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• Utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra 

alternativ och vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska 

elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället

• Utgångspunkt i tidigare kartläggning av potential för efterfrågeflexibilitet (Ei R2016:15). 

Uppdateras vid behov med hänsyn till produktionens sammansättning, förändrad elanvändning 

vid elektrifiering, ökad digitalisering, automatisering och energilager

• Redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 maj 2021 

• I nära och löpande dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) samt i samverkan 

med Statens energimyndighet och andra relevanta aktörer

Uppdraget



Bakgrund och nuläge



• Varför sker detta projekt nu och varför är dessa frågor aktuella?

• Arbetet bygger vidare på ”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska 

elsystemet” (Ei R2016:15) 

• Sedan det arbetet har exempel:

• Nya klimatmål tillkommit

• Fordonsflottan elektrifierats i en allt större grad

• Nya lagstiftningspaket från EU införlivats eller är på väg att införlivas

• Kapacitetsfrågan uppstått i en allt större utsträckning

Bakgrund och nuläge



• Vindkraften är det produktionsslag som ökar mest vilket ställer andra krav på 

överföringen i jämförelse med den planerbara kraftproduktionen

• Kärnkraftens kapacitet minskar då reaktorer avvecklas

• Solkraft ökar men utgör en väldigt liten andel av den totala elproduktionen

Sveriges elproduktion

Produktionsslag Andel av total elproduktion 2020

Vattenkraft 44%

Kärnkraft 30%

Vindkraft            17%

Termisk kraft 8%

Solkraft (uppskattning)      1%



• Det sker och finns en rad planerade utbyggnader av elnäten i Sverige

• Kraftbalansen för topplasttimmen har försämrats i Sverige – det prognosticerade 

effektunderskottet under den årliga topplasttimmen har ökat. Dock kan detta 

hanteras på olika sätt och verksamhet har inte behövts kopplas bort (annat i fall 

då det varit villkorat)

• Mer om produktion, användning och överföring följer vid presentation om 

scenarierna och analysen

• För ytterligare information om det aktuella kraftläget i Sverige och angränsande 

elområden finns Ei:s veckobrev om läget på elmarknaden

Överföringskapacitet



Vad är smarta elnät?



• Det finns ingen enhetlig definition av smarta elnät finns

• Två exempel:

• Gemensamt för de många definitioner som finns är att smarta elnät innebär aktivare användare, 

integrering av mer intermittent elproduktion, mer informations- och styrteknik, en högre grad av 

automation samt mer avancerat beslutsstöd

Definitionerna av smarta elnät är många

ett elsystem som kostnadseffektivt integrerar 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 (DG Energy)

ett elsystem som utnyttjar informations- och styrteknik, distribuerad databehandling samt tillhörande givare och 

styrutrustning för att integrera beteenden och handlingar hos användare och andra intressenter samt att effektivt 

tillhandahålla en hållbar, ekonomisk och tillförlitlig elförsörjning (IEC)



• Ett smart elnät främjar energieffektivitet och integreringen av förnybara 

energikällor (artikel 59.1.l)

• Medlemsstaterna bör uppmuntra en modernisering av distributionsnät, exempelvis 

genom införande av smarta nät, som bör vara uppbyggda på ett sätt som 

uppmuntrar decentraliserad produktion och energieffektivitet (skäl 51)

• Tillsynsmyndigheter bör säkerställa att systemansvariga för överförings- och 

distributionssystem vidtar lämpliga åtgärder för att göra sitt nätverk mer 

motståndskraftigt och flexibelt

• Ei har m.a.p. detta tilldelats en ny uppgift att övervaka och utvärdera resultatet hos TSO och DSO i 

förhållande till utvecklingen av ett smart nät (artikel 59.1.l)

Smarta elnät i elmarknadsdirektivet (EU) 2019/944



Forum för smarta elnät* beskriver smarta elnät som en möjliggörare för:

*Forum för smarta elnät tillsattes för perioden 2016-2019 och var ett initiativ från regeringen i syfte att bland annat 

motivera, informera och planera för utvecklingen av tjänster och teknik som bidrar till en effektiv utveckling av elnäten

Smarta elnät – en möjliggörare

”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

integrering av förnybar elproduktion, även småskalig

minskad energianvändning

flexibilitet som jämnar ut belastningen i elnätet

för elkunder att bli aktiva deltagare på elmarknaden



• Används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva framtidens elnät och handlar både om ny 

teknik, nya tjänster och nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign i syfte att möjliggöra 

energiomställningen till låga kostnader för samhället 

• Finns inte någon tydlig gräns mellan traditionella elnät och smarta elnät – successivt smartare

• Egenskaper hos eller funktionaliteter som det smarta elnätet kan bidra till som tillgodoser ett 

behov eller adresserar ett mål som ger värde till systemet och systemets intressenter

• Flera smarta elnätslösningar kompletterar varandra och flera smarta elnätslösningar kan behövas 

för att uppnå en viss funktionalitet

”Smarta elnät” är komplext att analysera



Funktionaliteter i elsystemet som smarta elnät kan 
bidra med

Underlätta för kunderna att göra informerade konsumtionsbeslut baserat på pris, miljö och/eller andra attribut

Underlätta för flexibilitetsresurser att bidra till elsystemet samt optimera utnyttjandet av och effektiviteten hos 
elsystemets tillgångar

Stimulera framväxten av nya marknadsprodukter, tjänster och marknader

Upprätthålla en ändamålsenlig spänningskvalitet

Bidra till motståndskraft mot störningar, attacker och naturkatastrofer.



• Effekter av smarta elnät analyseras med fördel genom allmänna kategorier som är 

associerade med funktionaliteterna och syftet med att gå mot ett smartare elnät 

(International Smart Grid Action Network, ISGAN)

• Nyttor med smarta elnät enligt tidigare studier framförallt kostnadsbesparingar till följd av 

minskat investeringsbehov i nät- och produktionskapacitet, frigörande av kapacitet i befintligt 

nät samt ökad tillförlitlighet

• Efterfrågeflexibilitet ett nyckelelement för kostnadsbesparingar vad gäller investeringar i nät-

och produktionskapacitet

• Elmarknadsdirektivet: Konsumenterna spelar en avgörande roll för att uppnå den flexibilitet 

som krävs för att anpassa elsystemet till intermittent och distribuerad produktion av förnybar 

el (skäl 10)

Finns inget entydigt sätt att kategorisera kostnader och 
nyttor av smarta elnät



Vår metod



• Påverkan på elsystemet

• Kostnadseffektiv elförsörjning med och utan efterfrågeflexibilitet (kvantitativt)

• Kostnadseffektiv driftsäkerhet

• Minskad risk för avbrott

• Påverkan på konkurrens

• Påverkan på IT-säkerhet

• Påverkan på klimatmål och energimål

• Påverkan på tillväxt

Områden för vår analys



• Kostnadseffektiv elförsörjning med och utan efterfrågeflex i olika scenarier

• Syntes av

• Nätanalys (input från DNV) 

• Elmarknadsmodellering

• Scenarier 

• Teknisk potential för efterfrågeflexibilitet och kostnadsuppskattningar (DNV)

Översikt över vår kvantitativa metod



Scenarier



Framtidsscenarier präglas av osäkerheter, exempelvis…
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Svenska kraftnäts arbete med att ta fram scenarier till LMA 2021 har löpt 

parallellt i tid med vårt projekt och vi har valt ut två av deras preliminära scenarier 

som startpunkt för våra analyser. Vi har valt år 2045 som tidpunkt för nedslag av 

vår analys. Detta år ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären

Den data vi har fått ta del av från Svenska kraftnät omfattar

• Total elanvändning per elområde för Sverige, Norden och Baltikum

• Installerad kapacitet per kraftslag fördelat per elområde i Sverige, Norden och Baltikum

• Överföringskapaciteter (nuvarande och planerade) för elområden i Sverige, Norden och 

Baltikum

• Bränsle- och CO2-priser

Preliminära scenarier från Svenska kraftnät



Preliminärt scenario A (Svk) 
år 2045

Kraftslag Sverige Installerad 

kapacitet (MW)

Vattenkraft 16 300

Vindkraft land 26 923

Vindkraft hav 24 754

Sol 19 127

Övr. termisk 4 195

Total 

elanvändning

270 TWh

• Kraftig elektrifiering av samhället

• Förnybar elprodukton dominerar med hög andel 

land- och havsbaserad vindproduktion. Samtliga 

kärnkraftsreaktorer i Sverige är avvecklade

• Svensk industri har genomgått en stor 

omställning till el och vätgas

• Omställning till fossilfri stålindustri, Hybrit 

förbrukar 55 TWh. Ytterligare produktion av 

vätgas använder 20 TWh som används till 

framställning av elektrobränslen. Serverhallar 

konsumerar 11 TWh



Preliminärt scenario A
+ kärnkraft år 2045

Total 

elanvändning

270 TWh

• Kraftig elektrifiering av samhället. Samma elanvändning som 

i scenario A

• Ökning av kärnkraft (installerad kapacitet 8730 MW hämtad 

från ett av Svk:s övriga scenarier)

• Hög andel förnybar elproduktion

• Svensk industri har genomgått en stor omställning till el och 

vätgas i enlighet med scenario A

• Omställning till fossilfri stålindustri, Hybrit förbrukar 55 TWh. 

Ytterligare produktion av vätgas använder 20 TWh som 

används till exempelvis framställning av elektrobränslen. 

Serverhallar konsumerar 11 TWh



Preliminärt scenario B (Svk) 
år 2045

Kraftslag Sverige Installerad 

kapacitet (MW)

Vattenkraft 16 300

Vindkraft land 24 262

Vindkraft hav 7 251

Sol 8 857

Övr. termisk 4 198

Kärnkraft 2 572

Total 

elanvändning

188 TWh

• Högre elanvändning än idag, men mer måttlig 

jämfört scenario A

• Förnybar produktion är stor, särskilt 

landbaserad vindkraft

• Två kärnkraftsreaktorer i Sverige livstids-

förlängs för drift efter 2050

• Svensk stålindustri använder 15 TWh och 

övrig produktion av vätgas 1,6 TWh. 

Serverhallar konsumerar 8 TWh



- Teknisk potential för efterfrågeflexibilitet och 
kostnadsuppskattningar

- Nätanalys

DNV
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Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät 

DNV har dec 2020 - feb 2021 utfört en studie 
till grund för Ei:s utvärdering enligt 
regeringsuppdrag

Två delmoment:

1. Teknisk potential och kostnader på 
elområdesnivå för flexibilitetsresurser 
år 2020 och 2045

2. Undersöka ett smartare elnäts potential att 
minska fasta och rörliga kostnader

• givet kundsammansättning och 
överföringsmönster 2045

25
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Flexibilitet – ett hett ämne

• Input från branschen

• Workshop anordnad i februari

• Drygt 60 deltagare

• Presentation av preliminära resultat för del 1

• Diskussion i fokusgrupper 

• Möte för diskussion av de antagande som gjorts 

för de studerade referensnäten

• Snabb utveckling

• Osäkerhet

26

Skärmdump från Menti-fråga under workshopen

Exempel på decentraliserade och centraliserade källor till flexibilitet, bild DNV 



den 9 mars 2021

Delmoment 1: 
Analys på elområdesnivå
Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät

Yalin Huang
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Översikt över flexibilitetsresurser per sektor

Sektor Hushåll/service Industri Transport Energilager

Flexibilitets-

resurser 

Uppvärmning, 

kyla och 

ventilation

Lagring 

och/eller egen 

produktion

Elbilar -

V2G,G2V

Batterilager
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Steg 1:

• Teknisk potential: flyttbar effekt, uthållighet, återhämtningstid, CAPEX, OPEX

• Flexibilitet för nätkapacitet: uthållighet >=1 timme

• Kostnad för de flesta anges i nuläget förutom för batterilager och vätgaslagring

Steg 2:

• Flexibilitetspotential: den maximala effekt som en typ av resurser kan flytta eller minska inom de tekniska 

begränsningarna för respektive elområde

• År 2020, två preliminära scenarier för år 2045 från Svenska kraftnät

• Scenario A: en kraftig elektrifiering av samhället, t.ex. Hybrit och elbilar. Elanvändningen i Sverige ligger 

på 270 TWh

Urval: Utgångspunkten för urvalet av förbrukare som ingår i studien är olika offentliga rapporter vilka identifierat

flexibilitet i Sverige baserat på intervjuer eller numerisk analys.
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Hushåll / Service – Allmänt  

• Beskrivning 
• Främsta flexibilitetsmöjligheten: 

• Hushåll: uppvärmning i småhus, kyl/frys och rengöring 

• Service: kyl/frys och ventilation

• Tröghet i kyl/frys /uppvärmning, möjlighet att flytta utnyttjandet

• (Elbilar behandlas inom transportsektorn)

29

▪ Status 2020

– Hushåll/service/transport förbrukade 78,9 TWh år 2020

– Flexibiliteten inom denna sektor utnyttjas väldigt begränsat idag 

– Men potentialen är stor, se figuren 

▪ Scenario 2045 

– Förbrukning inom hushåll och service uppskattas ligga på ungefär samma 

nivå som 2020

▪ Källor 
– Gils, 2014, Assessment of the theoretical demand response in Europe

– Zimmermann, 2009, End-use metering campaign in 400 households in Sweden

– Skytte, Bergaentzle, Fausto, Gunkel, 2019, Flexible Nordic Energy Systems - Summary report

– Saengprajak, 2007, Efficiency of demand side management measures in small village electrification 

systems

– Lund, Lundgren, Mikkola, Salpakari, 2015, Review of energy flexibility measures to enable high levels of 

variable renewable electricity

– Herre, Behrouz, Wang, Söder, 2021, Provision of multiple services with controllable loads as multi-area 

thermal energy storage

Hushåll
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Hushåll / Service – metod

30

Uppvärmning i hushåll 

1. Uppskattningen baseras på installerad effekt och antal småhus.  

2. Utnyttjandegrad för uppvärmning (luft) antas till 60%

3. Förbrukning under sommaren för uppvärmning (luft) antas vara 28% av den under 

vintern

4. Förbrukning mitt på dagen för uppvärmning (luft) antas vara 70% av den under 

övriga timmar

5. 25% av värmeförbrukningen går till vattenuppvärmning

Andra utrustningar i hushåll

1. Uppskattningen baseras på årlig förbrukning (MWh) 

2. Förbrukning för kyl/frys under vintern antas vara 10% lägre än under sommaren

3. Tvätt och disk antas förbrukas mellan kl. 5 - kl. 22

Service

1. Förbrukning dagtid (kl. 7 - kl. 19) för kyla antas vara 35% högre än under övriga 

timmar

2. Förbrukning av ventilation och vatten är dubbel så mycket under vardagar som

under helger

3. Förbrukning av ventilation och vatten är 3 gånger högre under dagtid än kvällstid
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Hushåll / Service - Sammanställning kostnader 

31

Undersektor Teknik Typ Flyttbar effekt [%] Uthållighet [h] Återhämtning [h]
CAPEX* 

[SEK/kW,år]
OPEX**

Hushåll

Uppvärmning

Luft 100% 1 2 31 0

Vatten 100% 12 12 9 0

Kyla
Kyl/frys

100% 1 2 33 0

Tvätt/Disk Annan utrustning 100% 7 - 9 0

Service

Uppvärmning Vattenburen 100% 12 12 220 0

Ventilation Ventilation 100% 1 2 1269 0

Kyla
Kyl/frys 100% 1 2 1660 0

*Investeringar gällande flexibilitet har vi antagit 10 års livstid   

**OPEX är noll, vilket betyder att användning som flexibel resurs bara förskjuts i tid och bekvämligheten är säkerställd.
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Industri – Allmänt  

• Beskrivning: 
• Industri förbrukar cirka 35% av den totala elförbrukningen i Sverige.

• Elintensiv industri, kostnad av el/brutto mervärde >5% och flexibel process

✓ Massa- och pappersindustri med mekanisk massaproduktion 

✓ Stål- och aluminiumverk

✓ Kemisk industri

✓ Cement 

✓ Egenproduktion av el (reservkraft)
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▪ Status 2020

– Elkostnad anges spela en stor roll för mer än hälften av industrierna

– Några industrier är aktiva på elmarknaden och som effektreserv

▪ Scenario 2045 

– Stor ökning från serverhallar och Hybrit förutspås

▪ Källor: 

– Paulus & Borggrefe, 2011, The potential of demand-side management in energy-intensive industries for 

electricity markets in Germany

– epostutbyte med Svenska producenter 

– https://www.svensktaluminium.se/hallbarhet/

– Jonas, 2014, Förbrukningsreduktion- ett alternativ till gasturbiner som snabb aktiv störningsreserv

– Gils, 2014, Assessment of the theoretical demand response in Europe

40,1%

15,6%

11,0%

10,9%

7,5%

4,8%

2,1%
3,7%

4,2%

Fördelning elanvändning inom industrin 2018

Massa- och pappersindustri

Stål- och metallverk

Kemisk industri

Verkstadsindustri

Gruvor

Livsmedelsindustri

Jord och sten

Trävaruindustri

https://www.svensktaluminium.se/hallbarhet/
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Industri - metod 

1. Kostnader och tekniska begränsningar baserade på 

examensarbeten och forskningsrapporter

2. Teknisk potential främst baserad på intervjuer utförda av

DNV och andra, samt på Svenska kraftnäts Scenario

3. Begränsat med data om förbrukning i omgärdande system, 

t.ex. ventilation och uppvärmning

4. Begränsad data om de industrier som har reservkraft

5. Begränsad data om nya industrier

33
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Industri - Sammanställning teknisk potential  

34

▪ Status 2020

– SE 3 har störst flexibilitetspotential 

– De flesta industrierna tillhandahåller inte flexibilitet till nätet idag

– Några har varit aktiva som effektreserv, men ingen för 2020-2025 

▪ Scenario 2045 

– Nya industrier: Datacenter, Hybrit

– En kraftig ökning i SE 1 tack vare Hybrit
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Industri - Sammanställning kostnader  

• Inom massa- och pappersindustri kommer en kort neddragning inte att påverka produktionen.

• Inom stålverk beror kostnaden på tekniken i stålverket och marknadspriset för stål.

• Hybrit: lagring är vätgas och 30 årslivstid. CAPEX för vätgaslagring anges den uppskattade kostnaden i 2045. 

• Egenproduktion räknas som en flexibilitetsresurs om det finns lagringsmöjlighet i anläggningen

35

Industrityp Flyttbar effekt Effektreduktion Uthålligthet [h] Återhämtning [h]
CAPEX

[SEK/kW,år]

OPEX

[SEK/kWh]

Massa- och pappersindustri 80% 1.5 24 22 0.1

Stålverk 60% 2 1 30.8

Aluminum 25% 4 1 1.0

Kemi 40% 2 1 3.0

Cementindustri 40% 2 27 7.1

Serverhallar 10% 1 2 1269 0.0

Hybrit - lagring 77% 24 72 418 0.0

Egenproduktion 100% 2 - -
Industri-

beroende



DNV © DEN 9 MARS 2021

Transport – Allmänt  

• Beskrivning: 
• Främsta flexibilitetsmöjligheten: 

• Flytta laddning i tid, begränsa effekt 

• Via V2G verka som energilager

• Personbilar främst inkopplade mellan 18:00 – 06:00

• Personbilar, publik transport, servicefordon

36

▪ Status 2020

– Flexibiliteten inom denna sektor utnyttjas till viss mån idag

– Kombination av 100% batteri (BEV) och hybrider (PHEV):34%:66%

– 2019 hade knappt 20 000 av 100 000 laddbara fordon stöd för V2G

– I praktiken endast G2V 

▪ Scenario 2045 

– En stor ökning förespås

– 80% elfordon antas var 100% batteri (inga hybrider)

▪ Källor: 
– Kempton, Tomic, 2004, Vehicle-to-grid power fundamentals: calculating capacity and net revenue

– 2021, http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/forberedelser/1-2-laddtyper-och-hastigheter/

– Aunedi, Woolf et al., 2015, Characteristic demand profiles of residential and commercial EV users and 

opportunities for smart charging

– Taljegard, M et al., 2019, Impacts of electric vehicles on the electricity generation portfolio – A 

Scandinavian-German case study

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

Antal BEVs år 2020

Antal BEVs år 2045

SE1 SE2 SE3 SE4

58 148 

BEVs

http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/forberedelser/1-2-laddtyper-och-hastigheter/
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Transport - Sammanställning teknisk potential – G2V  

37

• Laddeffekt 3,7 kW i snitt

• Max 18% av (privata) elbilar laddar under samma timme enligt en annan 

undersökning

• 50 % av alla elbilar som laddas under samma timmar antas kunna flytta sin 

laddning till senare tillfället

• Laddeffekt 11 kW i snitt

• Max 16% av (privata) elbilar laddar under samma timme enligt en annan 

studie där den optimala schemaläggningen minimerar 

produktionskostnaden år 2050

• 50% av laddning antas ha möjlighet att vid behov kunna skjutas upp  
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Transport - Sammanställning teknisk potential – V2G 2045  

• Potentialen för V2G uppskattas genom att laddning kommer att ske 

enligt elpriset. 

• Laddningsschemat har tagit hänsyn till den individuella elbilens 

batteristatus och dess laddningsbegräsningar

• Många laddningslösningar innehåller redan en sådan tjänst. Därför 

antas ingen CAPEX-kostnad för G2V-flexibilitet. 

• Den rörliga kostnaden för G2V är försumbar eftersom ungefär 

motsvarande kostnad fås då bilen kommer att ladda vid ett annat 

tillfälle.

• Vi antar att alla bilar kommer att kunna ladda ur till nätet år 2045 

därför anses ingen CAPEX för V2G. 

• Med en tur- och retureffektivitet på 88 %, blir den rörliga kostnaden 

för V2G-kostnaden för att ladda den extra energi som försvinner som 

förluster vid i- och urladdning. Det vill säga V2G-kostnaden blir 14 % 

x V2G energi x elpris vid laddning.
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Energilager – Allmänt 

• Beskrivning: 

• Flyttbar effekt anges som installerat kapacitet 

då alla batterier antas tillgängliga för 

nätbehov 

• CAPEX för batterilager är relaterad till 

energi/effekt-förhållandet

• CAPEX för ett batterisystem på ca. 10 

MW/40 MWh är runt 250 €/kWh

• OPEX står för 1.5 % av CAPEX per år 

exklusive förluster för i- och urladdning.

39

Scenario

Installerad kapacitet för batterilager 

(MW)

SE1 SE2 SE3 SE4 SUM

2045 A 50 49 708 309 1116
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Delmoment 2: 
Analys på nätnivå
Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät

Lucas Thomée
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• Syfte

• Metod

• Referensnät – landsbygd, tätort & regionnät

• Resultat, sammanfattning

• Frågor & diskussion
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Syfte

• Undersöka om ett smartare elnät har potential att minska fasta och rörliga kostnader associerade 

med att överföra el på distributionsnätet, givet den kundsammansättning och de 

överföringsmönster som förväntas råda år 2045.

• Bygger vidare på resultaten från Delmoment 1: Analys på elområdesnivå - tekniska potentialen & 

kostnader för flexibilitetsresurser.

• För tre olika referensnäten görs en kostnadsjämförelse mellan att lösa framtida 

kapacitetsutmaningar med hjälp av renodlad nätförstärkning, alternativt genom nyttjande av 

flexibilitetsresurser.

44
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Metod

1. Utveckla referensnät: landsbygd, tätort & regionnät

2. Identifiera förbrukning- och produktionsprofiler för år 2045

3. Identifiera framtida nätbehov: begränsad kapacitet och/eller långsamma spänningsvariationer

4. Åtgärder genom: renodlad nätkapacitet, alternativt nyttjande av flexibilitetsresurser

5. Jämförelse renodlad nätkapacitet och flexibilitetsresurser

45
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Referensnät – Landsbygd

46

• Begränsad till 10 kV och 0.4 kV nivå

• Radiell koppling av 51 kunder: främst hushåll, 

jordbruk och service

• Blandade 10 kV ledningar: jordkabel & luftledning

• Distributionstransformatorer 10/0.4 kV, 200 kVA

• Baserat på typnät från el-/energiforskprojekt
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Referensnät – Tätort

47

• Begränsad till 10 kV och 0.4 kV nivå

• Öppen slinga av 1120 kunder: främst hushåll & 

service, viss industri

• 10 kV ledningar: främst jordkabel

• Distributionstransformatorer 10/0.4 kV, 830 kVA

• Baserat på typnät från el-/energiforskprojekt
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Referensnät – Regionnät

• Begränsad till 130 kV nivå.

• Blandad förbrukning och produktion:

• Storskalig industri, koppling till landsbygd & tätort

• Solkraftverk, vindkraftverk, värmekraftverk

• Lagring

• 130 kV dubbel-ledning

• Koppling till transmissionsnätet

48
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Framtidsscenario för år 2045

• Baserat på Svenska kraftnäts preliminära långsiktiga scenario för elsystemets utveckling.

• Analys på nätnivå begränsad till Scenario A (Svk): en mycket kraftig elektrifiering av samhället 

med stor ökning av elanvändningen och produktion från förnyelsebara källor.

• Landsbygd och tätort: Elektrifiering av transport & småskalig solkraft

• Regionnät: elektrifiering av industri, storskalig solkraft och landbaserad vindkraft, lagring.

49

Kraftslag, MW 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Vattenkraft 16 300 16 300

Kärnkraft 7 750 0

Vindkraft 9 450 51 677

Landbaserad 9 250 26 923

Havsbaserad 200 24 754

Solkraft 841 19 127

Övr. termisk 5 830 4 195

Produktionskapacitet (MW) per kraftslag

270
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Förbrukning- och produktionsprofiler

• Helår, 1-timmes värden

• Förbrukning: 

• Hushåll

• Service

• Industri, småskalig och storskalig

• Elfordon

• Produktion:

• Solkraft

• Vindkraft

• Värmekraft

50

Hushåll Industri

Vindkraft Solkraft
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Identifierat behov – Landsbygd

• Ökad belastning – men ingen överbelastning av ledningar eller distributionstransformatorer.

• Ökade långsamma spänningsvariationer – behov av anpassningar i lågspänningsnätet 0.4 kV

51

- 2020

- 2045

Belastning transformator 10/0.4 kV Spänningsvariation kundanslutning 0.4 kV
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Identifierat behov – Tätort

• Ökad belastning – överbelastning av distributionstransformatorer 10/0.4 kV och 10 kV ledningar

• Ökade långsamma spänningsvariationer – inget identifierat behov av anpassningar

52

- 2020

- 2045

Belastning transformator 10/0.4 kV
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Identifierat behov – Regionnät

• Ökad belastning – överbelastning av 130 kV ledningar

• Ökade långsamma spänningsvariationer – inget 

identifierat behov av anpassningar

53

- 2020

- 2045

Belastning ledning 130 kV
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Anpassningar – kostnad per år

• Renodlad nätkapacitet:

• Enligt Eis normvärdeslista

• 40 år kalkylperiod, 3.5 % diskonteringsränta, 

enligt Ei R2018:06

• Flexibilitetsresurser:

• Resultat från Delmoment 1.

• I respektive referensnät identifiera tillgängliga 

flexibilitetsresurser och kostnader

54

Typ av anläggning Teknisk specifikation Spänning [kV] Normvärde 2018 [SEK] Enhet

Transformator 1250 kVA 12/0,4 213 892 st

Transformator 1000 kVA 12/0,4 151 805 st

Transformator 800 kVA 12/0,4 147 600 st

Transformator 500 kVA 12/0,4 111 250 st

Transformator 315 kVA 12/0,4 77 224 st

Transformator 200 kVA 12/0,4 58 611 st

Transformator 100 kVA 12/0,4 42 112 st

Transformator 50 kVA 12/0,4 35 204 st

Undersektor Teknik Typ Flyttbar effekt [%] Uthållighet [h] Återhämtning [h]
CAPEX* 

[SEK/kW,år]
OPEX**

Hushåll

Uppvärmning

Värmepumpar 100% 1 2 31 0

Direktverkande el 100% 1 2
9

0

Vattenburen 100% 12 12 33 0

Kyla/Tvätt/Disk Annan utrustning 100% 12 6 9 0

Service

Uppvärmning Vattenburen 100% 12 12 1660 0

Ventilation Ventilation 100% 1 2 1269 0

Kyla Kyla 100% 1 2 220 0
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Exempel – tätort

• Överbelastad distributionstransformatorer + 

ledningar

• Renodlad nätförstärkning: 

• Ökad transformator kapacitet från 830 kVA till 

1000 kVA eller 1250 kVA

• Ökad ledningsarea 10 kV ledningar 95mm2 till 

150 mm2

• Flexibilitetsresurser från ca 1120 kunder: 

• Elfordon – V2G

• Hushåll/Service – uppvärmning & tvätt/disk

55

Belastning transformator 10/0.4 kV, 830 kVA

08-09 feb 2045.



DNV © DEN 9 MARS 2021

Sammanfattning

• I referensnäten för landsbygd och tätort kan flexibilitetsresurser ge kostnadsbesparingar

• Landsbygd – kombination av flex och nätutbyggnad för att motverka spänningsvariationer

• Tätort – Flexibilitetsresurser för att motverka kapacitetsbrist

• I referensnätet för regionnät, där effektbehovet är stort och kostnaden för flexibilitetsresurser är 

hög, ger flexibilitetsresurser inte kostnadsbesparingar jämfört med renodlad nätförstärkning.

Referensnät
Uppskattad kapitalkostnaden per 

år för referensnätet [SEK] 
(Endast nätkomponenter, enligt normvärdeslistan)

Årlig kostnadsökning [SEK/år] Kostnadsändring med flex-resurser [%]

Renodlad nätutbyggnad 
Kombination av flexresurser +

ytterligare nätutbyggnad  
Flexresurser

Landsbygd 

10/0.4 kV, 51 kunder
422 000 1 300 1 000 - -0.08 %

Tätort 

10/0.4 kV, 1120 kunder
5 984 000 20 000 - 8 000 -0.19 %

Regionnät 

130 kV, SE3/SE4
6 087 000 736 000 - 2 321 000 +24.2 %

56
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Susanne Ackeby – Susanne.Ackeby@dnv.com

Yalin Huang – Yalin.Huang@dnv.com

Lucas Thomée – Lucas.Thomee@dnv.com
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Ei:s syntesanalys



Fokus i analysen ligger på att utreda eventuella kostnadsbesparingar med smarta 

elnät genom att undersöka effekter av efterfrågeflexibilitet med fokus på flytt av 

last (lasten är konserverad från en tidpunkt till en annan och den totala 

elanvändningen hålls konstant)

Syntesen består av 

• Elnätsanalys som utgår från DNV:s analys av tre typnät som skalas upp till nationell nivå

• Elmarknadsmodelleringar i Apollo som baseras på data från Svenska kraftnäts preliminära 

scenarier och DNV:s data för flexibilitetsresurser

Resultatet ges av årliga kostnader för respektive scenario

Ei:s syntesanalys



• Utvärdering av eventuella 

kostnadsbesparingar i det ”smarta 

elnätet” jämfört med det ”traditionella 

elnätet” 

• Möta överföringsbehov 2045 genom att 

använda nätkundernas flexibilitet vs. renodlad 

nätkapacitet (se figur till höger) baserat på 

DNV:s resultat

• Två ytterligheter

• Nätanalysen ger inte svar på samhälls-

ekonomiskt optimala kombinationen av nät och 

flexibilitet – indikation 

Elnätsanalys – fokus på kostnadseffektivitet 

Elnät 2020

2020 2045

Elnät 2020

Renodlad 

nätkapacitet

Elnät 2020

Flexibilitets-

resurser

”Traditionellt elnät”

Överföringsbehovet 

2045 hanteras med 

renodlad nätkapacitet

”Smart elnät”

Överföringsbehovet 

2045 hanteras med 

flexibilitetsresurser

Notera att figuren är en förenklad bild av elnätsanalysen



• Resultaten från DNV:s analys – anpassning av elnätet till överföringsbehovet 2045:

• Kostnadsförändringar för transmissionsnätet analyseras genom ändrad belastning i gränspunkt

• Kostnadsförändringarna i respektive alternativ kommer att skalas upp och värderas baserat på nätföretagens 

kapitalkostnader med hänsyn till nätnivå och typ

• Tentativt: Med fullständig information små skillnader i kostnadseffektivitet för elförsörjning mellan alternativen 

– men skillnader mellan nätnivåer

Elnätsanalys – uppskalning av DNV:s resultat

Typnät Kostnadsförändring vid användning av flexibilitetsresurser jämfört med renodlad nätkapacitet

Direkta förändringar i nätet Förändring i belastning mot överliggande nät

Regionnät +213 % -24 %

Lokalnät tätort -59 % -17 %

Lokalnät landsbygd -25 %* +0,1%

*Kombination av flexibilitetsresurser och renodlad nätutbyggnad pga. flexibilitetspotential



• Vi håller på att utföra elmarknadsmodelleringar 

i Apollo, ett system utvecklat av Sweco

• Vi har valt att bygga scenarier med 

utgångspunkt i Apollos referensscenario 2045, 

där vi har ersatt viss inputdata med data från 

Svenska kraftnät

• Data gällande flytt av last implementeras i 

Apollo efter data från DNV, rent tekniskt läggs 

detta in som pumpkraftverk i modelleringen

• Det vi vill fånga i elmarknadsmodelleringen är 

total driftkostnad för elproduktion år 2045 utan 

och med flytt av last/efterfrågeflexibilitet

Elmarknadsmodellering i Apollo

Simuleringsresultat

Bränsle- och 
co2-priser

Elanvändning
Kapaciteter 
per kraftslag

Flytt av last

efterfrågeflex

Överförings-
kapaciteter



Marginalprissättning

utbud

• Här visas en förenklad bild över 

prisbildningen på spotmarknaden 

och i vilken ordning olika kraftslag 

får tillslag. I Sverige har vi 

marginalprissättning på el

• Marginalkostnaden på el varierar 

utifrån kraftslag. Vind-, vatten- och 

kärnkraft ligger på en låg nivå

• Installerade kapaciteter per 

kraftslag är givna från scenarierna 

vilket har gjort att vi har avgränsat 

oss från att analysera 

investeringskostnader och 

lönsamhet



• Projektet befinner sig i en aktiv fas av elmarknadsmodelleringen

• Flytt av last är inte helt lätt att modellera och metoden för detta är delvis under 

utveckling, vi tror att intresset för att inkludera detta i elmarknadsmodellering 

framöver kommer att öka

• Vi kan ännu inte dela några resultat från elmarknadsmodelleringen

Resultaten från elmarknadsmodelleringarna är ännu 
inte klara



Nyttor som beskrivs kvalitativt



• På kort sikt finns alltid en viss osäkerhet överföringsbehovet, produktion och 

konsumtion.

• Kostnadseffektiv drift med befintliga resurser

• TSO/DSO

• Förmåga att klara oförutsedda fel (N-1)

• Spänning, frekvens mm

• Avbrott

Driftsäkerhet



• Fler aktörer bör innebära minskad möjlighet för elproducenter att 

utöva marknadsmakt på konkurrensutsatta marknader

• Mer elastisk efterfrågan minskar negativa konsekvenser av 

marknadsmakt

• På de handelsplatser för flexibilitet som växer fram idag är 

nätföretagen ofta köpare av flexibiliteten

Konkurrens



• Risk för dubbelräkning med ett extra värde till smarta elnät för att det 

främjar utsläppsminskningar, förnybar el eller energieffektivisering

• Smarta elnät kan sänka kostnaderna för måluppfyllnad

Klimat – och energipolitiska mål



• Smarta elnätstekniker ökar motståndskraften genom bättre observerbarhet och 

ökad styrbarhet för tidigare upptäckt av störningar

• Digitala apparater som interagerar med elnätens system och digitala gränssnitt 

kan öka risken för potentiella attackytor

• Fortsatt arbete för att dra nytta av fördelar och hantera risker

IT-säkerhet 



• Smarta elnät kan på kort sikt effektivisera användningen av nätet och möjliggöra 

snabbare och billigare anslutning av ny verksamhet

• Om smarta elnät på lång sikt ger lägre kostnader för el, är detta i sig 

tillväxtfrämjande

• Smarta elnät kan stimulera framväxten av nya marknadsprodukter, tjänster och 

marknader som kan exporteras till andra länder

Tillväxt



• Pågående arbete till 31 maj

• Ev frågor och kommentarer till diariet@ei.se Märk med; 2020-102850 Fråga 

gällande seminariet smarta elnät OBS! Viktigt med ärendenumret först i 

ämnesraden

Tack!

mailto:diariet@ei.se


• Indikatorer för smarta elnät 

• EFFEKTdialogen

• Incitament i intäktsramsregleringen – flexibilitetstjänster 

Mer information om Ei:s projekt hittar du på www.ei.se.

Relaterade projekt på Ei

http://www.ei.se/

