig industri (med
potential för lastreduktion)

56

FM_lastflytt

47,9

44

FM_minskad lastflytt

50,2

48,2

Resultatet av simuleringarna i Apollo där vi har använt vindår 2012 visar betydligt
högre genomsnittliga timpriser än vid vindår 2015, priserna anges i tabell 8.
Särskilt i alternativen av scenario Elektrifierat förnybart ser vi stora ökningar.
Detta indikerar att scenarierna är mycket känsliga för ändrade vindförhållanden.
Mest lastflytt aktiveras i scenariot med kärnkraft
Som resultat av simuleringarna har vi kunnat sammanställa hur många TWh av
lastflytt som aktiveras givet de olika scenarierna.
Figur 25 Antal TWh som flyttas i scenarierna för alternativen utan, med och med minskad lastflytt

Som mest aktiveras det 43,9 TWh och detta sker i Elektrifierat med kärnkraft med
lastflytt, följt av Elektrifierat förnybart med lastflytt. Dessa scenarier har en högre
elanvändning (270 TWh) än scenario Färdplaner mixat (188 TWh).42 I scenario
Elektrifierat förnybart har DNV identifierat större potential för lastflytt än för
scenariot Färdplaner mixat (DNV, 2021).

Summan av total elanvändning för årets timmar kan variera något mellan varianterna av scenarier i
Apollos output på grund av tekniska villkor i modelleringen.
42
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Figur 26 Last (MWh) för årets timmar i scenario Elektrifierat förnybart med och utan lastflytt

Som visas i Figur 26 är lastkurvan för alternativet utan lastflytt mer komprimerad
än alternativet med lastflytt. När lastflytt aktiveras flyttas delar av användningen
från en tidpunkt med höga elpriser till en annan med lägre elpriser.
Efterfrågeflexibilitetens påverkan på kostnader för elproduktion
Vi har i ett första steg jämfört de årliga driftkostnaderna för det svenska elsystemet
med alternativen utan lastflytt, med lastflytt och med minskad lastflytt.
De totala driftkostnaderna för produktionen har hämtats från Apollo som resultat
från elmarknadsmodelleringen. Dessa kostnader är uppdelade per elområden, och
inkluderar driftkostnaderna för produktion som skett inom området.
Driftkostnaden för de svenska elområdena inkluderar därför endast kostnaderna
för det som producerats i Sverige, och inte driftkostnaderna för den el som
eventuellt importeras. Monetära värden i Apollo anges i euro. Vi har använt oss av
en växelkurs där 1 euro motsvarar 10,12 SEK. Detta är samma växelkurs som
använts av DNV i sin analys.
Tabell 9 Förändring i årlig driftkostnad (miljoner kronor) för elproduktion i scenarierna för alternativ med
lastflytt och med minskad lastflytt
Scenario år 2045

Förändring driftkostnad lastflytt

Förändring driftkostnad minskad lastflytt

-61

-34

-466

-314

-91

-56

Elektrifierat förnybart
Elektrifierat med kärnkraft
Färdplaner mixat

Vi kan konstatera att kostnadsbesparingar som uppkommer vid utnyttjande av
efterfrågeflexibilitet i form av flytt av last inte påverkar de nationella
driftkostnaderna för produktion i Sverige år 2045 nämnvärt. Att besparingarna blir
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så små, särskilt i scenarier med mycket förnybar produktion, är en följd av att
driftkostnaderna för de aktuella produktionsslagen ligger mycket lågt (nära noll).
Handel påverkar elmarknaden genom förändrade priser. Priserna påverkar
kostnaderna genom att last flyttas mellan timmar. Om situationer med höga priser
minskar, kan detta skapa elmarknadsnytta utan att påverka
produktionskostnaderna nämnvärt. Om Sverige handlar mer eller mindre med el
på grund av att den inhemska förbrukningen flyttas från en tidpunkt till en annan,
och nyttan förändras för producenter och konsumenter visas alltså inte i analysen.
De största kostnadsbesparingarna av lastflytt ser vi i scenariot med hög
elanvändning och en hög andel kärnkraft, Elektrifierat med kärnkraft. De kraftslag
vars produktion ersätts vid aktivering av efterfrågeflexibilitet är de med högst
marginalkostnad, vilket i dessa scenarier är planerbara produktionen. I
Elektrifierat förnybart med lastflytt är det vattenkraft och en liten del övrig termisk
kraft som går ner i produktion. I Elektrifierat med kärnkraft med lastflytt är det
kärnkraft och en liten del övrig termisk produktion som konkurreras ut. Likaså är
det kärnkraften som minskas i scenario Färdplaner mixat med lastflytt. De variabla
kraftslagens produktion påverkas inte av aktiveringen av efterfrågeflexibiliteten då
dessa har en marginalkostnad nära noll och antas producera oavsett priser.
Vi kan se att kärnkraftsproduktionen minskas när efterfrågeflexibiliteten aktiveras
i modelleringen. Mycket i vår analys tyder på att det finns viss potential att minska
driftkostnaderna vid utnyttjande av efterfrågeflexibilitet, och att det är i de dyraste
kraftslagen denna potential uppstår i simuleringarna.
Påverkan på kostnader för elproduktion när efterfrågeflexibiliteten inkluderar
priskänslig industri
För att kunna genomföra kostnadseffektivitetsanalysen har vi behövt hålla den
årliga totala konsumtionen konstant mellan de olika varianterna utan lastflytt, med
lastflytt och med minskad lastflytt. Det betyder att vi endast har modellerat flytt av
last, där lasten flyttas från en tidpunkt till en annan.43
Vi ser dock att det redan idag finns exempel på att viss förbrukning dras ned när
elpriserna är höga. Vi har därför gjort en känslighetsanalys med alternativ där
lastflyttspotentialerna har kompletterats med potentialer för lastreduktion från viss
priskänslig industri. Resultaten visar hur priskänslig industri i kombination med
lastflytt påverkar driftskostnaderna för elproduktion. Dock innebär detta att vi
tillåter att total efterfrågan att förändras (reduceras), vilket begränsar
jämförbarheten mellan känslighetsalternativen och huvudalternativen.

Summan av total elanvändning för årets timmar kan variera något mellan varianterna av scenarier i
Apollos output på grund av tekniska villkor i modelleringen.
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DNV har identifierat fem typer av industrier som skulle kunna reducera sin last
vid höga priser. Dessa är stålverk, traditionell aluminium, klorfabriker,
raffinaderier och cementindustri. Idag har dessa industrier en potential till total
effektreduktion på 339 MW44, och ingen förändring i denna bedöms till år 2045.
(DNV, 2021)
Baserat på scenario Elektrifierat förnybart har vi identifierat en ytterligare
industrikategori som skulle kunna vara priskänslig år 2045. Detta är den
produktion av vätgas som produceras för andra ändamål än stål, och denna finns
inte med i DNV:s resultat över potential för lastflytt eller reduktion. I scenario
Elektrifierat förnybart och Elektrifierat med kärnkraft uppskattas det att övrig
produktion av vätgas konsumerar 23 TWh årligen, och även i förbrukningsprofilen
har denna konsumtion antagits ha en platt profil. Vi har uppskattat att det skulle
kunna finnas en priskänslig produktion av vätgas på 2 633 MW i dessa två
scenarier.
Eftersom DNV inte har uppskattat några prisnivåer för 2045 har vi simulerat
prisnivåerna baserat på information från Svenska kraftnäts pågående arbete med
LMA 2021. 100 euro/MWh är den lägsta prisnivån uppskattas för tillkommande
flexibel industriförbrukning (prisnivå mellan 100 och 120 euro/MWh) och runt 50
euro/MWh antas vara prisnivån vid vilken viss vätgas slutar att produceras.
Tabell 10 Förändring i årlig driftkostnad (miljoner kronor) för elproduktion per scenario för alternativ med
lastflytt och med minskad lastflytt där potential för lastreduktion har adderats
Scenario år 2045

Förändring driftkostnad lastflytt
och lastreduktion

Förändring driftkostnad
minskad lastflytt och
lastreduktion

-78

-52

-564

-428

-91

-58

Elektrifierat förnybart
Elektrifierat med kärnkraft
Färdplaner mixat

Tabell 10 visar kostnadsbesparingen som uppkommer av flytt av last där total
efterfrågan även tillåts att ändras till följd av att viss priskänslig industri reducerar
sin last. I dessa fall finns det också en nyttoförlust att ta hänsyn till. Dessa resultat
är därför inte helt jämförbara med resultaten från fallen det inte finns någon
priskänslig industri eftersom total elanvändning i de varianterna antas vara
konstant mellan alternativen utan lastflytt och med lastflytt. Kostnadsbesparingen
i driftkostnader till följd av flytt av last är större framför allt i Elektrifierat
förnybart och Elektrifierat med kärnkraft där potential för lastreduktion tillåts i
modellen än i de fall där det inte finns någon potential för lastreduktion.
Anledningen till att kostnadsbesparingen bli större i detta alternativ är att vi
Denna siffra inkluderar inte egen elproduktion på 6 MW som redovisas i Tabell 4 och Tabell 5 under
kategorin industri lastreduktion.
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tillåter efterfrågan att minskas på grund av reduktion av last som aktiveras i
modellen. Då kan också produktionen av el eller importen minskas. Vi har noterat
att det aktiveras lika stor andel lastflytt i fallet utan- som med viss priskänslig
industri. Effekten av en eventuellt minskad import syns dock inte i analysen.
Figur 27 Genomsnittligt timpris (euro/MWh) för scenarierna utan, med och med minskad lastflytt där
potential för lastreduktion har adderats

I varianterna av scenario där lastflytt och lastreduktion har aktiverats ser vi lägre
genomsnittliga elpriser än i alternativet utan efterfrågeflexibilitet. Elpriserna är
också lägre för dessa varianter jämfört med alternativen som inte inkluderar
priskänslighet i industrin (Figur 22). Det är dock inte möjligt att jämföra priserna
mellan alternativen utan- och med priskänslig industri rakt av eftersom den totalt
efterfrågade lasten tillåts att reduceras i varianterna med priskänslig industri.
Tabell 11 Aktiverad lastreduktion (TWh) i alternativ av scenarier. Nollalternativen är utan potential för både
lastflytt och lastreduktion
Alternativ av scenario

Aktiverad lastreduktion (TWh)

EF_0

0

EF_lastflytt_lastreduktion

4,1

EF_minskad lastflytt_lastreduktion

4,2

EK_0

0

EK_lastflytt_lastreduktion

3,4

EK_minskad lastflytt_lastreduktion

3,6

FM_0

0

FM_lastflytt_lastreduktion

0,7

FM_minskad lastflytt_lastreduktion

0,9
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I scenario Elektrifierat förnybart aktiveras störst andel lastreduktion med något
över 4 TWh i alternativet med lastflytt och med minskad lastflytt. I Elektrifierat
förnybart och Elektrifierat med kärnkraft finns en större potential för lastflytt
tillgänglig i modelleringen än i Färdplaner mixat där aktiverad lastreduktion blir
mindre än 1 TWh.
Flexibilitetens kapitalkostnader adderas till elmarknadsmodelleringens resultat
I analysen av elproduktionens driftkostnader har vi inte tagit hänsyn till den
kapitalkostnad (exempelvis investeringskostnad för elektronik som styr
flexibiliteten) som måste bekostas för att flexibilitetspotentialerna ska kunna
utnyttjas. Flexibiliteten aktiveras på elmarknaden om prisskillnaden mellan
timmar är tillräckligt stor för att ge kostnadstäckning för driftkostnaderna. I
verkligheten motsvaras detta av beteendet när investeringen för
flexibilitetsresursen är gjord. För att investeringar ska göras krävs dock att
investeraren kan få täckning för både drift- och kapitalkostnader (Weisman, 1991) I
den analys som vi har gjort antas marginalkostnaden bara representeras av
driftkostnader i modelleringen. För att ta hänsyn till kapitalkostnaderna har de
lagts på i efterhand för att ge en total kostnadsuppskattning.
DNV har fastställt en periodiserad kapitalkostnad för de flexibilitetspotentialer
som de har identifierat i sin analys av teknisk potential för efterfrågeflexibilitet. För
att skapa en bild av hur stor den totala kapitalkostnaden är för den lastflytt som
aktiveras har vi undersökt hur många MW som maximalt aktiveras under en
timme i de olika alternativen av scenarier, se Tabell 12.
Tabell 12 Antal MW lastflytt som aktiveras som mest under en timme givet de olika scenarierna i alternativ
med lastflytt och med minskad lastflytt
Scenario år 2045

Lastlytt, MW

Minskad lastflytt, MW

Elektrifierat förnybart

12 504

6 598

Elektrifierat med kärnkraft

12 217

6 589

Färdplaner mixat

10 295

5 328

Den kapitalkostnad som DNV har identifierat för flexibilitetspotentialerna varierar
beroende på flexibilitetsresurs (DNV, 2021) och beskrivs i kapitel 5.3.3. Det framgår
inte av Apollo vilka flexibilitetspotentialer som aktiveras när i simuleringarna.
Eftersom vi inte vet vilka flexibilitetsresurser som aktiveras när, har vi undersökt
hur många MW lastflytt som aktiveras som mest i respektive alternativ av
scenario, för att sedan räkna ut kapitalkostnaden för dessa. Vi har utgått från att
tillgänglig potential är den som redovisas i Tabell 4 och Tabell 5 under en
vinterdag. Vi antar att de kategorier som aktiveras först är de som har 0 kr i rörlig
kostnad och lägst kapitalkostnad i DNV:s analys enligt Tabell 6. Vi har rangordnat
dem så att de potentialer för lastflytt som aktiveras först är elbilar,
hushållsresurser, massa- och pappersindustri och därefter Hybrit och serverhallar.
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DNV har fastställt en periodiserad kapitalkostnad för de flexibilitetspotentialer
som de har identifierat i sin analys av teknisk potential för efterfrågeflexibilitet.
Anledningen till att kostnaderna ibland blir högre i alternativet med lastflytt än det
med minskad lastflytt är att eftersom den tekniska potentialen halveras finns färre
mindre kostsamma resurser tillgängliga och istället måste även resurser med högre
kapitalkostnader aktiveras. Kapitalkostnaderna beräknas med 10 procents
räntesats i enlighet med DNV:s antaganden och framgår av Tabell 13.
Tabell 13 Uppskattad årlig kapitalkostnad (miljoner kronor) för flexibilitetsresurserna som aktiveras i
scenarierna för alternativ med lastflytt och med minskad lastflytt, 10 procents ränta
Scenario år 2045

Lastflytt, CAPEX för årets timme
med högst aktiverad lastflytt

Minskad lastflytt, CAPEX för
årets timme med högst
aktiverad lastflytt

Elektrifierat förnybart

975

927

Elektrifierat med kärnkraft

696

915

Färdplaner mixat

259

258

Som en känslighetsanalys har också flexibilitetsresursernas kapitalkostnader
beräknats med en ränta på 3,5 procent. Kapitalkostnaderna framgår av Tabell 14.
Tabell 14 Uppskattad årlig kapitalkostnad (miljoner kronor) för flexibilitetsresurserna som aktiveras i
scenarierna för alternativ med lastflytt och med minskad lastflytt, 3,5 procents ränta
Scenario år 2045

Lastflytt, CAPEX för årets timme
med högst aktiverad lastflytt

Minskad lastflytt, CAPEX för
årets timme med högst
aktiverad lastflytt

Elektrifierat förnybart

604

627

Elektrifierat med kärnkraft

408

618

Färdplaner mixat

184

175

Flexibilitetens sammanvägda effekt på kapital- och driftkostnader
Det sammanvägda resultatet av lastflyttens påverkan på drift- och
kapitalkostnader visar på ökade kostnader för elproduktionen när flexibilitet
inkluderas utom i scenariot Elektrifierat med kärnkraft där resultatet istället visar
på minskade kostnader. Det är viktigt att notera att installerad
produktionskapacitet är given och att eventuell påverkan på kapitalkostnaderna
för elproduktionen inte ingår i beräkningen. Förändringen med 10 procents ränta
redovisas i Tabell 15.
Tabell 15 Förändring i sammanvägd årlig drift-och kapitalkostnad (miljoner kronor) för att aktivera
flexibilitetsresurser jämfört med alternativet utan lastflytt, 10 procents ränta.
Scenario år 2045

Förändring lastflytt

Förändring minskad lastflytt

Elektrifierat förnybart

914

893

Elektrifierat med kärnkraft

230

601

Färdplaner mixat

168

202
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Resultaten beräknades även med en ränta på 3,5 procent vilket genererar mindre
kapitalkostnader och därmed ger mindre kostnadsökningar för att aktivera
flexibilitet.
Tabell 16 Förändring i sammanvägd årlig drift-och kapitalkostnad (miljoner kronor) för att aktivera
flexibilitetsresurser jämfört med alternativet utan lastflytt, 3,5 procents ränta
Scenario år 2045

Förändring lastflytt

Förändring minskad lastflytt

543

593

Elektrifierat med kärnkraft

-58

304

Färdplaner mixat

93

119

Elektrifierat förnybart

Användarna har mycket att tjäna på att bli mer flexibla
I modelleringen har avsikten i första hand varit att undersöka hur de
samhällsekonomiska kostnaderna, det vill säga resursåtgången, påverkas av
efterfrågeflexibilitet. Vi ser samtidigt ett värde av att redovisa de
välfärdsekonomiska effekterna från modelleringarna.
Flexibiliteten modelleras i analysen som pumpkraftverk som aktiveras vid en viss
prisnivå. Det påverkar lastkurvan och flyttar lasten mellan timmar om priset på
elmarknaden motiverar kostnaderna för att aktivera flexibiliteten. Den totala årliga
efterfrågan hålls konstant. Genom flytt av last kommer flexibiliteten att generera en
positiv välfärdseffekt genom ett lägre pris. Detta tyder på att användarna har
mycket att tjäna på att utnyttja sina flexibla resurser. Det lägre priset minskar
producentöverskottet samtidigt som flaskhalsintäkterna minskar. De totala
välfärdsekonomiska effekterna av efterfrågeflexibilitet är positiva och motsvarar
mellan 4,5 och 55,3 miljarder kronor beroende på scenario. I scenariot där industrin
är mer priskänslig och inte bara flyttar utan också reducerar sin last sjunker de
välfärdsekonomiska effekterna till mellan 3,3 och 55 miljarder kronor, eftersom
den förbrukade kvantiteten minskar något. Vi har också testat ett scenario med en
annan (2012 års) vindprofil. De välfärdsekonomiska effekterna blir då något högre,
mellan 5,6 och 59,1 miljarder kronor. Såsom modellen specificerades har vi inte
haft möjlighet att köra modellen för ett scenario där till exempel också hushållen
anpassar sig genom att reducera sin förbrukning.
I modelleringen är grundprincipen att konsumentöverskottet beräknas som
skillnaden mellan takpriset och timpriset för lasten under den aktuella timmen. De
välfärdekonomiska effekterna ges av skillnaden i konsumentöverskott (KÖ) och
producentöverskott (PÖ) tillsammans med skillnaden i flaskhalsintäkter (FI). De
välfärdsekonomiska effekterna av efterfrågeflexibilitet i de olika scenarierna
framgår av Tabell 17. Effekterna är stora, särskilt i scenariot med Elektrifierat
förnybart. En tänkbar förklaring är att nollalternativets avsaknad av flexibla
resurser ger stort utslag på antalet bristtimmar. Minskningen av bristtimmar när
flexibla resurser aktiveras får stor effekt på konsumentöverskottet.
94

Tabell 17 Välfärdsekonomiska effekter (miljoner kronor) i scenarierna för alternativ med lastflytt och med
minskad lastflytt
Scenario år 2045

Förändring KÖ+PÖ+FI lastflytt

Förändring KÖ+PÖ+FI minskad
lastflytt

Elektrifierat förnybart

55 306

25 755

Elektrifierat med kärnkraft

24 784

13 439

8 895

4 534

Färdplaner mixat

De största förändringarna uppstår som förändringar i konsumentöverskottet för
svenska elanvändare. Förändringarna i konsumentöverskott redovisas i Tabell 18.
Tabell 18 Förändring i konsumentöverskott (miljoner kronor) i scenarierna för alternativ med lastflytt och
med minskad lastflytt
Scenario år 2045

Förändring KÖ lastflytt

Förändring KÖ minskad lastflytt

116 552

59 789

Elektrifierat med kärnkraft

60 153

35 966

Färdplaner mixat

23 347

14 441

Elektrifierat förnybart

Producentöverskottet redovisas i Tabell 19 och minskar med efterfrågeflexibilitet
med mellan 0,9 och 48 miljarder kronor.
Tabell 19 Förändring i producentöverskott (miljoner kronor) i scenarierna för alternativ med lastflytt och
med minskad lastflytt
Scenario år 2045

Förändring PÖ lastflytt

Förändring PÖ minskad lastflytt

Elektrifierat förnybart

-48 070

-26 241

Elektrifierat med kärnkraft

-30 664

-19 471

Färdplaner mixat

-12 741

-8 744

En ökad flexibilitet minskar utnyttjandet av överföringsförbindelserna och därför
minskar flaskhalsintäkterna. Minskningen är mellan 1,2 och 13 miljarder kronor
och redovisas i Tabell 20.
Tabell 20 Förändring i flaskhalsintäkter (miljoner kronor) i scenarierna för alternativ med lastflytt och med
minskad lastflytt
Scenario år 2045

Förändring FI lastflytt

Förändring FI minskad lastflytt

-13 186

-7 803

Elektrifierat med kärnkraft

-4 706

-3 056

Färdplaner mixat

-1 700

-1 164

Elektrifierat förnybart

I varianterna av scenarier med lastflytt och lastreduktion (med vindprofil 2015) blir
de samhällsekonomiska konsekvenserna i enlighet med Tabell 21. Med priskänslig
industrin minskar den förbrukade volymen något, vilket ger ett mindre
konsumentöverskott och därmed minskad nytta.
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Tabell 21 Välfärdsekonomiska effekter (miljoner kronor) i scenarierna för alternativ med lastflytt och med
minskad lastflytt där en potential för lastreduktion har adderats
Scenario år 2045

Förändring KÖ+PÖ+FI lastflytt och
lastreduktion

Förändring KÖ+PÖ+FI minskad
lastflytt och lastreduktion

Elektrifierat förnybart

55 012

31 089

Elektrifierat med kärnkraft

22 446

11 719

7 054

3 279

Färdplaner mixat

I varianterna med scenarier med lastflytt och vindprofil enligt 2012 blir de
samhällsekonomiska konsekvenserna i enlighet med Tabell 22. Detta resultat drivs
av att prisskillnaderna var större med vindår 2012 än med vindår 2015.
Tabell 22 Välfärdsekonomiska effekter (miljoner kronor), i scenarierna för alternativen med och med
minskad lastflytt där vindår 2012 har använts i modelleringen
Scenario år 2045

Förändring KÖ+PÖ+FI lastflytt

Förändring KÖ+PÖ+FI minskad
lastflytt

Elektrifierat förnybart

59 081

32 424

Elektrifierat med kärnkraft

30 603

19 451

Färdplaner mixat

10 221

5 627
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6 Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten av analyserna. I det första avsnittet redovisas
det sammanvägda resultatet (syntesen) av nätanalysen och elmarknadsanalysen. I
det andra avsnittet redovisas det samlade resultatet av syntesen och de kvalitativt
analyserade effekterna.

6.1

Analysernas resultat är beroende av antaganden och
modellupplägg

Slutsatserna av de analyser som vi gjort inom ramen för detta uppdrag är starkt
beroende av vilka antaganden som gjorts och hur olika modeller specificerats. I
den kvantitativa analysen antas full information och ingen risk. Nätanalysen och
elmarknadsanalysen tar dessutom sin utgångspunkt i två på förhand bestämda
alternativ. Nedan redovisar vi effekterna på de samlade systemkostnaderna av
alternativet med efterfrågeflexibilitet i termer av flytt av last jämfört med
alternativet utan efterfrågeflexibilitet.
De sammanvägda resultaten av nätanalysen och elmarknadsanalysen redovisas i
Tabell 23 och Tabell 24. I Tabell 23 har flexibilitetsresursernas kapitalkostnader
beräknats med 10 procents ränta och i Tabell 24 beräknas kapitalkostnader med en
ränta på 3,5 procent. Installerad produktionskapacitet är given och att eventuell
påverkan på kapitalkostnaderna för elproduktionen ingår därför inte.
Tabell 23 Förändring i sammanvägd årlig drift- och kapitalkostnad (miljoner kronor) jämfört med alternativ
utan lastflytt, 10 procents ränta
Scenario år
2045

Kostnadsförändring
nät

Kostnadsförändring
elmarknad lastflytt

Kostnadsförändring
elmarknad
minskad lastflytt

Total

Elektrifierat
förnybart

235

914

893

1149–1128

Elektrifierat med
kärnkraft

235

230

601

465–836

Färdplaner
mixat

N/A

168

202

N/A
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Tabell 24 Förändring i sammanvägd årlig drift- och kapitalkostnad (miljoner kronor) jämfört med alternativ
utan lastflytt, 3,5 procents ränta
Scenario år
2045

Kostnadsförändring
nät

Kostnadsförändring
elmarknad lastflytt

Kostnadsförändring
elmarknad
minskad lastflytt

Total

Elektrifierat
förnybart

-31

543

593

512–562

Elektrifierat med
kärnkraft

-31

-58

304

-89–273

N/A

93

119

N/A

Färdplaner
mixat

Resultaten visar att när flexibilitetsresursernas kapitalkostnader beräknas med 10
procents ränta ökar kostnaderna för elsystemet i samtliga scenarier och för alla
alternativ. Kostnadsökningen är mellan 465 och 1149 miljoner kronor. När
flexibilitetsresursernas kapitalkostnader beräknas med 3,5 procents ränta blir
kostnaderna för elsystemet 89 miljoner kronor lägre i scenariot med kärnkraft för
alternativ med lastflytt. I övriga scenarier och alternativ ökar kostnaderna med
mellan 273 och 562 miljoner kronor.
Nätanalysen utgick endast från scenariot Elektrifierat förnybart och utfallet antogs
även vara gångbart för Elektrifierat med kärnkraft. Det sammanlagda resultatet
från nätanalysen visar att kapital- och driftkostnader i alternativet där det ökade
överföringsbehovet år 2045 hanteras med flexibilitetsresurser blir 235 miljoner
kronor högre än i alternativet med renodlad nätutbyggnad, sett till alla nätnivåer.
Om en lägre ränta tillämpas på flexibilitetsresursernas kapitalkostnader blir
resultatet av att använda efterfrågeflexibilitet istället något lägre, -31 miljoner
kronor. På transmissions- och lokalnätsnivå pekar analysen på en
kostnadsbesparing när flexibilitetsresurser används för att hantera det ökade
överföringsbehovet.
Kostnadsökningen i resultatet från nätanalysen drivs därmed av kostnaderna som
uppstår på regionnätsnivå när det ökade överföringsbehovet till 2045 hanteras
med flexibilitetsresurser. Dessa kostnader är resultatet av det signifikant ökade
överföringsbehovet till 2045 och kostnaden för att hantera överföringsbehovet med
flexibilitet från industrin i regionnätet.
Flexibiliteten från industrin är förhållandevis dyr jämfört med renodlad
nätförstärkning, även om det är den mest kostnadseffektiva flexibilitetsresursen
som kan tillgodose behovet. Till 2045 ökar belastningen och volatiliteten över året
ökar markant i regionnätet, framförallt till följd av ökad elanvändning i industrin. I
nätanalysen jämförs dock bara två på förhand bestämda alternativ, som är två
ytterligheter, med varandra. Det kan finnas nivåer av flexibilitet däremellan som är
mer effektiva än de två alternativ vi analyserar.
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Elmarknadsanalysen visar att det endast är i scenariot Elektrifierat med kärnkraft i
alternativet med lastflytt som minskningen av driftkostnaderna överstiger
ökningen av flexibilitetens kapitalkostnader och därmed ger en kostnadsbesparing.
En anledning till att kostnaderna ökar i scenariot Elektrifierat förnybart är att
förändringen i driftkostnaderna blir mindre när en större del av kraftproduktionen
har en marginalkostnad nära noll kronor. Driftkostnaderna inkluderar endast
kostnaderna för produktion i Sverige. Även om flexibilitet minskar
driftkostnaderna för elproduktion i Sverige så är ökningen av kapitalkostnaderna
för flexibilitet, så som vi har beräknat dem, så stora att de överstiger
kostnadsbesparingarna i elproduktionen. I analysen var den installerade
produktionskapaciteten given från scenarierna och kapitalkostnaderna för
flexibilitet lades på i efterhand.
Syntesen bygger på analyser av de kostnadsbesparingar som skulle kunna uppstå
till följd av efterfrågeflexibilitet, i elnätet och på elmarknaden. I nätanalysen
hanteras ett ökat överföringsbehov med antingen efterfrågeflexibilitet eller
renodlad nätutbyggnad, medan i elmarknadsanalysen möts den ökade efterfrågan
med den installerade kapaciteten som ges av scenarierna. Därmed ställs inte
flexibilitet mot investeringar i produktion på samma sätt i elmarknadsanalysen
som i nätanalysen, där flexibilitet ställs mot investeringar i renodlad nätkapacitet.
Vi har även övervägt om nyttan dubbelräknas om samma flexibilitetsresurs
aktiveras både av nätskäl (i nätanalysen) och av elmarknadsskäl (i
elmarknadsanalysen) under en och samma timme. Vi bedömer dock att en
flexibilitetsresurs nytta på elmarknaden inte minskas av att den också ger nytta till
nätet och omvänt, det vill säga en resurs kan ge nytta både på elmarknaden och i
nätet samtidigt. För att undvika att kostnaderna dubbelräknas belastar
kapitalkostnaderna för flexibilitetsresurserna nätanalysen respektive
elmarknadsanalysen i förhållande till hur stor andel av flexibilitetsresurserna som
maximalt aktiveras på respektive marknad. När det gäller driftkostnaderna för
flexibilitet kunde samma distinktion inte göras, därför finns en risk för
dubbelräkning av kostnader men Ei bedömer att effekten av denna dubbelräkning
är av mindre omfattning. Risken för dubbelräkning omfattar massa- och
pappersindustrins flexibilitetsresurser.
I nätanalysen har vi enbart analyserat alternativet där hela den tekniska
potentialen för flexibilitetsresurser finns tillgänglig, men denna är otillräcklig för
att möta överföringsbehovet som en hög elektrifiering innebär. I
elmarknadsanalysen testades två alternativ där dels hela den tekniska
flexibilitetspotentialen för lastflytt fanns tillgänglig men också ett alternativ där
samtliga kategorier i flexibilitetspotentialen minskades med hälften.
Flexibilitetsresurser i nivå med hela den tekniska potentialen verkar kunna sänka
kostnaderna i scenariot Elektrifierat med kärnkraft. Att beräkna vilken nivå av
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flexibilitet som är optimal är förknippat med stora utmaningar. En möjlig väg
framåt kan istället vara att lägga fokus på att hitta rätt incitament för att
åstadkomma den optimala mixen av flexibilitetsåtgärder.

6.1.1

Användarna har mycket att vinna på att bli mer flexibla

Det har inte gått att se några direkta kostnadsbesparingar av efterfrågeflexibilitet i
flera av de alternativ vi analyserat. Elmarknadsanalysen indikerar dock betydande
välfärdseffekter och en stor nytta för användarna av att bli mer flexibla. Den nyttan
är kopplad till användarnas möjlighet att flytta last från timmar med höga priser
till följd av knapphet till timmar med lägre priser. De totala välfärdsekonomiska
effekterna i alternativ med efterfrågeflexibilitet är positiva och motsvarar mellan
4,5 och 55 miljarder kronor beroende på scenario. Det som driver välfärdsnyttorna
är att användarna efterfrågar lika många MWh till ett lägre genomsnittligt pris.

6.2

Effekter av smarta elnät som inte kunnat påvisas
kvantitativt

Vi har i denna rapport utvärderat om de funktionaliteter som smarta elnät ger
bidrar till samhällsekonomisk nytta. En observation som vi har gjort är att smarta
elnät bidrar med olika nyttor i olika tidshorisonter. Resultaten från de kvantitativa
analyserna och syntesen av dessa hindrar inte att de funktionaliteter som smarta
elnät kan bidra med kan komma till nytta i ett kortare tidsperspektiv. Utsläppen i
transportsektorn ska minska till 2030 vilket är mindre än 10 år bort. Målet
förväntas nås genom dels inblandning av biodrivmedel, dels elektrifiering. Beslut
har även fattats om industriprojekt som innebär en ökad elanvändning. Det
betyder att en viss del av den ökade efterfrågan på el som elektrifieringen medför
kan förväntas inom 10 år och behöver därför mötas med befintliga resurser eller
redan planerad nätutbyggnad som behöver användas effektivt. Ett effektivt
resursutnyttjande kan främjas av de funktionaliteter som smarta elnät innebär.
Genom att investera i ny teknik, som till exempel nyttjar efterfrågeflexibilitet, kan
överföringskapacitet frigöras som ökar utnyttjandet av elnätet. Detta möjliggör att
elnätet används nära sin maxkapacitet utan att äventyra systemstabiliteten. På så
sätt kan elektrifieringen ske snabbare, och klimatmålet skulle kunna nås till en
lägre kostnad.
En omfattande nätutbyggnad i transmissions- eller regionnät är en process som
ofta tar flera år. För att möta den ökade efterfrågan kan smarta elnät utgöra
alternativ, som relativt sett blir lönsammare när ledtiderna som ofta är förenade
med ny produktions- och överföringskapacitet är långa. Ju större knappheten på
den befintliga resursen är, desto större blir värdet av att hushålla med den.
Nyttorna med smarta elnät är inte bara kopplade till en effektiv användning av
elnät utan också till en effektiv användning av produktionsresurserna. Nyttorna
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fördelar sig mellan olika marknader. Med mindre planerbar elproduktion finns det
skäl att tro att en större del av handeln kommer att ske närmare realtid, eftersom
det finns svårigheter med att rätt prognosticera förbrukning och produktion så att
dessa balanseras i varje ögonblick. Därmed kan flexibilitetsresurser också fylla ett
behov för driftsäkerheten. Vi har bedömt nyttorna för driftsäkerheten
huvudsakligen kvalitativt. Under de närmaste åren förväntas utmaningar och
kostnader för systemansvaret öka. Ei bedömer därför att de funktionaliteter som
smarta elnät kan bidra med är värdefulla inte minst i närtid. Resultaten från
elmarknadsanalysen pekar samtidigt på att det kommer att finnas ett antal timmar
i scenariot Elektrifierat förnybart när efterfrågan på dagenföremarknaden inte kan
tillgodoses, eftersom takpriset på dagenföremarknaden nås. Detta tyder på att
värdet av flexibilitet på marknaderna för frekvensreserver kommer att finnas även
i framtiden. I Elektrifierat förnybart med lastflytt finns bristimmar kvar även med
den lastflytt som vi har modellerat, vilket pekar på att efterflexibiliteten bara kan
vara en del av lösningen.
Resultaten indikerar också att smarta elnät har betydelse för driftsäkerhetsarbetet
på distributionsnätsnivå. Smarta elnät kan bidra till en effektivare drift och
planering av näten genom ökad observerbarhet och styrbarhet. Detta kan sänka
marginalkostnaden för att öka leveranssäkerheten. Om kostnaden för att öka
leveranssäkerheten minskar innebär det att det blir optimalt med en högre nivå av
leveranssäkerhet, vilket leder till att samhällets totala kostnader för avbrott
minskar.
Effekterna av smarta elnät på konkurrens och marknadsmakt är svåra att entydigt
uttala sig om, då konkurrens och möjlighet att utöva marknadsmakt snarast är en
effekt av hur marknaden är organiserad. Ei bedömer att detta är en fråga som är
viktig att följa. Detsamma gäller cybersäkerhet.
Om och när smarta elnät har möjlighet att sänka kostnaderna för elsystemet finns
också möjlighet att sänka kostnaderna för att nå klimat- och energimål. Dessa
nyttor införlivas i aktörernas kalkyler genom styrmedel som påverkar
relativpriserna, och därför också lönsamheten för smarta elnät. I den mån
miljöeffekter inte är internaliserade i priset, vilket till exempel kan gälla för vissa
lokala intrångseffekter, är dessa en ytterligare nytta att lägga till i en kalkyl för att
få en samhällsekonomiskt korrekt värdering av smarta elnät. Tillväxteffekter ska
analyseras med försiktighet men smarta elnät kan förväntas ha positiva effekter
om de bidrar till att sänka kostnader för el.
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7 Frågor för vidare analys
I den analys som Ei har genomfört har vi dragit vissa lärdomar. Dessa lärdomar
presenteras och diskuteras i detta avsnitt.

7.1

Mer analys och mer samarbete för större kunskap om
samhällsekonomiska effekter

Ei ser ett stort behov av analyser av framtidens elsystem mot bakgrund av de
utmaningar som elsystemet står inför med en högre andel förnybar elproduktion
och samhällets ökade elanvändning. Med den här rapporten lämnar Ei ett bidrag
till den samlade kunskapen om hur smarta elnät kan analyseras. Utmaningens
omfattning och systemets komplexitet sätter fokus på behovet av
samhällsekonomisk analys, till exempel genom ett mer regelbundet samarbete
mellan myndigheterna när det gäller gemensamma frågeställningar såsom
scenarieutveckling och analysmetoder.
Eftersom det inte finns någon modell som tar hänsyn till både elnät och
elmarknad, har vårt angreppssätt varit att göra en syntes av en nätanalys och en
elmarknadsanalys. Detta angreppssätt är nytt. Framtiden kommer att ställa nya
krav på både elnät och elmarknad och det är därför viktigt att analysera båda
dessa marknader och sammanväga dessa effekter då partiella analyser riskerar att
missa viktiga aspekter. Ei bedömer att det behövs fler av den här typen av analyser
för framtiden, och att vi genom den kvantitativa analysen där vi inkluderar både
nät- och elmarknadsanalys ger ett bidrag till ny kunskap både vad gäller
analysmetod och effekter om hur flexibilitet kan påverka elsystemet. Arbetet har
bidragit med kompetensutveckling internt på myndigheten, men bidrar också till
kunskapsutvecklingen mer allmänt.
Metoder och modeller behöver också utvecklas och uppdateras löpande för att ta
hänsyn till den snabba utvecklingen som sker i samhället och i energisektorn. Ei tar
inte fram framtidsscenarier på regelbunden basis och informationsutbytet mellan
myndigheter i det här projektet har främjat vårt kunskapsuppbyggande. Genom
att använda Svenska kraftnäts olika framtidsscenarier med en given elanvändning
och produktionskapacitet, har vi kunnat lägga fokus på att analysera vilka effekter
efterfrågeflexibilitet skulle kunna ha givet de olika scenarierna.

7.2

Lärdomar från nätanalysen

Det finns stor utvecklingspotential i att utveckla modeller för elnätsanalys i detta
sammanhang. Att modellera elnätet med referensnät innebär med nödvändighet
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förenklingar. Även om de referensnät som använts i denna nätanalys är
definierade att vara representativa referensnät är vi medvetna om att det finns
olika förutsättningar för olika nät, beroende på var i landet de är belägna. Det kan
exempelvis finnas stora skillnader med avseende på befintlig nätkapacitet kontra
framtida behov, eller med avseende på utbud av flexibilitetsresurser och möjlighet
att utnyttja flexibilitet från underliggande nät. Det kan alltså finnas olika lokala
förutsättningar som behöver analyseras i det specifika fallet. Fler referensnät skulle
därför kunna ge större detaljrikedom om kostnader och nyttor på nationell nivå. I
sammanhanget vore det även intressant att jämföra utfall i referensnäten med
utfall i verkliga nät.
En annan förenkling i arbetet med nätanalysen har varit att modellen inte fångar
den sekventiella investeringsföljd som sker i verkligheten. Nätföretagens framtida
arbete med nätutvecklingsplaner kan ge nya möjligheter för att bättre inkludera en
sekventiell investeringsföljd. Nätutvecklingsplanerna ska skapa transparens vad
gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt och även ange
planerade investeringar under de kommande 5 till 10 åren.

7.3

Lärdomar från elmarknadsanalysen

I Apollo har vi haft tillgång till profiler som reglerar elanvändning och
elproduktion per timme, som baseras på observerade data, och som ibland också
tar hänsyn till framtida teknikutveckling. Dessa har varit andra profiler än de som
Svenska kraftnät har använt sig av, och därför har vi också fått något varierande
resultat av elmarknadsmodelleringarna, som också har haft olika syften. Det
faktum att vi har haft olika profiler skulle kunna ses som en fördel, då det blir flera
nyanser i resultaten. Det hade varit en förbättring om de olika profilerna i Apollo
mer konsekvent speglade ett och samma klimatår, och inte baserades på flera olika
års observerade data. Dock är det utmanande att hitta förbruknings- och
produktionsprofiler som är anpassade till olika scenarier och tidpunkter i
framtiden.
Modellering av efterfrågeflexibilitet är en relativt ny företeelse som behöver
utvecklas. Genom att vidareutveckla drift- och kapitalkostnader för flexibilitet till
en långsiktig marginalkostnadskurva hade också kapitalkostnaderna kunnat
påverkat investeringarna i efterfrågeflexibilitet, istället för att läggas till på den
aktiverade potentialen i efterhand. Om även den installerade
produktionskapaciteten tillåts variera skulle ökad flexibilitet i efterfrågan kunna
ställas mot ökad flexibilitet i elproduktionen.
Eftersom nyttorna av efterfrågeflexibilitet utgörs av förändringar i
konsumentöverskott är dessa beroende av hur betalningsviljan för el ser ut. Om
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man med större detaljrikedom vill studera dessa förändringar behövs djupare
kunskap om betalningsviljan.
Det är viktigt att myndigheter som arbetar med elmarknaden fortsätter att
samarbeta och dela kunskaper inom området för elmarknadsmodellering och hur
efterfrågeflexibilitet kan implementeras.

7.4

Analys av incitament behövs för optimala beslut

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är det hushållningen med knappa
resurser i såväl kort- som långsiktigt perspektiv som är av intresse. Att dra nytta av
nya förbättrade möjligheter som nya tekniska framsteg möjliggör är
samhällsekonomiskt effektivt. Det gör inte ny smart teknik till ett mål i sig självt.
Den analys vi har genomfört är en analys av två på förhand bestämda alternativ,
ett utan och ett med efterfrågeflexibilitet, samt ett antal känslighetsanalyser.
Alternativen är två ytterligheter som kan ställas mot varandra, men inget av dessa
behöver vara det mest optimala alternativet. Efterfrågeflexibilitet och andra
lösningar som omfattas av begreppet smarta elnät är komplement till traditionella
lösningar som ska användas när det är kostnadseffektivt.
Smarta elnät, och alla andra lösningar som aktörerna kan genomföra, är en
konsekvens av elmarknadens funktion och de förutsättningar den ger. Idealt sett
bör ramarna vara sådana att aktörerna vid varje givet tillfälle fattar
samhällsekonomiskt effektiva beslut. Ramarna ges av marknadsdesign, reglering
av nätföretag och de styrmedel som finns för att nå politiskt uppsatta mål. Om
samhällsekonomiska kostnader och nyttor värderas korrekt finns det incitament att
utveckla teknik och ta fram nya produkter och tjänster så att de smarta åtgärder
som kan bidra till att sänka kostnaderna för att upprätthålla energiförsörjningen
också kommer till stånd. Utvecklingen sker då i konkurrens med andra möjliga sätt
att sänka kostnaderna. Externa kostnader och nyttor är sådana som inte reflekteras
i varans marknadspris och gör att aktörerna inte möter priser som reflekterar det
samhällsekonomiska värdet. Det finns ett flertal åtgärder som kan genomföras för
att lösa problemen till exempel regelverk som syftar till att reglera, eller
internalisera, externa kostnader och nyttor. Bland annat kan det handla om
incitament kopplade till avbrott, bidrag till kraftsystemstabilitet och till att hantera
trängsel i nätet. För att åtgärderna och incitamenten ska bli så effektiva och
träffsäkra som möjligt är en analys av samhällsekonomiska kostnader och nyttor
viktig att genomföra.
För att ge nätföretagen mer korrekta incitament har Ei lämnat ett förslag till
ändring av ellagen som gör det möjligt att införa incitament för nätföretagen i
regleringen som styr mot andra lösningar än traditionella nätinvesteringar när det
är motiverat för att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten på sikt. Idag
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tillämpas enbart ett effektiviseringskrav på löpande påverkbara kostnader.
Förändringen syftar till att ge nätföretagen incitament att arbeta med att
effektivisera hela nätverksamhetens kostnadsmassa, både kapitalkostnader och
löpande kostnader. Som en följd av elmarknadsdirektivet har Ei också lämnat ett
förslag att det tas in en regel i ellagen som innebär att användningen av
flexibilitetstjänster för att förbättra effektiviteten i nätverksamheten ska kunna
påverka intäktsramen för nätföretaget.
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Bilaga 1 Grossistmarknaden för el
Denna information om grossistmarkanden för el bygger på Ei:s rapport om el- och
naturgasmarknaden (Energimarknadsinspektionen, 2020a). För ytterligare
information om elmarknaden hänvisar vi till den rapporten.
Sedan omregleringen av den svenska elmarknaden 1996 är handel och produktion
av el konkurrensutsatt och kunderna kan välja vilket elhandelsföretag de vill köpa
sin el från. Det finns två flöden från producent till elanvändare: ett fysiskt och ett
ekonomiskt. Det fysiska flödet, det vill säga elleveransen, går från producenterna
via elnätet till elanvändaren. Det ekonomiska flödet går från elanvändaren till
producenten via elhandelsföretaget och elbörsen (nätägarna får också betalt för
nätleveransen). I varje ögonblick måste inmatning och utmatning av el till elnätet
var lika stora för att elsystemet ska vara i balans. Därför finns även
balansansvariga som en viktig aktör på elmarknaden.
El överförs via elnät. Samtliga elnät har begränsningar i hur mycket el de kan
överföra, så kallad överföringskapacitet. I Sverige uppstår i dagsläget främst
överföringsbegränsningar mellan norra och södra delarna av Sverige. För att
hantera överföringsbegränsningar mellan olika områden inom landet är Sverige
uppdelat i fyra elområden, SE1, SE2, SE3 och SE4. Indelningen sker längs tre östvästliga snitt i Sverige och delar därmed in landet i fyra områden från norr till
söder. Denna uppdelning innebär att priset kan variera mellan elområdena. Bland
de nordiska länderna är även Norge och Danmark indelade i flera elområden. Den
svenska grossistmarknaden för el är del av en integrerad nordisk-baltisk marknad
genom överföringsförbindelser. Det nordisk-baltiska nätet är i sin tur
sammankopplat med det europeiska elnätet. Den operativa hanteringen av elnätet
sker inom respektive land, där den systemansvariga operatören har ansvar för att
det nationella elnätet ständigt är i balans.
Priset på el sätts på handelsplatserna, som drivs av olika företag i en roll som
kallas NEMO, nominerade elmarknadsoperatörer. De nominerade
elmarknadsoperatörerna fungerar som börser för el. Handel kan även ske bilateralt
mellan aktörer. Elhandelsystemet är i huvudsak en energy only-marknad. På en
energy only-marknad får producenterna betalt per timme för den el som de säljer
och inte för installerad kapacitet.
Elhandelssystemet kan delas in i fyra delmarknader. Efter leveranstimman sker
också en avräkning av obalanser.
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Figur 1 Elhandelsystemet

Källa: Ei

Dagenföremarknaden
Dagenföremarknaden, ofta kallad spotmarknaden, utgör den huvudsakliga
marknaden för planering av morgondagens elleveranser. Sedan år 2000 har Sverige
haft en gemensam spotmarknad med Norge, Finland och Danmark. Efter det
tillkom Baltikum, och successivt integreras nu den europeiska elmarknaden i allt
större utsträckning. I nuläget är EMCO:s dagenföremarknad, som också kallas
Nord Pool day-ahead, marknadsplats för merparten av den fysiska handeln med el
i Norden och Baltikum. Ungefär 90 procent av all el som förbrukas i Norden
handlas på Nord Pool medan resterande 10 procent handlas med bilaterala avtal.
Handeln på EMCO:s dagenföremarknad går till så att aktörerna lämnar in sina
köp- och säljbud till elbörsen senast kl. 12.00. Buden gäller för nästkommande
dygn och lämnas för varje hel timme. I buden specificeras hur mycket aktören vill
köpa respektive sälja och till vilka priser och i vilka elområden. I nästa steg, när
alla buden har kommit in, summerar elbörsen alla bud i en köpstege och en
säljstege för respektive timme. Där köp- och säljbud möts etableras marknadspriset
och den volym som kommer att köpas och säljas. Alla säljbud som är lägre än det
etablerade priset får producera och sälja sin el på marknaden den timmen och alla
köpbud över det etablerade priset får köpa el den aktuella timmen. Detta brukar
benämnas att köpare och säljare får tillslag och innebär att anläggningar som är
beredda att sälja till lågt pris eller oberoende av pris används först och att dyrare
bud får tillslag efter behov. Senast kl. 13.00 ska elbörsen publicera priserna för
nästkommande dygn.
På dagenföremarknaden tillämpas marginalprissättning, vilket betyder att alla
aktörer som får tillslag får handla till det etablerade marknadspriset, oavsett sina
initiala bud. En förenklad bild av prisbildningen ges i Figur 2. Det görs ingen
skillnad mellan olika produktionsteknologier. Därmed konkurrerar buden på lika
villkor oavsett typ av produktion som bjuds in i marknaden. Ett tekniskt pristak
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tillämpas som för närvarande är 3000 euro/MWh (cirka 30 kronor/kWh) och ett
prisgolv som är -500 €/MWh. Förekomsten av pristak och prisgolv är EU-reglerat
och bestäms av marknadens aktörer gemensamt.
Figur 2 En förenklad bild av prisbildningen på dagenföremarknaden och i vilken ordning olika kraftslag får
tillslag.

Källa: Ei

Intradagsmarknaden
Handeln på EMCO:s intradagsmarknad öppnar kl. 14.00 dagen före och stänger en
timme före leveranstimmen. Buden matchas kontinuerligt när en motpart hittas
vilket betyder att handeln sker mellan två parter och utan prispåverkan på övriga
transaktioner. Intradagsmarknaden är en justeringsmarknad som ger aktörerna
möjlighet att handla sig i balans fram till en timme före drifttimmen om
förutsättningarna har ändrats efter det att dagenföremarknaden stängt. Exempelvis
kan temperaturen ha avvikit från den prognostiserade, vilket påverkar
uppvärmningsbehovet och därmed förbrukningen. Intradagsmarknaden används
främst av balansansvariga, det vill säga de företag som åtagit sig att ta den
ekonomiska risken för obalanser på marknaden, även om det inte är ett krav att
vara balansansvarig för att få delta på intradagsmarknaden. Volymerna på
intradagsmarknaden i Norden är förhållandevis små i jämförelse med
dagenföremarknaden.

Balansmarknaden
Svenska kraftnät har tillsammans med de andra nordiska systemansvariga inrättat
balansmarknaden för att kunna säkerställa sitt behov av reglerresurser i realtid på
ett kostnadseffektivt sätt. Balansmarknaden består av marknadsplatser för
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automatiska och manuella reserver. För närvarande pågår en förändring av den
svenska balansmarknaden på grund av anpassning till EU-regler. I stora drag
fungerar balansmarknaden i dag enligt följande:
Svenska kraftnät upphandlar de automatiska reserverna. Prissättningen för
automatiska reserver innehåller två komponenter, en kapacitetsrelaterad och en
energirelaterad komponent.
Marknaden för manuella reserver är den nordiska reglerkraftmarknaden. Till
reglerkraftmarknaden lämnas frivilliga bud på upp- och nedreglering med början
14 dygn före leveransdygnets början och fram till 45 minuter före leveranstimmen.
Det är enbart balansansvariga som lämnar bud.
På reglerkraftmarknaden tillämpas marginalprissättning när buden avropas av
balansskäl. Det betyder att alla aktiverade uppregleringsbud får samma pris som
det dyraste aktiverade budet. Aktörer har därmed ett incitament att, precis som på
spotmarknaden, bjuda in sin produktion till rörlig kostnad/alternativkostnad. När
så är fallet ges förutsättning för en kostnadseffektiv allokering av balansresurser.
Nedreglering av balansskäl avräknas till lägsta avropade nedregleringsbud.
Buden på reglerkraftmarknaden lämnas per reglerobjekt och ska innehålla
uppgifter om volym (MW), pris (euro/MWh), information om geografiskt läge och
hur snabbt ett avropat bud kan vara fullständigt aktiverat. Reglerobjekten kan vara
produktionsresurser eller förbrukningsresurser. Buden rangordnas i prisordning
och de billigaste buden avropas först. Den nuvarande ordningen innebär att de
minsta bud som får läggas uppgår till 5 MW (i elområde SE4) eller 10 MW (i
elområdena SE1, SE2 och SE3). Reglerobjekt kan aggregeras till ett och samma
reglerobjekt inom ett elområde i de fall de var för sig understiger minsta tillåtna
budstorlek. Som jämförelse kan nämnas att minsta budstorlek på dagenföre- och
intradagsmarknaderna är 0,1 MW. Det högsta tillåtna priset för uppregleringsbud
är 5 000 euro/MW. Priserna för upp- respektive nedreglering, används i den
efterföljande balansavräkningen.
Ibland finns överföringsbegränsningar och ibland kan det ta tid innan ett
reglerobjekt är fullt aktiverat. Det blir då aktuellt med avsteg från principen ”lägsta
bud först” och detta förfarande benämns specialreglering. De bud som avropas vid
specialregleringen blir inte prissättande på reglerkraftmarknaden.
Under 2019 har Ei och övriga berörda tillsynsmyndigheter fattat beslut om ett antal
nya metoder och villkor för balansmarknaden i enlighet med EU-regler. Dessa nya
metoder och villkor kommer att genomföras under de kommande åren och
förändra den nuvarande svenska balansmarknaden i grunden.
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Marknadsdelning och mothandel för hantering av flaskhalsar
I Sverige och Norden används två metoder för att hantera
överföringsbegränsningar; den ena är marknadsdelning och den andra är
mothandel. Marknadsdelning innebär att elmarknaden är uppdelad i
delmarknader, så kallade elområden. Uppdelningen i elområden innebär att priset
kan variera mellan dessa. De intäkter som Svenska kraftnät får från försäljning av
el från områden med högt pris till områden med lågt pris – så kallade
flaskhalsintäkter – öronmärks för förstärkningar av transmissionsnätet.
Sverige var under 2019 ett enhetligt prisområde i 79 procent av tiden och indelat i
två eller flera prisområden under 21 procent. Prisskillnader fanns i huvudsak
mellan södra (elområde SE3 och SE4) och norra Sverige (elområde SE1 och SE2).
Prisskillnaderna uppstår främst under perioder med överföringsbegränsningar
eller produktionsbortfall, särskilt i elområde SE4. Prisskillnaderna mellan
elområde SE3 och SE4 förväntas därför minska när den nya
transmissionsnätsledningen Sydvästlänken tas i drift.
Svenska kraftnät kan även hantera överföringsbegränsningar genom att
mothandla. Det innebär att Svenska kraftnät betalar för en ökad elproduktion i
underskottsområdet och/eller en minskad elproduktion i överskottsområdet.
Mothandelskostnaderna belastar Svenska kraftnät och ger därmed signaler om att
nätet behöver förstärkas. En förutsättning för att kunna mothandla är att det finns
produktionsresurser i det aktuella området.

Gemensam nordisk balansreglering
Inom det nordiska området hanteras sedan ett tiotal år balansregleringen
gemensamt av de nordiska systemansvariga. Vidare finns en gemensam funktion
för avräkning för Sverige, Finland och Norge, samt från 2021 också Danmark.
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Bilaga 2 Antagna bränslepriser i
elmarknadsmodelleringen
I nedanstående tabell anges de bränslepriser som antagits i
elmarknadsmodelleringen. Vi har här gjort en bedömning från fall till fall utifrån
input från Svenska kraftnät och Apollos referensscenario.
Tabell 1 Indata från Apollo som redovisar antagna bränslepriser i elmarknadsmodelleringen
CO2/Bränsle

Pris (euro/MWh) scenario EF

Pris (euro/MWh) scenario FM

CO2

100 EUR/ton

75 EUR/ton

Coal

24,9

24,9

Gas

26,3

26,3

Fueloil

79,9

79,9

Gasoil

79,9

79,9

Lignite

4

4

30,1

30,1

15

15

1,692

1,692

Shale

8,28

8,28

Waste

0,1

0,1

Other

0,0

0,0

CCS_Gas

31,3

31,3

CCS_Coal

10,7

10,7

CCS_Lignite

4,0

4,0

Uranium_4thGen

0,0

0,0

Wind

0,0

0,0

Solar

0,0

0,0

Water_Res

0,0

0,0

Water_RoR

0,0

0,0

Water_Pumped

0,0

0,0

Wave

0,0

0,0

Geothermal

0,0

0,0

Bio
Peat
Uranium
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