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Förord
Forum för smarta elnät (Forumet) inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut
från regeringen. Syftet med Forumet var att främja och utveckla dialogen om
smarta elnäts möjligheter. Energimarknadsinspektionen (Ei) och Statens
energimyndighet (Energimyndigheten) har fått var sitt uppdrag av regeringen att
ta fram förslag på hur arbetet kan tas vidare inom respektive myndighet. Ei:s
uppdrag redovisas i denna rapport. Arbetet har skett i nära dialog mellan
myndigheterna och med värdefulla inspel från Forumets kansli. Ei och
Energimyndigheten är eniga om hur vi ser på uppdelningen av Forumets arbete
mellan myndigheterna.

Eskilstuna, mars 2020

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör
Karin Alvehag
Projektledare

Innehåll
Sammanfattning .................................................................................................................. 3
1
1.1
1.2

Inledning .................................................................................................................... 4
Uppdraget och avgränsningar ......................................................................... 4
Rapportens innehåll ........................................................................................... 5

2
2.1
2.2

Forumet för smarta elnät........................................................................................ 6
Forumets verksamhet ........................................................................................ 6
Promemoria om hur Forumets arbete kan tas vidare ................................... 8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Ei:s roll och aktiviteter kopplat till smarta elnät ...............................................13
Ei och smarta elnät ........................................................................................... 13
Marknadsdesign är centralt för smarta elnät ............................................... 14
Nätreglering och incitament för smarta elnät .............................................. 16
Främja efterfrågeflexibilitet ............................................................................ 18

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Förslag på vad av Forumets arbete som Ei kan ta vidare ...............................20
EFFEKTdialog................................................................................................... 20
Marknadsdesign ............................................................................................... 21
Förutsättningar för flexiblare regelverk ........................................................ 21
Hearing med berörda aktörer......................................................................... 22

Bilaga 1 - PM ”Forum för smarta elnät – så kan det tas vidare” ...............................23

Sammanfattning
Forum för smarta elnät (Forumet) inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut
av regeringen. Syftet med Forumet var att främja och utveckla dialogen om smarta
elnäts möjligheter i omställningen av energisystemet.
Smarta elnät är ett brett begrepp och handlar både om ny teknik, nya tjänster och
nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign. Med smartare tekniska
lösningar och affärsmodeller möjliggör smarta elnät att flexibiliteten i elsystemet
kan utnyttjas mer och effektivare, både i produktions- och användarledet.
I januari 2020 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Statens energimyndighet
(Energimyndigheten) var sitt uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur
Forumets arbete kan tas vidare inom respektive myndighet. Arbetet har skett i
nära dialog mellan myndigheterna och med värdefulla inspel från Forumets kansli.
Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. De utmaningar
som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökade behov av
energi kräver omfattande förändringar av regelverken på energiområdet. Vi
ansvarar för att föreslå ändringar i regelverk och andra åtgärder som främjar
elmarknadens funktion men också för regleringen av elnätsverksamheten. Ei har
en särskild roll vad gäller elnätens leveranssäkerhet, smarta elnät och effektivt
nätutnyttjande och det framgår särskilt av vår instruktion att vi ska främja
efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Som en följd av EU:s reviderade
elmarknadsdirektiv som trädde ikraft 2019 stärks Ei:s roll ytterligare – inte minst
kopplat till smarta elnät och flexibilitet
Ei bedömer att mycket av det vi gör idag ligger i linje med Forumets uppdrag då
vårt uppdrag omfattar många av Forumets frågor. De av Forumets aktiviteter som
under arbetets gång identifierats som mest naturliga för Ei att ta vidare handlar om
konkreta aktiviteter kopplade till i huvudsak marknadsdesignfrågor inom smarta
elnät och efterfrågeflexibilitet medan aktiviteter som i huvudsak rör internationella
samarbeten och exportfrämjande faller inom Energimyndighetens
verksamhetsområden. Ei och Energimyndigheten är eniga om hur uppdelningen
av Forumets arbete mellan myndigheterna bör ske.
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1 Inledning
Det pågår en omställning av energisystemet. Andelen variabel elproduktion i form
av vind- och solkraft samt småskalig distribuerad elproduktion ökar. På
användarsidan sker en elektrifiering av transporter och industrier. Samtidigt växer
Sverige med nya bostäder och verksamheter som ska ansluta som följd. 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 omställningen av energisystemet behöver elnäten förändras och
moderniseras. 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 samt
avancerad mätning, övervakning och styrning. I omställningen av energisystemet
blir det allt viktigare att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser i elsystemet för att
hantera variationerna i den variabla elproduktionen. Med smartare tekniska
lösningar och affärsmodeller möjliggör smarta elnät att flexibiliteten i elsystemet
kan utnyttjas mer och effektivare, både i produktions- och användarledet.
Ur ett kundperspektiv är den mest framträdande nyttan av smarta elnät att
kunden kan öka sitt inflytande och göra fler aktiva val på marknaden. Det kan
handla om att styra sin förbrukning eller att utnyttja nya produkter och tjänster
som kan bidra till ökad energieffektivisering. Ur ett samhällsperspektiv handlar
smarta elnät om att få till stånd ett effektivt utnyttjande av elnätet och en
långsiktigt hållbar utveckling av energisystemet.
Forumet arbetade under perioden 2016–2019 för att främja och utveckla dialogen
om smarta elnäts möjligheter. I budgetpropositionen för 2020 aviserade regeringen
att återkomma med hur Forumets arbete efter 2019 kan fortsätta.

1.1

Uppdraget och avgränsningar

I januari 2020 fick Ei och Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram
förslag på hur Forumets arbetet kan tas vidare inom respektive myndighet.
Uppdragen ska avrapporteras till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 20 mars 2020. Ei:s uppdrag redovisas i denna rapport.
I uppdraget framgår också att fram till dess att regeringen har tagit ställning till
eventuella förslag, men dock längst till den 30 juni 2020, ska Ei tillsammans med
Energimyndigheten och i nära dialog med Infrastrukturdepartementet aktivt driva
de frågor som låg inom ramen för Forumets tidigare ansvarsområden och som
ryms i Ei:s uppdrag.
Ei och Energimyndigheten har haft en nära dialog under genomförandet av detta
uppdrag. Båda myndigheterna har utgått från den promemoria, bilaga 1, som den
före detta kanslichefen för Forumet har tagit fram (Promemorian), som beskriver
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Forumets huvudsakliga arbetsuppgifter, hur statusen var för dessa arbetsuppgifter
i januari 2020 och hur de kan tas vidare.

1.2

Rapportens innehåll

Kapitel 2 sammanfattar Forumets arbete med betoning på de kvarvarande
åtagandena och Forumets olika samarbeten. Kapitel 3 beskriver Ei:s roll kopplat till
smarta elnät och den verksamhet som redan pågår på myndigheten inom området.
I kapitel 4 lämnar vi förslag på de delar av Forumets arbete som kan tas vidare
inom Ei:s verksamhet.
I bilaga 1 återfinns Promemorian som överlämnades till Ei och Energimyndigheten
i februari 2020 och som har använts som underlag i arbetet med
regeringsuppdraget. En sammanfattning av Promemorians innehåll finns också i
kapitel 2.
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2 Forumet för smarta elnät
Forumet inrättades våren 2016 efter ett beslut från regeringen med syftet att främja
och utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter. Forumet var ett så kallat
särskilt projekt inom Regeringskansliet med en styrgrupp tillsatt av regeringen
vald för att belysa utvecklingen av smarta elnät ur olika perspektiv. Ordförande
för styrgruppen var mellan 2016 och 2017 Nils Vikmång, statssekreterare hos
samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. I augusti 2017 tog Ibrahim
Baylan över ordförandeskapet. Från februari 2019 till dess att Forumet upphörde i
december 2019 var Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och
digitaliseringsminister Anders Ygeman, ordförande för Forumet. För att stödja
Forumets arbete fanns ett administrativt kansli hos Energimyndigheten.
Forumet för smarta elnät var en efterföljare till Samordningsrådet för smarta elnät
som var verksamt mellan 2012 och 2014 1. Samordningsrådet inrättades i sin tur
som en följd av att Ei 2010 föreslog en kunskapsplattform om smarta elnät och att
det borde skapas ett oberoende samordningsråd som bas för plattformen 2.

2.1

Forumets verksamhet

Forumets uppdrag har bland annat inkluderat att; 3
• främja och utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter,
• följa upp genomförandet av den handlingsplan för smarta elnät som togs fram
av Samordningsrådet för smarta elnät,
• identifiera behov av eventuellt kompletterande kostnadseffektiva åtgärder och
rekommendationer i takt med omvärldsförändringar,
• inom ramen för regeringens exportstrategi främja smarta elnät som en svensk
tillväxtbransch på en global marknad,
• arbeta med relevanta partner och ansvara för att ta fram en nationell strategi för
smarta elnät som inkluderar hela processen från forskning och innovation till
internationalisering och harmoniserar med regeringens övriga insatser,
• ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska
utvärderas samt analysera hur smarta elnät kan bidra till att nå de nationella
miljö- klimat- och energimålen,
• koordinera genomförande och uppföljning av förslag inriktade på
tvärsektoriella frågor och främjandeinsatser och
• förvalta och utveckla kunskapsplattformen om smarta elnät.

Samordningsrådets slutbetänkande Planera för effekt! (SOU 2014:84).
Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem – Smarta mätare och intelligenta nät (EI
R2010:18).
3 http://swedishsmartgrid.se/om-oss/vart-uppdrag/
1
2
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I slutrapporten Forumet för smarta elnät 2016–2019 beskrivs verksamheten i mer
detalj. Forumet hade tre effektmål som togs fram av styrgruppen när Forumet
startades:
1 En elmarknad med aktiva kunder samt robust och effektiv integrering av
hundra procent förnybar elproduktion.
2 Sverige är ett nav för smarta elnät, med internationellt erkänd kompetens och
en självklar testbädd för smarta elnät.
3 Sverige har till antal och variation fler exporterande företag, tjänster och
produkter inom smarta elnät.
Forumets arbete utgick huvudsakligen från de två strategierna ökad flexibilitet i
elsystemet genom smarta elnät (som kopplar till effektmål 1) och från forskning till
internationalisering (som kopplar till effektmål 2 och 3). De rapporter som
publicerats som ett resultat av strategiarbetet finns på Forumets hemsida,
www.swedishsmartgrid.se.

Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät
Forumets nationella arbete har utgått från den strategi för ökad flexibilitet som
Forumet presenterade i september 2017. Strategin togs fram av en arbetsgrupp
med bred representation från flera olika branscher och myndigheter. Även aktörer
utanför arbetsgruppen bjöds in att lämna synpunkter på strategin. Strategin
innehåller rekommendationer inom följande fyra områden:
1 Ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster
2 Utveckla marknaden för systemtjänster
3 Åtgärder avseende IT-säkerhet och integritet
4 Informations- och kunskapshöjande åtgärder
Forumet har genomfört flera projekt kopplat till strategiarbetet. Bland annat har ett
projekt genomförts i syfte att öka kunskapen om hur flexibilitet kan bidra till att
möta kapacitetsutmaningar i elnäten som publicerats i rapporten Flexibilitet för ökad
kapacitet och nätdrift. Ett annat projekt har analyserat hur mycket flexibilitet som
kommer att behövas i det framtida energisystemet som publicerats i rapporten
Flexibilitet i en ny tid.
Forumet hade också som uppdrag att bidra till stärkt dialog och samverkan om
smarta elnät. Forumet har därför i arbetet med att ta fram flexibilitetsstrategin
tillsatt arbetsgrupper med bransch- och myndighetsrepresentanter och även
arrangerat öppna workshoppar och hearingar.

Strategi från forskning till internationalisering
Forumets internationella arbete har utgått från den strategi för internationalisering
som Forumet presenterade i september 2017. Strategin togs fram av en arbetsgrupp
med bred representation från energibranschen och näringslivet. Forumets roll i det
internationella arbetet har främst varit att verka i området mellan policy (inklusive
marknadsdesign) och företagsfrämjande.
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Forumet identifierade sju länder som skulle prioriteras i det internationella arbetet.
Länderna var Danmark, Norge, Kina, Storbritannien, Tyskland, USA och Indien.
Strategier och handlingsplaner togs fram för främjandearbetet i de fem
utomnordiska marknaderna.
Marknadsdesignfrågan har identifierats som avgörande för att Sverige ska kunna
göra affärer på en marknad. Den svenska och nordiska elmarknadsmodellen har
väckt intresse i flera länder, däribland Indien och Kina. Sverige har därför
möjlighet att flytta fram positionerna inom marknadsdesign samt att lära av andra
länder. Här finns också synergier med andra internationella samarbeten inom
ramen för International Smart Grid Action Network (ISGAN), Clean Energy
Ministerial (CEM) och International Energy Agency (IEA). Det finns också ett stort
intresse från omvärlden för hur Sverige arbetar med utveckling och modernisering
av elnäten, ökad andel förnybar elproduktion och flexibilitet och innovation.
Forumet har i det internationella främjandearbetet haft ett arbetssätt som grundat
sig i svenska företags behov samt branschspecifik kunskap om marknaderna.
Kunskapshöjande aktiviteter har genomförts, i form av till exempel seminarier om
respektive marknad och företag har också erbjudits att delta i delegationsresor.

2.2

Promemoria om hur Forumets arbete kan tas vidare

Detta avsnitt redovisar vad som lyfts fram i Promemorian om hur det
internationella arbetet (kopplat till strategin från forskning till internationalisering),
samverkan och dialog för smarta elnät (kopplat till strategin för en ökad flexibilitet i
elsystemet genom smarta elnät) och arbetet med kunskapsspridning via webbplatser
bör tas vidare.

Forumets pågående internationella aktiviteter
Förvalta, utveckla och lämna över nätverken på fem nyckelmarknader
Under 2018 och 2019 har Forumet byggt nätverk på fem nyckelmarknader med
koppling mot marknadsdesign och exportfrämjande. Dessa marknader är
Tyskland, Indien, Kina, Storbritannien och USA. Nätverken kan enligt
Promemorian förvaltas, utvecklas och lämnas över till någon aktör.
Visa upp Sverige
Forumet har genomfört flera insatser för att lyfta fram Sveriges kompetens inom
smarta elnät internationellt, bland annat genom att ta emot en omfattande mängd
inkommande delegationer från omvärlden. I arbetet här även ingått att säkerställa
att Smart City Sweden 4 har rätt kompetens om smarta elnät.
Marknadsdesign
Frågan om marknadsdesign, det vill säga utformning av styrmedel och
marknadsreglering, lyfts allt oftare internationellt. Forumet har arbetat med att
etablera internationella arenor för dialog i syfte att lära och sprida erfarenheter.
Forumet har arbetat med frågan tillsammans med Ei, ISGAN och

4

Se mer på https://smartcitysweden.com/
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Energimyndigheten. Bland annat har Forumet tillsammans med ISGAN arrangerat
flera internationella seminarier och workshoppar med fokus på marknadsdesign.
Promemorian identifierar att följande internationella initiativ är mest relevanta att
arbeta vidare med gällande frågan om marknadsdesign, CEM, ISGAN, 21st
Century Power Partnership och Power System Flexibility Campaign (PSF). Det
sistnämnda är en kampanj under CEM som fokuserar på hur flexibilitet kan
möjliggöras i ökad omfattning i elsystemet. Sverige (Forumet och Ei tillsammans)
har sedan 2019 lett kampanjen tillsammans med Kina, Danmark och Tyskland och
IEA. Inom ramen för PSF har det genomförts två seminarier i Paris i februari 2020
som Forumet och Ei har varit aktiva i. Arbetet är fortfarande i en tidig fas och
behöver förvaltas och utvecklas långsiktigt.
Vid sidan av arbetet med PSF har Forumet utrett möjligheten att ha mer ingående
partnerskap med ett antal länder i marknadsdesignfrågor, antingen bilateralt eller
multilateralt. Om Forumets mandat hade fortsatt skulle Forumet ha föreslagit en
utredning för att identifiera områden och länder av speciellt intresse för kunskapsoch erfarenhetsutbyte, och att denna utredning skulle göras tillsammans med Ei.
Närmare relationer har redan byggts med Kina, Indien, USA och Storbritannien.
Syftet med dialogerna vore att lära sig mer och att sprida våra erfarenheter till
dessa länder.
MoU med Kina
2017 undertecknades ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding,
MoU) på energiområdet mellan Sverige och Kina. Forumet har varit ansvarigt för
att koordinera och driva det övergripande arbetet och har haft rollen som Sveriges
operating agent. Långsiktigt syftar arbetet för Sveriges del till att främja affärer för
svenska aktörer som en del i arbetet med en hållbar energiomställning i Kina.
Under det andra högnivåmötet inom samarbetet, som hölls i Peking i oktober 2019,
lanserades två tekniska kommittéer (förnybar energi/avfall samt smarta nät) och en
särskild arbetsgrupp om kommersialisering av energiinnovationer. Ett nytt
högnivåarbetsmöte var planerat till juni 2020 i Sverige, men har nu skjutits fram på
kinesiskt initiativ.
Pris för smarta elnät
Forumet har också påbörjat ett arbete under hösten 2019 med att förbereda en
projekttävling för smarta elnät tillsammans med Power Circle och Energiföretagen
Sverige. Tävlingen riktar sig till projekt i Sverige som kan bidra till systemnytta,
som går att skala upp och som kan ha internationell slagkraft. Promemorian
uppger att priset kommer att delas ut för första gången under hösten 2020 och
planeringen har kommit ganska långt. Forumets databas över projekt utgör en
grund för den första prisutlysningen.
Internationalisering
Forumet har överlämnat samtliga rekommendationer samt redovisning av resultat
och slutsatser i strategin från forskning till internationalisering till Regeringskansliet.
Kansliet har i Promemorian också föreslagit att strategin från forskning till
internationalisering ska uppdateras och har kommit med förslag om fortsatt arbete
kopplat till strategins åtta rekommendationer.

9

Industridrivet kluster för ökad innovation och ökat exportfrämjande
Power Circle, Teknikföretagen och KIC InnoEnergy genomförde med stöd av
Forumet och Energimyndigheten en förstudie som syftade till att skapa underlag
för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät.
Slutrapporten Smart Grid Innovation Platform Sweden publicerades i slutet av 2017
och pekade ut ett möjligt upplägg för en framtida samverkan för ökad export av
smarta elnät. Enligt rapporten bör finansiering huvudsakligen ske med offentliga
medel under de första åren då verksamheten byggs upp för att på sikt bli
självfinansierande.
Samarbete inom India-Sweden Business Leader’s Round Table (ISBLRT)
Forumet har byggt upp en nära relation med ISBLRT, som är en sammanslutning
av indiska och svenska företagsledare från storföretag i båda länder. Syftet är att
fördjupa handelsrelationerna. Partnerskapet mellan Forumet och ISBLRT var på
väg in i en ny fas under 2020 där en gemensam arbetsgrupp kring elektromobilitet
och smarta elnät diskuterades. Sammanslutningen drivs och finansieras av
näringslivet och sekretariatet är Sweden-India Business Council. Den svenska
statens roll för att fördjupa samarbetet vore att bidra med kunskaper från den
svenska marknaden, bidra med FoU-insatser och nätverk.

Forumets arbete kopplat till samverkan och dialog kring smarta elnät
Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift
Forumet publicerade rapporten Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift i
december 2019. Rapporten innehåller ett urval av internationella och svenska
exempel på hur flexibilitetslösningar används för att snabbare möta effektbehov
och samtidigt bana väg för mer förnybar el.
Under Forumets arbete med rapporten vände sig regioner och kommuner till
forumet för att ta del av den kunskap forumet byggt upp. Kansliet lyfter fram att
det är viktigt att fortsätta dialogen och informationsutbytet, särskilt med berörda
aktörer i regionerna, främst Uppsala och Skåne samt Stockholm.
Aktivt bidra till ett kunskapslyft genom informationsutbyte
Forumet har sett ett växande behov av att föra ut kunskap om möjligheterna med
smarta elnät för att möta utmaningen med kapacitetsbrist i näten. Etablering av
industri och bostäder, där kapacitet i näten i vissa kommuner och regioner är en
begränsande faktor, skulle kunna underlättas bland annat med flexibilitet som
möjliggörs genom smart elnätsteknik. För att möjliggöra en förflyttning nationellt
mot smarta elnät och smartare elsystem finns ett behov av en kvalitativ
informationsinsats. Insatsen bör riktas till behovsägare i första hand, till exempel
kommuner eller regioner.
Flexibilitet
Forumet har överlämnat samtliga rekommendationer samt redovisning av resultat
och slutsatser i strategin för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät till
Regeringskansliet. Rekommendationerna följs upp i Forumets slutrapport Forum
för smarta elnät 2016–2019. Kansliet lyfter särskilt fram rekommendation 9 utred
förutsättningarna för ett flexiblare regelverk till exempel inför testbäddar/piloter där ny
teknik och nya affärsmodeller kan testas som en viktig rekommendation att arbeta
vidare med.
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Forumets aktiviteter kring kunskapsspridning och forumets arbetssätt
Forumets webbplats – www.swedishsmartgrid.se
Under en övergångsperiod anser kansliet att webbplatsen
www.swedishsmartgrid.se bör finnas kvar. Kansliet anser också att det material
som finns på webbplatsen bör finnas tillgängligt antingen på en egen gemensam
webbplats eller på ”smarta elnät-sidor” hos berörda myndigheter, beroende på
myndigheternas förslag om hur arbetet ska tas vidare och regeringens beslut.
På Forumets webbplats finns följande produkter som kansliet menar kan förvaltas,
utvecklas och spridas i kunskapshöjande syfte:
1 Exempelsamlingen ”Smarta nät i Sverige”
Forumets exempelsamling 5 innehåller en sammanställning av närmare 100
lösningar/projekt inom smarta elnät i Sverige. Av dessa är 30 beskrivna mer
ingående i artikelformat. Syftet med exempelsamlingen var att visa bredden av
lösningar inom olika teknikområden och lyfta fram exempel som andra kan ha
nytta av, till exempel nätägare, fastighetsägare eller kommuner. Forumet hade
efter färdigställandet av exempelsamlingen inte tid och resurser att arbeta
aktivt med att göra den känd. Flera aktörer har dock visat intresse för
samlingen och Forumet bedömer att det finns anledning att satsa på ytterligare
kunskapsspridning, eventuellt i samarbete med någon branschorganisation för
att nå dem som kan ha nytta av att ta del av hur andra har gjort. Även
behovsägare hos kommuner och regioner samt fastighetsägare kan ha intresse
av exemplen.
2 Forumets rapporter
Forumet har tagit fram 13 rapporter. De flesta av dessa utgör leveranser inom
ramen för de båda strategierna men ytterligare några har tagits fram för att
belysa andra perspektiv, såsom incitament för investeringar i smarta elnät samt
kostnadsnytta. Rapporterna har publicerats på swedishsmartgrid.se. Kansliet
anser att rapporterna även fortsättningsvis bör finnas tillgängliga och enkelt gå
att hitta för de som söker kunskapsunderlag om smarta elnät.
Övriga plattformar
Forumet har medverkat med underlag till området smarta elnät på
swedishcleantech.se (som riktar sig till svenska företag som vill
expandera/exportera) och har även lämnat input till swedishcleantech.com och
Smart City Sweden (med målgrupp utländska intressenter). Tillväxtverket har
även ställt frågan om fortsatt medfinansiering av swedishcleantech.se för att kunna
fortsätta driva plattformen.
Arbetssätt och bred samverkan
Den plattform för dialog och kunskapsutbyte som Forumet har tillhandahållit har
enligt kansliet varit uppskattad av de aktörer som har deltagit. Deltagare i
seminarier, workshoppar och arbetsgrupper har uttryckt att det har varit
värdefullt att mötas tidigt i processen och ha möjlighet att påverka Forumets
arbete. I internationella sammanhang har det visats stort intresse för vad Sverige
5

www.swedishsmartgrid.se/smarta-nat-i-sverige/
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har gjort, det smarta elnätets roll och hur Forumet har arbetat med frågorna i
egenskap av en neutral part.
En mer ingående beskrivning av Forumets arbetsmetod finns i Forumets
slutrapport Forum för smarta elnät 2016–2019.
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3 Ei:s roll och aktiviteter kopplat
till smarta elnät
Ei har en central roll i utvecklingen av smarta elnät. De utmaningar som uppstår
till följd av en högre andel förnybar elproduktion och samhällets ökade behov av
energi kräver omfattande förändringar av regelverken på energiområdet. Genom
att föreslå nödvändiga ändringar i regelverket samt genom tillsyn och information
bidrar Ei till att möjliggöra omställningen av energisystemet genom smarta elnät.

3.1

Ei och smarta elnät

Det existerar flera olika definitioner av begreppet smarta elnät. Även om det inte
finns en enhetlig definition så är de flesta definitioner ändå överensstämmande i att
smarta elnät innebär aktivare användare, mer variabel elproduktion, mer
informations- och styrteknik, en högre grad av automation samt mer
avancerat beslutsstöd.
Europeiska kommissionens generaldirektorat för Energi (DG ENERGY), som tar
fram och genomför kommissionens initiativ på energiområdet, definierar smarta
elnät som 6 ett elsystem som kostnadseffektivt stimulerar önskade 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 7.
Att Ei har en central roll i att möjliggöra omställningen av energisystemet genom
smarta elnät avspeglas tydligt i myndighetens interna mål (Figur 1).

Förf. översättning av definition. Länk: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-grids, 2020-02-04. “A
Smart Grid is an electricity network that can cost efficiently integrate the behaviour and actions of all
users connected to it – generators, consumers and those that do both – in order to ensure economically
efficient, sustainable power system with low losses and high levels of quality and security of supply
and safety”
6
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Figur 1 Ei:s interna mål för verksamheten

Ei verkar för marknadsdesign som främjar utvecklingen av smarta elnät.
Marknadsdesign med korrekta prissignaler, låga inträdesbarriärer på
marknaderna och lika villkor för marknadens aktörer är nyckeln för att lyckas med
att kostnadseffektivt stimulera önskade beteenden och handlingar hos alla
anslutna användare.
Ei ansvarar för att reglera elnätsverksamheten och besluta om elnätsföretagens
intäktsramar. Genom utformningen av elnätsregleringen kan incitament skapas för
elnätsföretag att verka för långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät med låga
förluster till rimliga priser.
Det framgår även särskilt av Ei:s instruktion att vi ska främja efterfrågeflexibilitet på
elmarknaden. Det innebär att vi verkar för att kunder ska kunna bidra till
omställningen av energisystemet genom att ha möjligheten att vara flexibla i sin
elanvändning.

3.2

Marknadsdesign är centralt för smarta elnät

Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Frågor rörande
marknadsdesign är centrala frågeställningar inom smarta elnät. För välfungerande
marknader krävs det transparens och neutrala regelverk bland annat gällande
prissättning för att aktörer med alla typer av resurser ska kunna träda in på
marknaden och konkurrera på lika villkor.

Marknadens funktion och smarta elmätare
Elmätaren är central för marknadens funktion och viktig i utvecklingen av smarta
elnät. För elnätsföretag skapar en smart mätare förutsättningar för en effektivare
nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera
mikroproduktion. En smart elmätare är också viktig för att kunderna ska få
tillgång till mer detaljerad information om sin elanvändning så att de kan fatta väl
underbyggda och rationella beslut. Ei har tagit fram föreskrifter om funktionskrav
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för smarta mätare och är också ansvarig för föreskrifterna om mätning där tillgång
till mätvärden regleras 8. Ei har också i sin verksamhetsplan för 2020 aviserat att
myndigheten kommer genomföra tillsyn avseende tillgång till mätvärden i syfte
att undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet.

Elmarknadshubb och en elhandlarcentrisk modell
Energitjänsteföretag lyfter fram att enklare åtkomst till kunders mätdata skulle
underlätta utvecklingen av nya tjänster 9. Åtkomsten skulle kunna underlättas
genom att en nationell elmarknadshubb etableras. Det pågår ett arbete i Sverige att
införa en elmarknadshubb som är en plattform för central hantering av
elnätsföretagens och elhandlarens processer, till exempel uppstart av anläggning,
in- och utflyttning, byte av elhandlare och mätvärdeshantering. Just nu inväntar Ei
regeringens lagrådsremiss och proposition om dessa frågor och om en
elhandlarcentrisk marknadsmodell. När lagstiftningen är på plats kommer Ei med
stor sannolikhet att arbeta med att föreslå och utforma dessa regler närmare.

Marknadsövervakning och digitaliseringens utveckling
En välfungerande elmarknad handlar också om att säkerhetsställa att spelreglerna
på marknaderna följs. Ei är ansvariga för att granska grossistmarknaden för el i
syfte att säkerställa korrekt information och upptäcka respektive utreda ärenden
om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Med smarta elnät
kommer digitaliseringen och den digitala utvecklingen kommer påverka hur
handel genomförs. Artificiell Intelligens (AI) där analytiker ersätts med
automatiserad handel kommer att omforma marknaderna. Det kommer därför bli
centralt för tillsynsmyndigheterna att utveckla en förståelse och kunskap för hur
detta i grunden kommer att förändra marknaderna och tillsynsmyndighetens roll.

Nätföretagen ska ha en marknadsbaserad upphandling av flexibilitet
Enligt det reviderade elmarknadsdirektivet ska nätföretagen upphandla flexibilitet
och stödtjänster på ett marknadsbaserat sätt. Detta skulle bland annat kunna vara
möjligt via flexibilitetsmarknader eller att flexibilitetsresurser deltar på den
existerande grossistmarknaden. Demonstrationer av lokala marknadsplatser där
elnätsföretag kan upphandla flexibilitet genomförs på fyra platser i Sverige och på
flera andra ställen i Europa. Ei samarbetar också inom organisationen Council of
European Energy Regulators (CEER) 10 där Ei deltar i en expertgrupp som tar fram
en rapport om hur upphandlingen av flexibilitet kan se ut, möjliga konsekvenser
för samarbetet mellan olika aktörer och vilka incitament som behövs för att
nätföretagen ska använda flexibilitet. Ei tittar även på frågan inom ramen för vårt
regeringsuppdrag om kapacitetsbristen i elnäten.

Effektiva nättariffer
Eftersom nätverksamheten är ett reglerat monopol får elnätsföretaget täcka sina
nätkostnader genom att ta ut en nättariff från sina elkunder. Intäkterna som

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:5) om funktionskrav för mätsystem och
mätutrustning, och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el.
9 http://swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/slutrapport_flex_14sept.pdf
10 CEER är en organisation för självständiga nationella energitillsynsmyndigheter inom EU.
8
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elnätsföretaget får in via nättarifferna får inte överstiga den intäktsram som Ei
fattar beslut om.
Ei får meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett
effektivt utnyttjande av elnätet 11. Ei arbetar med att ta fram sådana föreskrifter och
planerar att vara klara i slutet av 2020.
Ei arbetar också med utvecklingen av tariffmetoder även på europeisk nivå både
inom EU-byrån Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 12 och
CEER. I enlighet med elmarknadsförordningen ska en rapport om bästa praxis för
tariffmetoder utfärdas av ACER 13. Arbetet har påbörjats och Ei deltar i
expertgruppen som tar fram rapporten. I en av CEER:s arbetsgrupper pågår för
närvarande ett arbete om tariffdesign och Ei deltar där i expertgruppen.

3.3

Nätreglering och incitament för smarta elnät

Eftersom elnätsföretagen är monopol reglerar Ei elnätsverksamheten. Genom
utformningen av elnätsregleringen kan incitament skapas för elnätsföretag att
anpassa sin verksamhet och sina nät till att möta utmaningarna som följer av
omställningen av energisystemet. I det ingår utveckling av smarta elnät och
användning av flexibilitet och lagertjänster.

Effektivt nätutnyttjande och leveranskvalitet
Ei ska enligt ellagen ta hänsyn till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs
på ett sätt som bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet och leveranssäkra elnät
(kvalitet) när myndigheten bestämmer elnätsföretagens intäktsram. Det betyder att
en sådan bedömning kan påverka storleken på intäktsramen både uppåt och
nedåt. Möjligheten att påverka sin intäktsram genom att använda sitt nät effektivt
är en viktig morot för elnätsföretagen. Ett sätt att göra det på är att använda smarta
lösningar (teknik och driftoptimeringar) för att exempelvis sänka nätförlusterna
och använda elnätet jämnt över tiden.

Förslag för att ytterligare öka incitamenten för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamheten
För att ytterligare öka incitamenten för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamheten presenterade Ei i februari 2020 ett förslag till ändring i ellagen.
Den föreslagna lagändringen innebär ett tydliggörande av de fördelar som finns
med att elnätsföretagen använder sig av andra lösningar än traditionella
nätinvesteringar när det är motiverat för att uppnå kostnadseffektivitet i
nätverksamheten på sikt. Ett exempel på en sådan lösning kan vara att företaget
köper flexibilitetstjänster som ökar elnätets kapacitet. Den föreslagna ändringen
syftar till att ge nätföretagen incitament att arbeta med att effektivisera hela
nätverksamhetens kostnadsmassa, både kapitalkostnader och löpande kostnader,
istället för att göra traditionella nätinvesteringar.

Föreskriftsrätten började gälla den 1 januari 2019.
ACER är den europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden
för el.
11
12
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Regeringsuppdrag om kapacitetsutmaningen i elnäten
Den 24 oktober 2019 fick Ei ett regeringsuppdrag att analysera
kapacitetsutmaningen i elnäten ur flera perspektiv. Ei ska förtydliga aktörernas
ansvar och roller kopplade till problem med nätkapacitetsbrist, undersöka
omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid
samt analysera möjliga lösningar kopplade till de problem som identifieras. I
uppdraget finns en hel verktygslåda med potentiella lösningar och åtgärder för
kapacitetsbristen i elnätet som Ei ska analysera. Dessa handlar om:
• Utreda berörda aktörers ansvar och roller kopplat till problem med
kapacitetsbrist i elnäten samt om det finns behov tydliggöra nätägarens ansvar
gentemot befintliga kunder och eventuellt om det finns behov vidta andra
åtgärder. Ei ska om det finns behov också föreslå samhällsekonomiskt
motiverade förändringar i regelverk eller andra åtgärder. Vidare ska Ei
analysera förutsättningarna för elnätsföretag att kontraktera kapacitet för en
längre tid än en tillsynsperiod.
• Kartlägga i vilken omfattning planerade nätinvesteringar avhjälper
kapacitetsbrister i elnäten.
• Kartlägga i vilken omfattning produktionsreserver, åtgärder på förbrukarsidan
eller andra åtgärder får användas för att mildra effekterna av nätkapacitetsbrist,
samt undersöka hur ett system av så kallade flexibilitetsmarknader på lokal,
regional och nationell nivå kan utformas på ett effektivt sätt.
• Bedöma i vilken mån åtgärder kan och får vidtas i kapacitetstilldelningen på
utlandsförbindelser och vilken påverkan de skulle kunna ha på lokal
nätkapacitet.
• Analysera hur förfrågningar om nyanslutningar av förbrukning ska hanteras
vid nätkapacitetsproblem och om det kan finnas skäl att införa någon form av
prioritetsordning för olika typer av anläggningar och funktioner.
• Analysera om planering och drift av stamnätet genom det s.k. N-1-kriteriet kan
uppnås på ett mer effektivt sätt för ett bättre utnyttjande av elnätet, utan att
leveranssäkerheten påverkas negativt.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2020. En nära dialog
med olika aktörer är en central del i vårt arbete. Ei anordnar därför fyra stora
workshoppar och seminarier inom ramen för uppdraget under 2020.
Även länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län fick
på uppdrag av regeringen den 24 oktober 2019 att, utifrån ett lokalt och regionalt
perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i respektive
region. Syftet är att finna möjligheter till bättre samordning mellan regionala och
lokala aktörer som kan bidra till en mer effektiv nätförsörjning. Ei och
Länsstyrelserna har en nära dialog mellan uppdragen och anordnade ett
gemensamt seminarium den 3 mars 2020.

Indikatorer för smarta elnät
Som en följd av EU:s reviderade elmarknadsdirektiv stärks Ei:s roll ytterligare
kopplat till smarta elnät. Enligt direktivet ska vi i egenskap av tillsynsmyndighet
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bland annat övervaka och utvärdera elnätsföretagens arbete med smarta nät och
vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer kopplade
till smarta elnät.
Genom att följa utvecklingen av smarta elnätsindikatorer över tid kan man se hur
det smarta elnätet utvecklas. Smarta elnätsindikatorer är ett antal kvantifierade
mätetal som besvarar frågeställningen: hur smart är ett elnät? Ei arbetar med att ta
fram vilka smarta elnätsindikatorer som ska följas i Sverige.
Av direktivet framgår att tillsynsmyndigheterna bör säkerställa att nätföretagen
vidtar lämpliga åtgärder för att göra sitt nätverk mer motståndskraftigt och
flexibelt. Ei avser att som en del i arbetet med indikatorerna bidra till en
kunskapsdelning om smarta elnätslösningar.

Nätutvecklingsplaner
Av det reviderade elmarknadsdirektivet följer också att Ei ska granska
elnätsföretagens nätutvecklingsplaner. Nätutvecklingsplanen ska skapa
transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång
sikt. Den ska också ange planerade investeringar under de kommande 5–10 åren,
med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för
att ansluta ny produktionskapacitet och ny last, inklusive laddningsstationer för
elfordon. Nätutvecklingsplanen ska även omfatta användningen av
efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra
resurser som den systemansvarige för distributionssystemet ska använda som ett
alternativ till en utbyggnad av systemet. Ei avser att som en del i arbetet med
nätutvecklingsplanerna bidra till en kunskapsdelning om smarta elnätslösningar.

3.4

Främja efterfrågeflexibilitet

Ei arbetar med flera uppgifter kopplade till att främja efterfrågeflexibilitet. Under
2015–2016 genomförde Ei ett större arbete på uppdrag av regeringen för att ta fram
åtgärder för ökad efterfrågeflexibiliteten i det svenska elsystemet. Ei ska också
årligen rapportera vilka hinder det finns för tjänster för efterfrågeflexibilitet. Det
reviderade elmarknadsdirektivet innebär nya uppgifter för Ei koppat till
efterfrågeflexibilitet. I direktivet introduceras också nya aktörer som bidrar till att
främja efterfrågeflexibilitet och de nya regelverken ska nu implementeras i svensk
lagstiftning.

Ei har presenterat en handlingsplan med åtgärder för ökad efterfrågflexibilitet
Ei tog på uppdrag av regeringen fram åtgärder som ska möjliggöra ökad
efterfrågeflexibilitet i Sverige. Ei presenterade 2016 en handlingsplan med åtgärder
som ska riva ner de hinder för efterfrågeflexibilitet som finns på marknaden.
Åtgärderna består av förslag till nya eller ändrade regelverk, kunskapshöjande
insatser, uppdrag och samarbeten för att skapa långsiktiga förutsättningar och
spelregler för efterfrågeflexibilitet på elmarknaden i Sverige. Flera av åtgärderna
stöds av Forumet i deras Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät.
Merparten av de lagändringar som Ei föreslog har genomförts av regeringen.
Bland annat har Ei fått bemyndigande om att utfärda föreskrifter om en
tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet och ellagen har ändrats för
att tillåta stegvis införande av nya tariffer samt pilotprojekt avseende tariffer.
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Efterfrågeflexibilitet främjas via nya aktörer i elmarknadsdirektivet
I elmarknadsdirektivet lyfts nya marknadsaktörer fram som ska introduceras i den
svenska lagstiftningen. Dessa nya marknadsaktörer förväntas möjliggöra att
kundernas flexibilitet används och underlätta för produktion och inköp av
förnybar energi. Aktörerna är:
• aggregatorer, som kombinerar kundlaster eller producerad el för försäljning
eller inköp på elmarknaden
• medborgarenergigemenskaper, som kan bedriva verksamhet som vilken aktör
som helst förutom att äga och driva nät, men som ska ha som främsta syfte att
ge sina medlemmar miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar
• gemenskaper för förnybar energi, som ska bedriva verksamhet med förnybar
energi i alla former och vars medlemmar ska finnas i närheten av denna
verksamhet.
Förändringar innebär att kunderna ges ökad kunskap och ökade valmöjligheter.
Vidare förbättras möjligheten och villkoren för kunder att vara prosument, dvs.
har egen produktion av förnybar energi som kan förbrukas av kunden själv eller
säljas till nätet.

Tillsyn av hinder för efterfrågeflexibilitet
Ei följer årligen upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet och redovisar
detta i en rapport. Syftet med rapporten är att sammanställa och offentliggöra de
tekniska krav och andra villkor som ställs på tjänster för ändrad elanvändning.
Rapporten syftar också till att ge en översiktlig bild av de tjänster som finns, vilka
hinder som finns samt de olika aktörernas intresse av tjänster för efterfrågeflexibilitet i framtiden.

Fler timprisavtal för en mer flexibel elanvändning
Grundläggande förutsättningar för att nå efterfrågeflexibilitetens fulla potential är
att kunden har timprisavtal och att kundens priskänslighet kommer med i prisbildningen. Regeringen har beslutat på förslag från Ei att avräkningsbestämmelserna 14
ändras så att elavtal som förutsätter timmätning kan få ett större genomslag på
marknaden. Ei driver också Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende
prisjämförelsesajt för elavtal. Från och med maj 2020 blir det möjligt för
konsumenter att jämföra timprisavtal på sajten.

Den s.k. schablonavräkning för kunder med timprisavtal har slopats vilket innebär att alla elkunder
med timprisavtal ska vara avräknade dygnsvis.
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4 Förslag på vad av Forumets
arbete som Ei kan ta vidare
Ei bedömer att mycket av det vi gör idag ligger i linje med Forumets uppdrag, då
vårt uppdrag omfattar många av Forumets frågor. De av Forumets aktiviteter som
under arbetets gång identifierats som mest naturliga för Ei att ta vidare handlar om
konkreta aktiviteter kopplade till i huvudsak marknadsdesignfrågor inom smarta
elnät och efterfrågeflexibilitet medan aktiviteter som i huvudsak rör internationella
samarbeten och exportfrämjande faller inom Energimyndighetens verksamhetsområden. Ei och Energimyndigheten har haft en nära dialog under genomförandet
av detta uppdrag och är eniga om hur uppdelningen av Forumets arbete mellan
myndigheterna bör ske.
I det här kapitlet beskrivs på vilket sätt vi bedömer att Ei kan ta vidare delar av
Forumets arbete.

4.1

EFFEKTdialog

Ei har tidigare konstaterat att det finns en kostnadseffektiv potential för
efterfrågeflexibilitet men att denna inte kommer till stånd bland annat på grund av
bristande kunskap hos flera aktörer. Även Forumet lyfter att kunskapslyft och
informationsspridning är centralt för att säkerställa att både efterfrågeflexibilitet
och olika tekniska lösningar kan bidra till att energiomställningen sker på ett
kostnadseffektivt sätt.
Forumet har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om smarta elnätslösningar.
Rapporten Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift från 2019 innehåller
exempelvis ett urval av internationella och svenska beskrivningar av hur
flexibilitetslösningar används för att snabbare möta effektbehov och samtidigt
bana väg för mer förnybar el. Forumet har också tagit fram en exempelsamling 15
innehållande en sammanställning av närmare 100 lösningar eller projekt inom
smarta elnät i Sverige. Syftet var att visa bredden av lösningar inom olika
teknikområden och lyfta fram exempel som andra kan ha nytta av, till exempel
nätägare, fastighetsägare eller kommuner.
Ei har i budgetunderlaget för 2021 begärt ett särskilt anslag för att starta ett
dialogforum kallat EFFEKTdialog (dialog om EfterfrågeFlexibilitet och Elnätens
KapacitetbrisT) som syftar till att främja dialogen mellan Ei, aggregatorer,
nätföretag, regioner och kommuner, och operatörer för olika marknadsplattformar.
Dialogen är viktig för att identifiera nya regulatoriska och andra frågeställningar
som är viktiga för en välfungerande marknad där aggregatorer kan erbjuda
flexibilitet och stödtjänster. Det kan gälla frågor kopplade till både existerande
marknader och nya flexibilitetsmarknader som är under utveckling. Dialogforumet
syftar till att lyfta frågeställningar som kan behöva tas vidare samt att öka
15
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kunskapen om värdet av efterfrågeflexibilitet hos flera aktörer. Syftet är också att
undvika strukturer som försvårar aktörers deltagande, inte bidrar till effektiv
prissättning eller som inte är långsiktigt hållbara.
I budgetpropositionen pekar också regeringen på behovet av att öka kunskapen
om värdet av efterfrågeflexibilitet för ett mer hållbart elsystem hos kunder och
elnätsföretag. EFFEKTdialogen ligger i linje med Ei:s främjandeuppdrag om
efterfrågeflexibilitet och är en viktig del i att förvalta och föra vidare den kunskap
och det nätverk som Forumet har byggt upp. Vår ambition är att starta
EFFEKTdialogen även om vi inte får de extra medel som begärs i
budgetunderlaget, men då i mindre skala. Med detta förslag ser Ei att vi kan ta
vidare de aktiviteterna ”Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift” och ”Aktivt
bidra till ett kunskapslyft genom informationsutbyte” som kansliet lyfter i sin
promemoria.

4.2

Marknadsdesign

Under andra halvåret 2019 påbörjades ett samarbete mellan Forumet och Ei kring
marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i en global kontext genom aktiviteter
inom ramen för PSF. Det är IEA som leder PSF tillsammans med Sverige, Kina,
Danmark och Tyskland. Ei är beredd att ensamt ansvara för Sveriges åtagande som
så kallad co-lead i PSF. Under februari 2020 anordnade Ei tillsammans med
Forumet och IEA en workshop i Paris med titeln ”Market Design and Demand
Side Flexibility”. Workshoppen lockade mer än 70 deltagare från hela världen.
Det fortsatta arbetet med PSF förväntas omfatta 20 procent av en heltid under
resten av 2020 och därefter 25 procent av en heltid plus kostnader.

4.3

Förutsättningar för flexiblare regelverk

I sin flexibilitetsstrategi fäster Forumet särskild vikt vid den rekommendation som
handlar om flexiblare regelverk och möjligheter att testa ny teknik och nya
affärsmodeller.
Det finns många olika sätt som Ei kan förhålla sig till de utmaningar och frågor
som kan uppstå när ny teknik och nya tjänster möter existerande regelverk. Exakt
hur detta ska göras och vad som passar bäst i en given kontext behöver utredas. Ett
koncept som har provats, framförallt inom fintechbranschen (mjukvaruteknik för
finansiella tjänster) men också inom energiområdet i exempelvis Storbritannien
och Singapore, är så kallade regulatoriska sandlådor.
På kort och omedelbar sikt ser vi att det finns ett behov av att skapa möjligheter för
bland andra elnätsföretagen att agera på nya sätt. Till exempel ser vi att
urbanisering och nya aktörer har skapat nätkapacitetsutmaningar och nätföretagen
kan behöva göra okonventionella och innovativa åtgärder för att inte hindra
samhällsutvecklingen. På lite längre sikt ser vi att en marknad med låg
innovationsförmåga varken är välfungerande eller i konsumentens intresse. Å
andra sidan får innovation inte ske till priset av försämrade villkor för kunderna
eller marknaden som helhet. Eftersom elnätsverksamheten är monopol behöver Ei
bidra till att skapa förutsättningar för att nätföretagen ska göra de förändringar
som krävs inom ramen för deras verksamhet. Det är också centralt att Ei som
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tillsynsmyndighet noga följer utvecklingen av nya tjänster och lösningar på
energiområdet.
Flera frågeställningar behöver utredas innan man kan gå vidare med ett
sandlådekoncept, exempelvis:
• Innebär den regulatoriska sandlådan att tillsynsmyndigheten gynnar en aktör
framför andra aktörer, och är detta i så fall lämpligt?
• Hur säkerställs förtroendet för myndigheten och hur ska intressekonflikter
hanteras hos myndigheten?
• Någon behöver välja vilka som får och inte får delta i den regulatoriska
sandlådan. Allmänheten förväntar sig också att myndigheten inte utsätter
konsumenter för onödiga risker, hur hanteras det?
• Den regulatoriska sandlådan är begränsad i tid – vad händer när tiden är slut?
Hur ser myndighetens process och organisation ut?
• Vem finansierar och på vilket sätt sker finansiering?
Ei har begärt särskilda medel i budgetunderlaget för att utreda hur så kallade
regulatoriska sandlådor eventuellt skulle kunna implementeras i Sverige. Även om
sakanslag inte kan beviljas kommer Ei att utreda hur innovation på olika sätt kan
stimuleras. Vi tycker det är viktigt att det finns möjligheter för nätföretagen att
vidareutveckla och innovera i sin verksamhet och att vi i vår roll analyserar hur vi
kan understödja sådan utveckling.

4.4

Hearing med berörda aktörer

Ei och Energimyndigheten har för avsikt att anordna en gemensam hearing med
berörda aktörer och nätverk i syfte att bland annat få input i myndigheternas
fortsatta arbete inom området smarta elnät.
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Bilaga 1 - PM ”Forum för smarta
elnät – så kan det tas vidare”
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2020.02.11
Kansliet för smarta elnät, Energimyndigheten

PM
Forum för smarta elnäts arbete
– så kan det tas vidare
Syftet med detta PM är att förse Energimarknadsinspektionen och
Energimyndigheten med underlag i uppdragen om hur Forum för smarta
elnäts arbete kan tas vidare i respektive myndighet (I2020/00251/E och
I2020/00252/E)
I detta PM redogörs för Forumets huvudsakliga arbetsuppgifter, status för
dessa i januari 2020 och hur Forumet rekommenderar att de tas vidare.
Forumets arbete kan delas in i det internationella arbetet (som utgår från
Forumets strategi Från forskning till internationalisering), samverkan och
dialog för smarta elnät (som utgår från strategin Ökad flexibilitet i elsystemet)
samt Forumets arbete med kunskapsspridning.
Även Forumets arbetsmetod beskrivs i detta PM. Forumet har fungerat som
en samlande kraft och en neutral plattform, där en öppen dialog har kunnat
föras utifrån respektive aktörsperspektiv. Forumet anser att detta sätt att
arbeta är viktigt att förvalta, något som också bekräftats av deltagare i
Forumets aktiviteter. Forumet har byggt upp ett förtroende som en
mötesplats för dialog om utmaningarna inom energibranschen men också
som en kunskapsbärare av smarta elnäts roll i energiomställningen.
Smarta elnät omfattar flera teknikområden och sträcker sig från produktion
till användning. En gemensam nämnare är dock den nytta som smarta elnät
kan göra för omställningen till ett hållbart energisystem, en beskrivning som
Forumet ofta använt sig av. Med utgångspunkt i detta har Forumet haft goda
möjligheter att föra en bred dialog med aktörer såväl inom som utanför
energibranschen. Smarta elnät är ett tvärsektoriellt tema och för att ta tillvara
nyttan med smarta elnät behövs en dialog över sektorsgränser. Det finns ett
fortsatt behov av en sammanhållande kraft och en katalysator för en sådan
dialog,
Forumet har tillgång till kunskap och nätverk som har gjort det möjligt att lyfta
fram möjligheter, hinder och goda exempel. Dessa nätverk bör tas omhand i
det fortsatta arbetet, även fram till regeringens beslut.
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Alla kostnadsangivelser i detta PM är preliminära uppskattningar. Vilka
resurser som krävs för att genomföra insatserna beror bland annat på
ambitionsnivå.

Arbetsuppgifter
Stärk Sverige genom internationellt samarbete
Forumets internationella arbete har utgått från den strategi för
internationalisering som Forumet presenterade i september 2017. Strategin
är kopplad till två av Forumets tre effektmål:

•
•

Sverige är ett nav för smarta elnät, med internationellt erkänd
kompetens och en självklar testbädd för smarta elnät
Sverige har till antal och variation fler exporterande företag, tjänster
och produkter inom smarta elnät.

Sammanfattning och slutsatser av det internationella arbetet
Strategin togs fram av en arbetsgrupp med bred representation från
energibranschen och näringslivet och innehåller 8 rekommendationer för
Forumet att utföra. I samband med att strategin togs fram gjordes en
uppdatering av den kartläggning av svenska små och medelstora företag
inom smarta elnätsbranschen som Samordningsrådet för smarta elnät
genomförde. Kartläggningen resulterade i en lista på 214 företag som utgör
en viktig målgrupp för de exportfrämjande satsningarna. Forumet beräknar
att siffran 2019 är cirka 260 företag. Många av dessa företag har på olika
sätt engagerats i Forumets arbete genom till exempel deltagande i
seminarier och resor och övrig kunskapsspridning.
Under 2017 identifierade Forumet sju länder att prioritera i arbetet framöver.
Länderna är Danmark, Norge, Kina, Storbritannien, Tyskland, USA och
Indien. Strategier och handlingsplaner har tagits fram för främjandearbetet
på fem nyckelmarknader (exklusive Danmark och Norge). Den feedback
Forumet har erhållit från företagen bekräftar att dessa marknader är fortsatt
intressanta och har potential.
Forumets roll i det internationella arbetet har främst varit att verka i
spelrummet mellan policy, inklusive marknadsdesign, och
företagsfrämjande. Genom nätverk och branscherfarenhet samordnar
respektive kompletterar Forumet andra etablerade aktörer i
exportfrämjandesystemet, inom området smarta elnät. Forumet bedömer att
det finns stora vinster med att kombinera förståelse för policyutvecklingen
och behoven på målmarknader med företagsfrämjande eftersom varje
energimarknad är unik. Denna kunskap är väldigt viktig att förmedla till
branschen för att skapa goda förutsättningar för export.
Forumet ser en tendens att företagens behov utvecklas när de har tagit del
av den kunskap som Forumet tagit fram. Till exempel ser vi ett större
intresse att bygga strategiska partnerskap mellan svenska företag och
utländska kunder/behovsägare nu jämfört med 2017. Eftersom branschen
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växer är det också viktigt att ständigt anpassa, och vara beredd att ompröva,
sina metoder och uppdatera sina nätverk. Nya metoder för att fånga
branschens behov är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som alla
främjandeaktörer behöver stärka.
Forumet ser att det finns ett stort behov av att stötta små och medelstora
företag på utländska marknader och att exportfrämjandet skulle kunna
utformas för att vara mer ändamålsenligt för denna målgrupp. Många av
dessa företag är för små för att klara sig själva på utländska marknader och
då behövs ett statligt stöd för att kunna ta första steget. På marknader som
till exempel Indien kan ett företag behöva vara närvarande och bygga
partnerskap i flera år innan det leder till en affär. Samtidigt som det går
väldigt fort när det väl inträffar. För ett litet företag kan det vara en alltför stor
kostnad. Även ett samarbete med större företag kan vara viktigt.
Företagen efterfrågar ett mer koordinerat främjandearbete, med nya
metoder, starkt förankrat i kunskap om branschen. De efterfrågar även en
större långsiktighet i de satsningar som görs än de 2,5 år som Forumet
bedrivit verksamhet på området. Forumet har under de år som gått startat
internationaliseringsarbetet genom att ta fram strategier, utveckla nätverk
och bygga kunskap. Att bygga nätverk på ett stort antal marknader tar tid.
Forumet har lyckats bygga upp goda nätverk som framför allt har tagit form
under 2019, med myndigheter, beslutsfattare, energibolag,
branschorganisationer, teknik- och tjänsteleverantörer och olika
samlingsorganisationer för smarta elnät. För att kunna dra nytta av dessa
krävs ett mer långsiktigt engagemang.
Marknadsdesign – en avgörande fråga
Forumet har en unik position som statlig aktör genom att kunna kombinera
exportfrämjande med frågor om marknadsdesign. Marknadsdesignfrågan är
avgörande för att Sverige ska kunna göra affärer på en marknad. Den
svenska och nordiska elmarknadsmodellen väcker intresse i flera länder,
däribland Indien och Kina. Sverige har möjlighet att flytta fram positionerna
såväl globalt som bilateralt inom dessa frågor samt lära av andra länder. Här
finns också goda synergier till internationella samarbeten så som ISGAN och
andra Clean Energy Ministerial och IEA-samarbeten.
Forumet ser en stark koppling mellan det nationella och det internationella
arbetet. Det finns ett stort intresse från omvärlden att förstå hur Sverige
arbetar med utveckling och modernisering av näten, med ökad andel
förnybar elproduktion och med flexibilitet – samt för Forumets
arbetsmetoder. Forumet noterar också ett ökat intresse nationellt för att lyfta
fram svenska företag och svensk kompetens, bland annat genom en vilja att
erbjuda studiebesök till internationella delegationer.
Pågående arbete som behöver tas vidare (till och med 30 juni 2020)
Nedan redogörs för aktiviteter som ingår i Forumets nuvarande arbete som
behöver tas omhand, inklusive förslag på vilken organisation som kan
förvalta arbetet vidare.
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Förvalta, utveckla och lämna över nätverken på fem målmarknader
Under 2018 och 2019 har Forumet byggt nätverk på fem målmarknaderna
med koppling mot marknadsdesign och exportfrämjande: Tyskland, Indien,
Kina, Storbritannien och USA. De nätverk som byggts upp bör förvaltas,
utvecklas och lämnas över till Energimyndigheten. Viss tyngdpunkt ligger
mot Indien (pågående STEM-utlysning) och Tyskland.
Omfattning: 10 % av en heltid våren 2020
Kostnad: 200 000 SEK (resor, lokaler, begränsade konsultkostnader)
Aktivitet: Säkerställ att arbetet har en hemvist, sprid resterande rapporter
som togs fram i slutet av 2019 och lämna över kontaktlistor.
Vem gör i framtiden: Energimyndigheten
Visa upp Sverige
Forumet har genomfört flera insatser för att lyfta fram Sveriges kompetens
inom smarta elnät internationellt, bland annat genom att ta emot en
omfattande mängd inkommande delegationer från omvärlden. Forumet har
även tagit fram en presentation om det svenska energisystemet, med
underlag från flera andra aktörer. Denna har använts av Forumets
medarbetare men även efterfrågats av andra för att beskriva det svenska
energisystemet och energimarknaden i internationella sammanhang. I
arbetet ingår också att säkerställa att Smart City Sweden har rätt kompetens
om smarta elnät. Arbetet bör lämnas över till Energimyndigheten.
Omfattning: 5–10 % av en heltid våren 2020
Kostnad: –
Aktivitet: Ta hand om några inkommande besök, lämna över kontaktlistor
och presentationer, säkerställ att arbetet har en hemvist, sprid material.
Vem gör i framtiden: Energimyndigheten/Smart City Sweden
Marknadsdesign
Forumet ser i olika sammanhang hur frågan om marknadsdesign, det vill
säga utformning av styrmedel och marknadsreglering, lyfts allt oftare
internationellt. Forumet har arbetat med att etablera internationella arenor för
dialog i syfte att lära och sprida erfarenheter. Forumet har arbetat med
frågan tillsammans med Energimarknadsinspektionen, International Smart
Grid Action Network (ISGAN) och Energimyndigheten. Bland annat har
Forumet tillsammans med ISGAN arrangerat flera internationella seminarier
och workshops, i Malmö och Stockholm, och har därmed bidragit till att skala
upp satsningarna inom marknadsdesign.
Följande internationella initiativ har identifierats som mest relevanta för att
arbeta vidare med frågan om marknadsdesign: Clean Energy Ministerial
(CEM) ISGAN, 21st Century Power Partnership och Power System Flexibility
Campaign (PSF). Det sistnämnda är en kampanj under CEM som fokuserar
på flexibilitet och hur det kan möjliggöras i ökad omfattning i elsystemet.
Sverige (Forumet) i nära samarbete med EI, leder sedan 2019 kampanjen
tillsammans med Kina, Danmark och Tyskland och International Energy
Agency (IEA). Nästa steg inom PSF är en workshop i Paris i februari 2020
som Forumet och EI varit medarrangörer till. Därefter planeras en
fortsättning 2020–. Arbetet är fortfarande i en tidig fas och behöver förvaltas
och utvecklas långsiktigt.
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Omfattning: 15–20 % av en heltid våren 2020 (projektledning, exklusive EI:s
tid)
Kostnad: svårt att bedöma i nuläget
Aktivitet: Säkerställ att arbetet har en hemvist och ta fram en plan för arbetet
2020–, sprid resterande rapporter som tagits fram.
Vem gör i framtiden: Energimarknadsinspektionen (möjligen med stöd av
Energimyndigheten)
MoU med Kina
Forumet är Sveriges operating agent (ansvarig för att koordinera och driva
det övergripande arbetet) för det Memorandum of Understanding (MoU) på
energiområdet mellan Sverige och Kina som undertecknades 2017.
Långsiktigt syftar arbetet för Sveriges del till att främja affärer för svenska
aktörer som en del i arbetet med en hållbar energiomställning i Kina. Det
andra högnivåmötet inom samarbetet hölls i Peking i oktober 2019. Den
svenska delegationen leddes av Forumets dåvarande ordförande
statssekreterare Sebastian de Toro och totalt bestod delegationen av cirka
35 personer, inklusive medföljande företag, institut och andra deltagare. I
samband med mötet lanserades två tekniska kommittéer (förnybar
energi/avfall samt smarta nät) och en särskild arbetsgrupp om
kommersialisering av energiinnovationer. Ett nytt högnivåarbetsmöte var
planerat till juni 2020 i Sverige, men har nu skjutits fram på kinesiskt initiativ.
Omfattning: 5 % av en heltid våren 2020 (ökar till 30 % om arbetsmöten ska
genomföras i närtid)
Kostnad: 0–200 000 SEK
Aktivitet: Säkerställ att arbetet har en hemvist och ta fram en plan för arbetet
2020–.
Vem gör i framtiden: Energimyndigheten

Pris för smarta elnät
Forumet tillsammans med Power Circle och Energiföretagen, påbörjade ett
arbete under hösten 2019 med att ta fram ett pris för smarta elnät i Sverige.
Priset riktar sig till projekt i Sverige som kan bidra till systemnytta och går att
skala upp. Syftet är att sätta fokus på bra projekt i Sverige med internationell
slagkraft. Priset delas ut för första gången 2020 under hösten och
planeringen har kommit ganska långt. Forumets databas över projekt utgör
en grund för första prisutlysningen. Forumet har medverkat i arbetsgrupp.
Omfattning: 10 % av en heltid våren 2020
Kostnad: svårt att bedöma i nuläget
Aktivitet: Säkerställ att arbetet har en hemvist och ta fram en plan för arbetet
2020 och framåt.
Vem gör i framtiden: Energimyndigheten
Samtliga rekommendationer i internationaliseringsstrategin och plan
för fortsättning 2020–
Energimyndigheten bör överväga att uppdatera internationaliseringsstrategin
för smarta elnät. Det är ett arbete som skulle ta cirka 15 % av en
årsarbetskraft i anspråk samt kosta cirka 300 000 SEK.
Ambitionsnivån i tabellen nedan är låg, i meningen att man till största del
förvaltar existerande arbete.
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Rekommendation

Leverans

Fortsättning

Tidplan och
resurs

1. Smarta
elnätsbranschen,
tillsammans med
nyckelaktörer,
prioriterar och väljer
fokus i ett antal
länder

En omfattande analys
gjordes av globala
marknader för smarta
elnät. Sju länder har
prioriterats.
Marknadsanalyser för
fem marknader har
publicerats under
2018 och 2019 och ett
antal seminarier och
studieresor har
genomförts.

Uppdatera
marknadsanalyser
och
företagskartläggning
med 2–3 års
mellanrum.
Uppdateringar av
företagskartläggning
bör göras 2020.
Marknadsanalyser
bör uppdateras
2021–. Håll liv i
nätverket genom
utskick och
aktiviteter.

5–10 % av en
heltid på
årsbasis

Cirka 500 000
SEK per år.

EM

En
företagskartläggning
av svenska teknik–
och tjänsteföretag har
genomförts.

2. Branschen och
nyckelaktörer
kraftsamlar i de
prioriterade länderna i
ett gemensamt
branschinitiativ

Förstudie
Vidareutveckla
genomfördes av
metoder och
Power Circle med stöd mötesplatser för att
av Forumet och EM. engagera och fånga
Projektet gavs ej
upp branschens
fortsatt finansiering.
behov i
Slutrapporten Smart exportfrämjandet
Grid Innovation
2020–. Antingen i
Platform Sweden
egen regi eller via
publicerad 201721
tredje part.

10–15 % av
en heltid

Cirka 300 000
SEK per år
med låg
ambitionsnivå.

EM

3. Nya arbetssätt och
partnerskap inom
exportfinansiering
leder till fler
finansierade affärer på
internationella
marknader

Forumet har tagit fram
en rapport om
exportfinansiering,
intervjuat företag och
fört dialog med SEK
och Swedfund med
tonvikt på Indien.

4. Mer resurser och
Forumet har deltagit i
nya arbetssätt leder till Energimyndighetens
bättre möjligheter att arbete med en riktad
testa ny teknik på
utlysning på smarta
internationella
elnät mot Indien.
Liknande satsningar
marknader
har diskuterats mot
Kina.
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För dialog med SEK 5 % av en
och EKN samt
heltid
branschen för att
säkerställa att
branschens intresse
tas till vara (med
EM
fokus på SMF)
Marknadsför och
10 % av heltid
utvärdera utlysning
mot Indien. Överväg
fler marknader.
Cirka 200 000
SEK

EM (med stöd
av EI)
5. Bättre analysarbete
av EU-reglering ger
mer
konkurrenskraftiga
förutsättningar för
svenska företag

Rekommendationen –
har diskuterats med
och lämnats över till
dåvarande Miljö- och
Energidepartementet
för åtgärd.

6. Tydligare
information och
prioritering ökar
branschens
genomslag inom
standardisering

Ett antal workshoppar
och dialog med
aktörer i branschen
har genomförts.

7. Genom tydligare
Överlämnad till
information och
Energimyndigheten.
prioritering påverkar
svenska aktörer EU:s
forskningsprogram
och internationella
forskningssamarbeten
8. En digital
kunskapsplattform för
internationalisering
gör Sverige känt

–

För löpande dialog 1–3 % av en
med
heltid.
standardiseringsorganisationer i syfte
att undersöka behov
av samordning i
EM
branschen. Undersök
kopplingar till
Energimyndighetens
verksamhet med
produkter.
–

–

Exempelsamling på
Vidareutveckla
5 % av en
engelska om svenska samarbetet och
heltid
projekt publicerad på behåll
webben, samt
kompetensområdet
marknadsanalyser.
smarta elnät mot
Flera kunskapsSmart City Sweden
100 000 SEK
seminarier
och Tillväxtverket
genomförda.
(inkommande
Samverkan med
delegationer). Se
swedishcleantech.com även
och Smart City
kunskapsplattformen. EM och EI
Sweden.

Medelhög nivå (där det sker en viss utveckling)
Bilateral/multilateral dialog kring marknadsdesign
Vid sidan av arbetet med Power System Flexibility Campaign (bekrivet
ovan), har Forumet utrett möjligheten att ha med ingående partnerskap med
ett antal länder i olika marknadsdesignfrågor. Antingen bilateralt eller
multilateralt. Om Forumets mandat hade fortsatt skulle Forumet ha föreslagit
en utredning för att identifiera områden och länder av speciellt intresse för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, och att denna utredning skulle göras
tillsammans med Ei. Närmare relationer har redan byggts med Kina, Indien,
USA och UK. Syftet med dialogerna vore att lära sig mer och att sprida våra
erfarenheter till dessa länder.
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Omfattning: X % av en heltid
Kostnad: Cirka 200 000 – 300 000 SEK per insats.
Aktivitet: Utred områden och länder av speciellt intresse.
Vem gör i framtiden: Energimarknadsinspektionen (i samverkan med EM)
Starta ett industridrivet kluster för ökad innovation och ökat exportfrämjande
En förstudie genomfördes av Power Circle, Teknikföretagen och KIC
InnoEnergy med stöd av Forumet och EM. Slutrapporten Smart Grid
Innovation Platform Sweden publicerades i slutet av 2017, pekade ut en
satsning för branschen, som drivs av branschen i syfte att öka exporten.
Finansieringsformen vore en upphandling eller ett innovationskluster, med
sikte på att satsningen skulle bli självbärande efter 3 år. Ett förankrat
intresse finns i branschen, men samarbetet behöver inledande finansiering
för att komma igång.
Omfattning: 20 % av en heltid initialt
Kostnad: Cirka 3 mio SEK över 3 år.
Aktivitet: Genomför en upphandling eller en utlysning
Vem gör i framtiden: Energimyndigheten
Fördjupa samarbetet inom India-Sweden Business Leader’s Round Table
(ISBLRT)
Forumet har byggt upp en nära relation med ISBLRT som är en
sammanslutning av indiska och svenska företagsledare från storföretag i
båda länder. Syftet är att fördjupa handelsrelationerna. Partnerskapet mellan
Forumet och ISBLRT var på väg in i en ny fas under 2020 där en gemensam
arbetsgrupp kring elektromobilitet och smarta elnät diskuterades.
Sammanslutningen drivs och finansieras av näringslivet och sekretariatet är
Sweden-India Business Council. Den svenska statens roll för att fördjupa
samarbetet vore att bidra med kunskaper från den svenska marknaden,
bidra med FoU-insatser och nätverk.
Omfattning: 5–10 % av en heltid
Kostnad: Oklart
Aktivitet: Ta fram en utredning om hur samarbetet kan fördjupas
Vem gör i framtiden: Energimyndigheten

Samverkan och dialog för smarta elnät
Pågående arbete som behöver tas vidare
Kunskapsspridning, rapport Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift
Forumets rapport Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift som
publicerades i december 2019 innehåller ett urval av internationella och
svenska exempel på hur flexibilitetslösningar används för att snabbare möta
effektbehov och samtidigt bana väg för mer förnybar el. En högre andel
förnybara energikällor i elsystemet och en ökande elektrifiering innebär nya
krav på elsystemet. Elnäten kommer att behöva uppgraderas. Men
traditionell nätutbyggnad, för att öka överföringskapaciteten, tar generellt
lång tid. Detta utgör ett hinder för regioners tillväxt.
Att öka flexibiliteten i elsystemet är ett verktyg för att hantera såväl
kapacitetsbrist i elnäten som variationer i utbud och efterfrågan på el. Det
kan göras genom att styra elanvändningen i bostäder eller industrier, för att
jämna ut den totala belastningen i elnätet. Det kan också handla om
möjligheten att tillfälligt öka produktionen eller att lagra energi när det finns
ett överskott för att använda den vid ett senare tillfälle. Teknik som ökar
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flexibiliteten kan antingen vara ett komplement eller delvis ersätta en
investering i traditionell nätutbyggnad.
Rapporten innehåller en sammanställning av internationella och nationella
exempel. I rapporten redogörs även för i vilken omfattning lösningarna kan
tillämpas i Sverige.
Omfattning: 50 %, fram till 30/6 2020
Vem gör: Ei
Kostnad: 200 000 kr
Aktivitet: Sprida och informera behovsägare om rapportens innehåll.
Nätverk
Under Forumets arbete har regioner och kommuner i ökande grad vänt sig
till forumet för att ta del av den kunskap forumet byggt upp. Detta har blivit
särskilt tydligt då rapporten tagits fram då värdefulla kontakter knutits och
nätverk bildades med aktörer som är av vikt för att möta
kapacitetsutmaningen. Aktörerna representerar regioner som idag har
kapacitetsutmaningar. Det är viktigt att fortsätta dialogen och
informationsutbytet särskilt med dessa aktörer.
Omfattning: 50 %, fram till 30/6 2020
Vem gör: Ei samt EM
Kostnad: 200 000 kr
Aktivitet: Informationsutbyte med behövsägare i regionerna främst Uppsala
och Skåne samt Stockholm
Aktivt bidra till ett kunskapslyft genom informationsutbyte
Forum för smarta elnät har i genomförandet av strategin för flexibilitet byggt
upp en gedigen kunskap om smarta elnät och kapacitetsutmaningen. Ett
naturligt nästa steg är att använda kunskapen och nätverket för att stötta
den regionala och kommunala nivån i deras arbete med att möta
kapacitetsutmaningen. Forumet har sett ett växande behov av att föra ut
kunskap om möjligheterna med smarta elnät för att möta utmaningen med
kapacitetsbrist i näten. Etablering av industri och bostäder, där kapacitet i
näten i vissa kommuner och regioner är en begränsande faktor, skulle kunna
underlättas, bl a med flexibilitet som möjliggörs genom smarta elnätsteknik.
Genom att sprida och utveckla den kunskap om möjligheterna med smarta
elnät som forumet byggt upp kan förutsättningarna att möta
kapacitetsutmaningen förbättras. I det ingår även att sprida goda exempel
där man hittat lösningar genom ny teknik och samarbeten. Målgrupp är
regionala och lokala aktörer såsom planerare och de som arbetar med
strategier i regionerna.
Forumet genomförde studien Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv
nätdrift under hösten 2019 i syfte att öka kunskapen om hur flexibilitet kan
bidra till att möta kapacitetsutmaningar lokalt och regionalt, givet lokala
förutsättningar. Studien analyserar hur smart elnätsteknik kan komplettera
eller ersätta traditionell förstärkning av överföringskapacitet. Inom projektet
genomfördes en internationell kartläggning av fall där smart elnätsteknik som
till exempel lager och laststyrning använts istället för eller som komplement
för att investera i traditionell nätutbyggnad. Dessutom anges vilka lösningar
som helt eller delvis kan tillämpas i Sverige. Rapporten innehåller även en
djupare analys av ett svenskt fall, närmare bestämt Uppsala, där flera lokala
satsningar görs som alternativ till traditionell nätförstärkning för ökad
överföringskapacitet.
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För att möjliggöra en förflyttning nationellt mot smarta elnät och smartare
elsystem finns ett behov av en kvalitativ informationsinsats. Insatsen bör
riktas till behovsägare i första hand, t ex kommuner eller regioner.
Omfattning: 200 % under tre år, 2020–2023 (med fördel en blandad
kompetens)
Vem gör: Ei
Kostnad: 1 500 000 årligen (preliminär uppskattning)
Aktivitet: Ansvar för att samordna kunskapsspridning och informationsutbyte
samt dokumentera insatser per kommun, region alternativt län, med fördel i
samarbete med länsstyrelserna.
Rekommendationer ur flexibilitetstrategin som genomförts delvis eller
är pågående
Samtliga rekommendationer samt redovisning av resultat och slutsatser har
överlämnats till Regeringskansliet. Rekommendationerna presenterades i
strategin om ökad flexibilitet 16 , och följs upp i Forumets slutrapport 17.
Inom ramen för regeringsuppdraget att lämna förslag på hur Forumets
arbete kan tas vidare, vill kansliet särskilt lyfta fram rekommendation 9:
Utred förutsättningarna för ett flexiblare regelverk till exempel inför
testbäddar/piloter där ny teknik och nya affärsmodeller kan testas. Denna
aktivitet riktades till Forumet och har genomförts genom löpande dialog med
Ei och EM. Under denna dialog har framkommit att det finns ett behov av att
se över regelverket och att särskilt se över på vilket sätt ett flexiblare
regelverk kan skapas och under vilka förutsättningar detta flexiblare
regelverk kan tillämpas.

16
17

Rekommendation

Status

Uppföljning

6. Säkerställ enklare
dataåtkomst genom en
nationell
elmarknadshubb, (SvK)
7. Se över
beskattningsmodellen
för energilager och
möjligheten för
progressiva skatter
(Forumet)
9. Utred
förutsättningarna för
ett flexiblare regelverk
till exempel inför
testbäddar/piloter där
ny teknik och nya
affärsmodeller kan
testas (Forumet)
10. Utred hur
incitament till större

Pågående

Följs upp inom ramen
för SvK:s och Ei:s
arbete med
elmarknadshubben.
-

Ej genomförd

Delvis genomförd

Följs upp inom ramen
för existerande
forskningsprogram.
Det finns även behov
av översyn av
regelverk.

Pågående

Följs upp inom ramen
för pågående projekt.

Strategi för ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät (Forum för smarta elnät 2017)
Forum för smarta elnät 2016–2019 (Forum för smarta elnät 2020)
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samspel mellan el och
andra energibärare
kan öka flexibiliteten i
elsystemet (STEM)
11. Utred om
ersättning för nätnytta
även kan ges till andra
aktörer än producenter
såsom
förbrukningsanläggnin
gar (Ei)

Pågående

Följs upp inom ramen
för pågående arbete
kopplat till
nätreglering.

14. Utred hur
hanteringen av
obalanser kan
behandlas så att det
främjar flexibilitet
genom att se över
prissättningen för
obalanser (SvK)

Pågående

Följs upp inom ramen
för pågående projekt.
Dialog mellan Ei och
SvK.

15. Utreda behovet av
nya systemtjänster och
hur dessa kan
tillgodoses (Forumet)

Delvis genomförd

Särskild insats behövs,
kopplat till
kapacitetsfrågan samt
utvecklingen av
existerande
flexibilitetsmarknader.

16. Utred nya former
för ökat samarbete
mellan nätägarna och
stamnätsoperatören
(SvK)
17. Initiera
kunskapshöjande
åtgärder för ITsäkerhet via
kunskapsplattforme
n (Forumet)
18. Beskriv hur
kundens integritet
skyddas i samband
med den ökade
mängden genererad
och tillgänglig data
(Forumet)

Pågående

Särskild insats behövs.

Delvis genomförd

Följs upp inom ramen
för EM:s arbete med
NIS.

Delvis genomförd.

Följs upp inom ramen
för arbetet med
mätarfunktionaliteter
samt hubbarbetet.

19. Arbeta
långsiktigt med
normförändrande
åtgärder inom
energianvändning
(STEM/Ei)

Pågående

Särskild insats
behövs.
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Kunskapsspridning
Forumet har haft i uppdrag att tillhandahålla och sprida kunskap om
möjligheterna med smarta elnät. Detta har till stor del genomförts inom
ramen för arbetet med de båda strategierna och därför redogörs för en del
av kunskapsspridningen i ovanstående avsnitt. Men även andra aktiviteter
har genomförts såsom seminarier, exempelsamling, studiebesök och övrig
information som publicerats på swedishsmartgrid.se.
Forumet ser att det finns ett fortsatt behov av kunskapsspridning. Det har
under åren också inkommit ett växande antal förfrågningar till Forumets
medarbetare, framför allt om att tala vid seminarier och konferenser men
också från media. Även trafiken till Forumets webbplats har ökat kraftigt från
2018 till 2019 (73 procent). Det är tydligt att intresset för området smarta
elnät ökar och Forumet anser därför att det är viktigt att det även
fortsättningsvis är lätt att hitta neutral samlad information och
kontaktpersoner, till exempel via sökning på smarta elnät på webben.
Forumets webbplats – www.swedishsmartgrid.se
Under en övergångsperiod bör Forumets webbplats
www.swedishsmartgrid.se finnas kvar, med information om status för
verksamheten. Beroende på myndigheternas förslag om hur arbetet ska tas
vidare, och regeringens beslut, bör materialet därefter finnas tillgängligt
antingen på egen gemensam webbplats eller på ”smarta elnät-sidor” hos
berörda myndigheter.
På Forumets webbplats finns följande produkter som särskilt bör förvaltas
och utvecklas/uppdateras samt fortsätta spridas i kunskapshöjande syfte:
Exempelsamlingen ”Smarta nät i Sverige”
Forumets exempelsamling 18 innehåller en sammanställning av närmare 100
lösningar/projekt inom smarta elnät i Sverige. Av dessa är 30 beskrivna mer
ingående i artikelformat. Projektet genomfördes av Energiforsk under 2018
och 2019 på uppdrag av Forumet. Syftet var att visa bredden av lösningar
inom olika teknikområden och lyfta fram exempel som andra kan ha nytta av,
till exempel nätägare, fastighetsägare eller kommuner. Forumet hade efter
färdigställandet av exempelsamlingen, under hösten 2019, inte tid och
resurser att arbeta aktivt med att göra den känd. Flera aktörer har dock visat
intresse för samlingen och Forumet bedömer att det finns anledning att satsa
på ytterligare kunskapsspridning, eventuellt i samarbete med någon
branschorganisation för att nå dem som kan ha nytta av att ta del av hur
andra har gjort. Även behovsägare hos kommuner, regioner samt
fastighetsägare kan ha intresse av exemplen.
Kostnad för uppdatering och fortsatt spridning av exempelsamlingen
uppskattas till 150 000–300 000 kronor beroende på ambitionsnivå samt
under vilka former det görs. Seminarier och nyhetsutskick är några tänkbara
aktiviteter, i egen regi eller i samarbete med annan aktör.
Forumets rapporter
Forumet har tagit fram 13 rapporter. De flesta av dessa utgör leveranser
inom ramen för de båda strategierna men ytterligare några har tagits fram för
att belysa andra perspektiv, såsom incitament för investeringar i smarta elnät
samt kostnadsnytta. Rapporterna har publicerats på swedishsmartgrid.se.

18

www.swedishsmartgrid.se/smarta-nat-i-sverige/
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Forumet anser att rapporterna även fortsättningsvis bör finnas tillgängliga
och enkelt gå att hitta för de som söker kunskapsunderlag om smarta elnät.
Övriga plattformar
Forumet har medverkat med underlag till området smarta elnät på
swedishcleantech.se (som riktar sig till svenska företag som vill
expandera/exportera) och har även möjlighet att lämna input till
swedishcleantech.com och Smart City Sweden (med målgrupp utländska
intressenter). Tillväxtverket har även ställt frågan om fortsatt medfinansiering
av swedishcleantech.se för att kunna fortsätta driva plattformen. Forumet har
inte hunnit se någon tydlig effekt av samarbetet men tycker det är värt att
fortsätta dialogen, om Forumets arbete som riktar sig till ovanstående
målgrupper ska tas vidare.
Forumets arbetsmetod
Neutral plattform och bred samverkan
Forumets arbetssätt har gett goda förutsättningar att nå konkreta resultat.
Den neutrala plattform för dialog och kunskapsutbyte som Forumet har
tillhandahållit har också varit mycket uppskattad av de aktörer som har
deltagit. Deltagare i seminarier, workshoppar och arbetsgrupper har uttryckt
att det är värdefullt att mötas tidigt i processen och ha möjlighet att påverka
både inriktning och resultat av Forumets arbete. Det har varit en utmaning
att samla aktörer med skilda intressen för att enas om slutsatser men
samtliga deltagare har visat ett stort engagemang och en stark vilja att driva
frågorna framåt, och därmed strävat efter samsyn. I internationella
sammanhang har det visats stort intresse såväl för vad Sverige har gjort, det
smarta elnätets roll samt för hur Forumet har arbetat med frågorna i
egenskap av en neutral part.
Forumets bild är att arbetssättet ger leveranser som gynnar en acceptans för
resultatet, trots att detta kanske innebär en förändring av deltagande
organisationers förutsättningar. Det har rönt uppskattning att se frågan om
smarta elnät som en systemfråga som inte bara rör energibranschen utan
även berör andra delar av samhället som fastighetsbranschen, transport och
näringsliv. En annan aspekt är vikten av att ha samtliga myndigheter
representerade i arbetet, det ger en viktig helhetsbild av ramen för arbetets
förutsättningar samt möjlighet till dialog och förtydliganden i ett tidigt skede.
Forumet har lagt mycket tid på att formulera uppgiften i respektive projekt
samt definiera frågeställningarna. Det har underlättat ett ofta komplicerat
arbete med många olika intressen representerade. I samband med detta
arbete har en värdering gjorts av på vilket sätt en dialog ska föras med
berörda aktörer, samt aktörer som har särskild expertis på området.
Viktiga moment i Forumets arbetsmetod har varit att tillsätta arbetsgrupper
med en bred expertis, föra bilaterala samtal samt genomföra öppna
workshoppar och hearingar. En mer ingående beskrivning av Forumets
arbetsmetod finns i Forumets slutrapport 19

http://www.swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/forumsmartaelnat20162019_200124.pdf
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