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Sammanfattning
Denna rapport utgör resultatet av en enkätundersökning av drivkrafter för investeringar i elnätsbranschen
och är beställd av Energimarknadsinspektionen.

Undersökningen har genomförts dels genom en webbenkät utsänd till alla Sveriges lokal- och regionnätsföretag.
Svarsfrekvensen är 45 % men respondenterna motsvarar 80 % av de totala intäktsramarna för perioden 2016–2019.
I tillägg till webbenkäten har även uppgifter om genomförda investeringar redovisats via en Excelenkät. Totalt 37
redovisningsenheter har skickat in Excelunderlag. I webbenkäten ställdes frågor om drivkrafter för genomförda och
planerade  investeringar,  vad  som  är  viktigt  vid  val  av  teknik,  hur  respondenterna  ser  på  incitament  i
förhandsregleringsmodellen, hur stora investeringarna var 2016 och om investeringarna motsvarade behovet. I
Excelenkäten ombads respondenterna ange vilka investeringar som tagits i bruk under 2016 på normkodsnivå samt
faktisk investeringsutgift för dessa. Det inrapporterade underlaget för investeringsutgift per normkod var begränsat,
och därför genomfördes ingen analys över investeringsutgifter per normkod inom ramen för denna studie.

I enkäten har nätföretagen angivit att de viktigaste drivkrafterna för investeringar är att ”uppfylla kunders förväntan
på kvalitet”, att ”ersätta uttjänta anläggningar” samt att ”uppfylla funktions- och leveranssäkerhetskrav från
myndighet”. Det är enbart mindre skillnader mellan hur små respektive stora elnätsföretag svarat.

Att hålla intäktsramen på en stabil nivå har generellt inte varit en stark drivkraft enligt respondenternas svar.
Samtidigt finns ett stort antal fritextsvar som har bäring på vilka styrsignaler reglermodellen ger för investeringar,
vilket tyder på att det ändå har - eller långsiktigt kommer att få - en stark påverkan på hur företagen investerar i, och
förvaltar, sina anläggningar.

Vid val av teknik eller teknisk lösning rankas alla de i enkäten beskrivna faktorerna i genomsnitt som viktiga eller
mycket viktiga. Enkätsvaren visar att det råder bred konsensus i branschen att el- och leveranssäkerhet är viktiga
faktorer vid val av teknik. Vid val av komponenter, eller teknisk lösning, är lång livslängd inte lika viktigt för de större
elnätsföretagen jämfört med de mindre företagen, medan ett lågt pris i förhållande till normvärde är mer viktigt för
de större elnätsföretagen relativt de mindre nätföretagen. Sweco konstaterar att företagen reagerar olika på
styrsignaler i reglermodellen.

Swecos bedömning är att det finns ett behov av att öka investeringsnivåer jämfört med tidigare år. Behovet
uppkommer primärt av att anläggningar är uttjänta. Ändringar i kapitalkostnadsberäkning i den nuvarande
reglermodellen jämfört med den föregående ger incitament för företagen att öka investeringstakten, vilket även syns
i utfallet för investeringar under år 2016.

Enkäten visar att investeringsprognosen för 2016 som lades i samband med ansökan om intäktsram för perioden
2016–2019 inte nåddes. Bland respondenterna till Excelenkäten, som har bäst svarsfrekvens i denna del, är utfallet
för  år  2016  ca  85  %  av  de  prognosticerade  investeringarna.  De  främsta  hindren  har  varit  brist  på  interna
planeringsresurser och interna och externa utförarresurser samt långa handläggningstider för tillstånd. Swecos
bedömning är att det tar tid att öka investeringstakten, eftersom nätföretagens interna och externa resurser måste
anpassas till den högre investeringsnivån. En tredjedel av respondenterna ser en risk att nivån för hela perioden
2016–2019 inte nås.

Två tredjedelar av respondenterna anser att investeringsbehoven i elnätsverksamheten var större än de genomförda
investeringarna under 2016. Bland de mindre företagen uppger 4 av 10 vars behov var större än den genomförda
volymen att brist på finansiella resurser var ett viktigt hinder. Sweco ser en risk att vissa mindre företag hamnar i en
ond cirkel där intäktsramen sjunker och reinvesteringsbehovet fortsätter växa.
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Inledning
På uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) har Sweco genomfört en enkätstudie kring elnätsföretagens
drivkrafter för investeringar. Uppdraget är en del av regeringsuppdraget som tillgavs Ei under december 2016.
I regeringsuppdraget ingår bland annat att ta fram och redovisa uppgifter om elnätsföretagens investeringar
och planerade investeringar i elnäten samt drivkrafter för investeringar. Regeringsuppdraget redovisas den
23 oktober 2017.

Syfte
Swecos uppdrag har två syften. Det första syftet är att ta fram underlag och information om elnätsföretagens
drivkrafter för planerade investeringar under innevarande reglerperiod. Det andra syftet är att ta fram
uppgifter om genomförda investeringar under år 2016. De genomförda investeringarna skall jämföras med
prognosticerade investeringsvolymer samt jämföra investeringsutgifter med normvärden.

Sweco sammanställer och analyserar resultatet, men värderar inte huruvida respondenternas svar speglar
deras agerande. I ett diskussionskapitel relateras studiens resultat till Swecos erfarenhet från branschen.

Metod
Sweco har genomfört en enkätstudie samt analyserat data från ansökan om intäktsram för perioden 2016–
2019. Enkätundersökningens utformning beskrivs vidare i avsnitt 1.2.1.

Utformning av enkäter

Studien genomfördes genom två separata enkäter; en ”Webbenkät” som primärt inkluderade frågor kopplade
till drivkrafterna för investeringar i elnät, samt en ”Excelenkät” som inkluderade faktiska investeringar och
investeringsutgifter under år 2016.

Webbenkäten är indelad i fem olika avsnitt:
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A. Drivkrafter

B. Val av teknik

C. Incitament

D. Genomförda investeringar

E. Behov kontra genomförd investeringsvolym

Avsnittet Drivkrafter inkluderar frågor kring vilka drivkrafter respondenterna anser präglar deras organisation
vid investeringsbeslut. Val av teknik inkluderar  vilka  aspekter  som  spelar  störst  roll  vid  val  av  teknik,
exempelvis lång livslängd, anskaffningskostnad, prestanda avseende leveranssäkert, etc. Avsnittet
Incitament fångar respondenternas syn på hur nuvarande regleringsmodell speglar incitament för en rad olika
områden, till exempel effektivare nätdrift och hög leveranskvalité. Avsnittet Genomförda investeringar
inkluderar investeringsbeloppen per anläggningskategori under år 2016. Avsnittet Behov kontra genomförd
investeringsvolym inkluderar frågor om nätföretagens genomförda investeringar motsvarar behovet samt
vilka eventuella hinder nätföretaget ser för att nå nödvändiga och prognosticerade investeringsvolymer.

Webbenkäten i sin helhet kan ses i appendix I, resultat från respektive enkätfråga i tabellformat i appendix II
och Excelenkäten i appendix III.

Enkätundersökningarna togs fram av Sweco. Vid utformningen av respektive enkät mottogs dock inspel och
synpunkter från både Ei och från branschföreträdare. Branschföreträdare bjöds in via Energiföretagen och
bidrog med synpunkter på utformning av undersökningen.

En inbjudan att delta i enkäten skickades per e-post via webbenkätverktyget Survey Generator.

Urval och respondenter

Samtliga region- och lokalnätsföretag inkluderades i studien, totalt 172 respondenter. För de företag som
ansvarar för flera redovisningsenheter (RE) så begärdes svar in för respektive enhet, varför det maximala
antalet svar är 180 st.  En lista på företag som inbjudits att delta i enkäten bifogas i appendix IV.

Svarsfrekvens webbenkät

Totalt mottogs svar på en eller flera frågor från 81 redovisningsenheter, totalt har 67 avslutat enkäten. Detta
motsvarar en svarsfrekvens på 37 %. Om samtliga inräknas som har svarat på en eller  flera frågor,  så blir
svarsfrekvensen  totalt  45%.  Om  hänsyn  tas  till  storlek  på  nätföretag  så  har  svar  erhållits  från  RE  som
motsvarar ca 80 % av de totala intäktsramarna under reglerperioden 2016–2019, fördelat på 76 % och 96 %
för lokal- respektive regionnätsföretagen (beräknat på de som gett minst ett svar i enkäten). Detta tolkas som
att bortfallet primärt representeras av mindre lokalnätsföretag.

Svarsfrekvens excelenkät

Svarsfrekvensen för Excelenkäten var lägre än webbenkäten. Totalt mottogs 37 st Excelfiler.

Dock har en större mängd investeringar år 2016 rapporterats via Excelenkäten än webbenkäten, då några
större företag inte besvarat frågorna om hur kapitalbasen utvecklats i  webbenkäten men skickat in data i
Excelenkäten.

Många respondenter har återkopplat att det är svårt att få fram investeringsutgifter per normkod, då denna
detaljnivå inte inkluderas i varken ekonomisystemet eller projektuppföljningsverktyg. I de flesta fall har Excel-
underlaget då inkluderat samtliga normkoder och kvantiteter, men med en total investeringsutgift
(”projektutgift”). Detta betyder att investeringsutgift per normkod ej kan beräknas, utan enbart en samlad
effektivitet  för  samlingen  av  normkoder.  Sweco  har  inte  analyserat  normkostnad  kontra  projektutgift,  då
underlaget bedömdes vara för begränsat.

Ytterligare en svårighet i tolkningen av det inrapporterade underlaget är att det varierar vilka som inkluderat
arbets- och materialomkostnader likt normkoderna i investeringsutgiften eller ej. Flera respondenter har inte
svarat på frågan om de angivna faktiska investeringsutgifterna inkluderar arbets- och materialomkostnader
utöver  vad  som  ingår  i  normvärde.  Swecos  bedömning  är  att  majoriteten  som  levererat  underlag  med
”projektutgift”  inkluderat  både  arbets-  och  materialomkostnader  (AO/MO)  högre  än  de  som  tillämpas  vid
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fastställande av kapitalbas. Omkostnadspåläggen har i detta avseende betydelse, då normkostnaderna är
beräknade med arbetsomkostnadspålägg om 102 %, till skillnad från exempelvis EBR som vid beräkning av
schablonkostnader använder 152 %. Motsvarande siffror för materialomkostnadspålägget är 6 % för
normvärdena medan EBR använder 8 %. Reduktionen har skett då Ei ansett att de högre AO- och MO-påläggen
innehåller kostnader som är av karaktären löpande påverkbara kostnader vilka inte enligt god
redovisningssed ska aktiveras.1 Olika redovisningsmetoder leder givetvis till begränsad möjlighet att jämföra
siffror rakt av och utvärdera investeringsutgifter med normpriser.

Utöver svårigheten med att redovisa investeringsutgift per normkod, har flera respondenter påpekat att det
ibland blir missvisande siffror som redovisats då vissa siffror avser projekt som sträcker sig över flera år.
Konkret betyder detta att investeringsutgifter redovisas efter tidperioden de realiserats samtidigt som
anläggningen redovisas i kapitalbasen efter att den dokumenterats i nätinformationssystemet. Anläggningar
kan tas i bruk allt eftersom eller när projektet i sin helhet är färdigställt, givetvis beroende på typ av projekt.
Det kan därmed finnas en diskrepans i tid mellan när investeringsutgiften tas upp i den ekonomiska
redovisningen och i när anläggningen kan tillgodoräknas den regulatoriska kapitalbasen.

Sammantaget innebär svarskvaliteten på Excelenkäten att resultatet avseende faktiskt investeringsutgift
gentemot  normkoder  behöver  tolkas  försiktigt  och  snarare  ska  ses  som  stöd  till  andra  analyser.  Sweco
bedömer dock att de i Excelenkäten rapporterade investeringarna i övrigt håller god kvalitet.

1 Energimarknadsinspektionen. (2010). EI R2010:07 Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen. Eskilstuna:

Energimarknadsinspektionen, s. 53
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Bakgrund
Sammanfattning av kapitel

Som ett steg i den vidare utvecklingen av elnätsregleringen önskar Ei att Sweco genomför en studie som kartlägger
de svenska elnätsföretagens drivkrafter för investeringar. Det svenska elnätet står inför en naturlig
reinvesteringsperiod p g a att många anläggningar uppnått förväntad teknisk livslängd. Samtidigt kan
elnätsföretagens (re)investeringar drivas av andra drivkrafter. De prognosticerade investeringarna inför
reglerperioden 2016-2019 är nära dubbelt så höga jämfört med reglerperioden 2012-2015, vilket speglar frågans
aktualitet. Drivkrafter kan vara teknikutveckling, ekonomiska incitament, hårdare krav på leveranssäkerhet och/eller
att säkerställa en långsiktig nivå på intäktsram, etc.

Det svenska elnätet befinner sig nu i en reinvesteringsperiod, vilket främst kan härledas till föråldrade
anläggningstillgångar. Det svenska elnätet har aldrig varit så gammalt som det är idag. Den tekniska åldern
spelar därmed sannolikt en betydande roll för elnätsföretagens drivkrafter för investeringar. Då många av
elnätskomponenterna  anlades  vid  ungefär  samma  tid  (exempelvis  utbyggnad  av  ett  bostadsområde  som
kräver att stationer, ledningar och mätare installeras ungefär samtidigt) så kommer elnätsverksamhet att ha
”naturliga” investeringscykler kopplade till samhällsutvecklingen i stort.

Ett tydligt exempel på en kommande reinvesteringspuckel är de fjärravlästa elmätare som installerades för
snart 10 år. Då drevs det stora investeringsprogrammet av nya funktionskrav på månadsvis fakturering
baserad på faktisk förbrukning, vilket i praktiken innebar att manuell avläsning av elmätare blev ohållbart.
Dessa mätare har troligtvis en teknisk livslängd på ca 10-15 år (regulatorisk på 10+2 år), vilket gör att de allra
flesta  mätare  förväntas  bytas  ut  under  kommande  5-7  år.  För  att  komplicera  bilden  ytterligare  så  spelar
rimligen även funktionskrav en stor roll vid förnyelse av mätare. Samma resonemang kan föras kring den
allmänna elnätsutbyggnaden under 2-3 decennier under efterkrigstiden, dock med längre perioder för
investeringscykeln jämfört med mätare.
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Utöver den tekniska åldern, så finns det en rad faktorer som kan utgöra drivkrafter för elnätsbolagens
investeringar. Några av dessa är:

· Teknikutveckling,

· Leveranssäkerhet och kvalité,

· Nätutbyggnad och kapacitetsökning,

· Teknisk/ekonomisk effektivitet,

· Medel- och långsiktig nivå på intäktsram.

Var och en av ovanstående punkter, samt teknisk ålder, kan vara den enskilt största, eller i kombination med
flera punkter, drivkraften/krafterna för ett enskilt nätbolag.

Elnätsregleringen har utvecklats över tid, vilket har ändrat förutsättningarna för elnätsbolagen. Ett exempel
på detta är att anläggningstillgångar numera inkluderar en ålderskomponent, vilket gör att äldre tillgångar är
värda mindre än nyare dito vid bestämning av intäktsram. Att säkerställa att intäktsramen bibehålls på en
varaktig nivå på kort, medel,-och lång sikt kan (och bör indirekt) vara en stark drivkraft för investeringar.
Skillnader i investeringsnivåer kan också tydligt ses vid jämförande av prognosticerade investeringar för RP1
(Reglerperiod 1, gäller åren 2012–2015) och RP2 (Reglerperiod 2, gäller åren 2016–2019), se Figur 1.

Figur 1. Prognosticerade totala investeringar för perioden 2012–2015 och 2016-2019 uppdelat på
lokalnätsföretag (REL) och regionnätsföretag (RER). Observera att samtliga siffrorna är reala i 2014-
års värde.

 Källa: Intäktsramsansökningar för RP1 respektive RP2, Energimarknadsinspektionen, sammanställt av Sweco.

Utöver ålderjusterat värde på anläggningstillgångar så har kvalitetsregleringen och kraven/incitamenten för
enskilda nätbolag blivit starkare i RP 2 jämfört med föregående reglerperiod. Förenklat så är kraven hårdare
för de elnätsbolag som har relativt normen låg leveranskvalité. Detta innebär att investeringar som
förbättrar leveranskvalité blir mer attraktiva (och därmed rimligen en starkare drivkraft). Ett resultat av
denna drivkraft kan vara att luftledningar ersätts med jordkablar (”kablifiering”/”vädersäkring” av näten).
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Resultat
Sammanfattning av kapitel

Undersökningen  har  genomförts  genom  en  webbenkät  utsänd  till  alla  Sveriges  lokal-  och  regionnätsföretag.
Svarsfrekvensen är 45 % men respondenterna motsvarar 80 % av de totala intäktsramarna för perioden 2016–2019. I
tillägg till webbenkäten har även uppgifter om genomförda investeringar redovisats via en Excelenkät. Totalt 37
redovisningsenheter har skickat in Excelunderlag. I webbenkäten ställdes frågor om drivkrafter för genomförda och

planerade investeringar, vad som är viktigt vid val av teknik, hur respondenterna ser på incitament i
förhandsregleringsmodellen,  hur  stora  investeringarna  var  2016  och  om  investeringarna  motsvarade  behovet.  I
Excelenkäten ombads respondenterna ange vilka investeringar som tagits i bruk under 2016 på normkodsnivå samt
faktisk investeringsutgift för dessa.

I enkäten har nätföretagen angivit att de viktigaste drivkrafterna för investeringar är att ”uppfylla kunders förväntan

på kvalitet”, att ”ersätta uttjänta anläggningar” samt att ”uppfylla funktions- och leveranssäkerhetskrav från
myndighet”. Det är enbart mindre skillnader mellan hur små respektive stora elnätsföretag svarat.

Vid val  av teknik eller  teknisk lösning rankas alla  de i  enkäten beskrivna faktorerna i  genomsnitt  som viktiga eller
mycket viktiga. Enkätsvaren visar att det råder konsensus i branschen att el- och leveranssäkerhet är viktiga faktorer
vid val av teknik.

Enkäten  visar  att  investeringsprognosen  för  2016  som  lades  i  samband  med  ansökan  om  intäktsram  för  perioden
2016–2019 inte nåddes. Bland respondenterna till Excelenkäten, som har bäst svarsfrekvens i denna del, är utfallet för
år 2016 ca 85 % av de prognosticerade investeringarna. De främsta hindren har varit brist på interna
planeringsresurser och interna och externa utförarresurser samt långa handläggningstider för tillstånd. En tredjedel av
respondenterna ser en risk att nivån för hela perioden 2016–2019 inte nås. Två tredjedelar av respondenterna anser
att behoven i elnätsverksamheten var större än de genomförda investeringarna under 2016.

Det mottagna underlaget för investeringsutgifter per normkod är begränsat, och därför redovisas inget resultat för
denna del.
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Resultat webbenkät
Resultatet presenteras avsnitt för avsnitt. Resultatet presenteras här i sammanställd form. Enkätresultatet
presenteras i större detalj i appendix II, där även samtliga frisvar redovisas.

Ägarstruktur

Frågan gäller hur ägarförhållandet ser ut i nätföretaget. Svaren kan sedan jämföras med den sammanställning
Ei tidigare tagit fram. Ägarstruktur och andelar svarar i huvudsak väl gentemot sammansättningen för
samtliga  svenska  elnätsföretag,  vilket  indikerar  att  det  kan  anses  representativt.  Se  Figur  2  för
sammanställning.

Figur 2. Ägarstruktur från enkätstudie jämfört med samtliga elnätsföretag.

Källa: Energimarknadsinspektionen, Webbenkät.

Drivkrafter

Frågorna i detta avsnitt formulerades som ”Till hur stor del påverkades er prognosticerade investeringsvolym
av behovet att…”. Frågorna ställdes för de tre regulatoriska anläggningskategorierna

· Ledningar

· Stationer, transformatorer och kringutrustning

· Mätare och IT-system.

I Figur 3 redovisas svaren för varje faktor uppdelat per anläggningskategori.

Figur  3.  Resultat  från  frågan:  ”Till  hur  stor  del  påverkades  er  prognosticerade  investeringsvolym  av
behovet att…”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I huvudsak kommun/statligt ägt

I huvudsak privatägt

Ekonomisk förening eller motsvarande

Övrigt

Sammanställning ägarform, Energimarknadsinspektionen

Ei Webbenkät



NÄTFÖRETAGENS DRIVKRAFTER FÖR INVESTERINGAR

12

Källa: Sweco, webbenkät.

Val av teknik

I detta område ställdes frågor om hur viktigt olika aspekter är när respondenten väljer komponent eller teknisk
lösning. Respondenten ska då ange om aspekten är mindre viktig, viktig eller mycket viktig. Vidare ställdes
frågor  om  hur  viktigt  det  är  att  en  komponent  eller  teknik  är  väl  beprövad  samt  att  den  ligger  i  ”teknisk
framkant”.
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Figur 4. Resultat från frågor kopplat till val av komponent.

Källa: Sweco, webbenkät.

Figur 5. Resultat från fråga hur viktigt det är att teknik är beprövad respektive ”i teknisk framkant”.
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Källa: Sweco, webbenkät.

Incitament

I detta avsnitt ställdes frågor om hur nätföretagen uppfattade regleringsmodellens incitament.

Figur 6. Resultat från frågor “Hur nuvarande regleringsmodell ger incitament att…”
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Källa: Sweco, webbenkät.

Genomförda investeringar

I detta avsnitt ställdes frågor om hur mycket värde som tillfördes kapitalbasen genom investeringar år 2016
uppdelat på kategorierna ”ledningar”, ”stationer, transformatorer och kringutrustning” samt ”mätare och IT-
system”. Respondenterna skulle även specificera värdeår, eftersom kapitalbasens värde kan indexregleras.

Totalt har 40 respondenter svarat på frågorna i detta avsnitt, vilket innebär att det är ett betydande bortfall.
Av de 40 svaren har 8 korrigerats där det är uppenbart att respondenten svarat i kronor istället för tusentals
kronor.

I diagrammet nedan har ett svar utlämnats där respondenten angett att inga investeringar skett 2016. Ökning
av kapitalbasvärdet anges i 2014 års värde, index för byggkostnadsutveckling har använts för att omvandla
summor angivna i andra värdeår. Där företag inte angett värdeår har Sweco antagit 2014 ås värde.

Figur 7. Sammanställning av genomförda investeringar under 2016, webbenkät.

Källa: Sweco, Webbenkät.

Behov kontra genomförd investeringsvolym

I detta avsnitt  ställdes frågor om investeringsbehovet år  2016 var högre än den genomförda volymen.  Om
respondenten svarar ja får denne också svara på frågor om vilka de största hindren var för att genomföra en
högre volym.
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Samma typ av fråga ställdes också om prognos för investeringar för hela perioden 2016–2019. Observera att
frågorna är något olika i sin formulering. För frågan om genomförd volym 2016 ska företaget ange om det
verkliga behovet var högre. För frågan om perioden 2016–2019 avser svaren om prognosen nås, vilket inte
nödvändigtvis är kopplat till hur företagen nu ser på behovet. På samma sätt, även om ett företag svarat att
behovet 2016 var högre än den investerade volymen kan företaget ha nått eller överträffat prognosticerad
volym.

Figur 8. Sammanställning av resultat från webbenkät.

Källa: Sweco, Webbenkät.

De respondenter som svarade ”Nej” på ovanstående frågor ombads fylla i vilken orsak eller vilka orsaker som
passade bäst in.

Figur 9. Vilken/vilka är främsta orsakerna till att ni inte investerade i högre utsträckning under 2016?

Källa: Sweco, Webbenkät.

Från fritextsvaren var övriga specificerade orsaker: bredbandsutbyggnad är prioriterat, långa
upphandlingsförfaranden, hög skuldbörda samt överinvesteringar från föregående period.
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Figur 10. Vilken/vilka är främsta orsakerna till att den prognosticerade nivån 2016–2019 inte nås?

Källa: Sweco, Webbenkät.

Från fritextsvaren var övriga specificerade orsaker: nybyggnation av bostäder blivit försenat, långa
upphandlingsförfaranden, för låg intäktsram, osäkerhet kring funktionskrav på nya mätare samt
överinvesteringar från föregående period.

 Resultat Excelenkät

Totalt mottogs 37 st Excel-filer med underlag kring kvantiteter samt investeringsutgift per normkod. Kvalitén
på levererat material avseende faktisk investeringsutgift bedöms vara relativt osäkert, och resultatet skall
därför tolkas restriktivt.

Värdet av anläggningar tagna i bruk 2016

Det i Excelenkäten totala rapporterade investeringsbeloppet för år 2016 var 4 389 MSEK2014. Detta
motsvarar knappt 40 % av de prognosticerade investeringarna för år 2016 (samtliga nätföretag).

Tabell 1. Sammanställning av genomförda investeringar under år 2016, per kategori.

NUAK,
MSEK

Andel

Ledningar 2 663 61%
Stationer, transformatorer och kringutrustning 1 538 35%
Elmätare och IT-system 187 4%
Summa 4 389 100%

Källa: Excelenkät, Sweco.

Investeringar i  förhållande ti ll  normkod

En stor andel av respondenterna har haft svårigheter med att extrahera underlag med investeringsutgifter per
normkod. Detta har resulterat i ett litet underlag, kopplat med stor osäkerhet. Därför presenteras inga resultat
kring investeringsutgifter i förhållande till normkoder.
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Resultat intäktsram

Inför en tillsynsperiod så rapporterar respektive redovisningsenhet prognoser för investeringar/utrangeringar
för respektive anläggningskategori. Dessa prognoser har för 2016 jämförts med det rapporterade underlaget
Sweco mottagit inom ramen för enkätstudien. Prognoser och utfall för såväl investeringsnivåer samt
fördelning av prognosticerade nivåer mellan de tre nuvarande anläggningskategorierna skiljer åt för de olika
redovisningsenheter. Totalt prognosticerade elnätsföretagen att under år 2016 investera ca 11,5 miljarder
SEK2014. De prognosticerade investeringarna för år 2016 var fördelade enligt: 61 % i Ledningar, 35 % i
Stationer, transformatorer och kringutrustning samt 4 % i Elmätare & IT-system.

En jämförelse mellan prognosticerad investeringsfördelning per anläggningskategorier och de rapporterade
uppgifterna för respondenterna har genomförts. De rapporterade uppgifterna från Excelenkäten stämmer väl
överens med fördelningen av prognosticerade investeringar per anläggningskategori. Resultatet från
webbenkäten stämmer mindre väl överens med den prognosticerade fördelningen mellan
anläggningskategorier av investeringar. Se Figur 11.

Figur 11. Sammanställning av fördelning av prognosticerade investeringar per kategori, för respektive
urvalsgrupp.

Källa: Energimarknadsinspektionen, Sweco.
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Analys
Sammanfattning av kapitel

I enkäten har nätföretagen angivit att de viktigaste drivkrafterna för investeringar är ”uppfylla kunders förväntan på

kvalitet”, ”ersätta uttjänta anläggningar” samt ”uppfylla funktions- och leveranssäkerhetskrav från myndighet”. Det är
mindre skillnader mellan hur små respektive stora elnätsföretag svarat.

De flesta respondenter anser att merparten av de olika faktorerna som påverkar prognosticerade investeringar
betraktas som ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’. Dock så finns det relativa skillnader mellan de olika faktorerna. Att hålla
intäktsramen på en stabil nivå är, relativt övriga faktorer, inte en stark drivkraft enligt respondenternas svar. Samtidigt

finns ett stort antal fritextsvar som har bäring på vilka styrsignaler reglermodellen ger för investeringar, vilket tyder på
att det ändå har, eller långsiktigt kommer att få, en stark påverkan på hur företagen investerar i, och förvaltar, sina
anläggningar.

Vid val  av teknik eller  teknisk lösning rankas alla  de i  enkäten beskrivna faktorerna i  genomsnitt  som viktiga eller
mycket viktiga. Enkätsvaren visar att det råder relativt bred konsensus kring att el- och leveranssäkerhet är betraktade
som  mycket  viktiga.  Vid  val  av  komponenter  eller  teknisk  lösning  är  lång  livslängd  inte  lika  viktigt  för  de  större

elnätsföretagen jämfört med för de mindre företagen, medan ett lågt pris i förhållande till normvärde är mer viktigt för
de större elnätsföretagen relativt de mindre nätföretagen. Sweco konstaterar att företagen reagerar olika på
styrsignaler i reglermodellen.

Enkäten visar att investeringsprognosen för 2016 som lades i samband med ansökan om intäktsram för perioden 2016–
2019  inte  nåddes.  Bland  respondenterna  till  Excelenkäten,  som  har  bättre  svarsfrekvens  i  denna  del  jämfört  med

webbenkäten, är utfallet under 2016 ca 85 % av de prognosticerade investeringsvolymerna. De främsta hindren har
varit brist på interna planeringsresurser och interna och externa utförarresurser samt långa handläggningstider för
tillstånd.  En  tredjedel  av  respondenterna  ser  en  risk  att  nivån  för  hela  perioden  2016–2019  inte  nås.  De  större
elnätsföretagen upplever resursbrist som ett mindre hinder för att nå prognosticerade investeringsvolymer under
innevarande reglerperiod, jämfört med de mindre företagen. Istället lyfter de större nätföretagen upp ’långa
handläggningstider för nätkoncessionsärenden hos Ei samt överprövande rätt’ som det största hindret.
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Drivkrafter för genomförda och planerade investeringar 2016–
2019

I Tabell 2 är respondenternas svar om drivkrafter sammanställda efter dess relativa vikt. Vikten (kolumn
”Medel” nedan) för samtliga kategorier är 2.0 eller högre, vilket kan tolkas som ”Viktig” eller ”Mycket viktig”.

Tabell 2 Drivkrafter för investeringar rankade efter relativ vikt per kategori samt medelvärde. Observera
att samtliga faktorer bedöms i ”Medel” som ’Viktigt’ eller ’Mycket viktigt’. Färgskalan belyser enbart de
relativa differenserna. Skalan representerar [1] Ingen eller mycket liten påverkan, [2] Liten påverkan,
[3] Medelstor påverkan, [4] Stor påverkan, [5] Mycket stor påverkan.

Källa: Webbenkät samt Sweco analys.

Sammanställningen visar att drivkrafterna för kategorierna ledningar och stationer liknar varandra. Mätare
och IT-system skiljer sig något från de andra två. Nyanslutning är en viktig drivkraft för ledningar, medan
kapacitetsökning är viktigare för stationer. För mätare och IT-system är inte nyanslutningar och
kapacitetsökning lika viktiga drivkrafter.

Att ersätta uttjänta anläggningar och komponenter är en viktig drivkraft för alla tre kategorier.
Teknikutveckling driver investeringar i mätare och till viss del också stationer, medan det är en mindre stark
drivkraft för ledningar. Att införa teknik som innebär ny funktionalitet är den viktigaste drivkraften för
investeringar i mätare. Detta kan kopplas samman med nya kommande funktionskrav från myndigheten.
Denna aspekt har även lyfts explicit av flera respondenter, vilket kan förväntas.

Elsäkerhet är en viktig drivkraft för investeringar i stationer. Miljö och förluster är generellt inte en stark
drivkraft för att genomföra investeringar i elnätsbranschen.

Att ersätta uttjänta anläggningar, uppfylla funktions- och leveranssäkerhetskrav samt uppfylla kunders
förväntan på kvalitet är de enskilt viktigaste drivkrafterna enligt respondenterna.

En viss skillnad mellan större (de med intäktsram för tillsynsperiod 2016-2019 > 1 miljard SEK 2014) och mindre
elnätsföretag kan utläsas från resultaten, dock inte särskilt stor. De tre drivkrafterna med störst skillnader är
funktions- och leveranssäkerhetskrav från myndighet, kunders förväntan på kvalitet, samt att minska
förlusterna. Generellt har stora och små elnätsföretag liknande drivkrafter, dvs generellt rankas samma
drivkrafter relativt högt och lågt. Återigen värt att nämna är att merparten av faktorerna betraktas som ’Viktigt’
respektive  ’Mycket  viktigt’.  Det  kan  även  noteras  att  spannet  mellan  medelvärdet  för  den  högst  rankade
faktorn och den lägst rankade faktorn är  större för  de större elnätsföretagen,  vilket  kan förklaras med ett
mindre dataunderlag, se Tabell 3.

Fråga Ledningar Stationer Mät&IT Ledningar Stationer Mät & IT Medel

…uppfylla funktions- eller leveranssäkerhetkrav
från myndighet?

3 3 2 3.6 3.5 3.5 3.5

…uppfylla kunders förväntan på kvalitet? 2 1 4 3.6 3.6 3.3 3.5

…ersätta uttjänta anläggningar och
komponenter?

4 2 5 3.5 3.6 3.1 3.4

…minska kostnaderna för drift och underhåll? 1 7 7 3.9 3.0 2.5 3.1

…införa teknik som erbjuder ny funktionalitet? 8 6 1 2.6 3.0 3.8 3.1

…teknikutveckling har gjort anläggningar och
komponenter omoderna?

10 8 3 2.5 3.0 3.4 2.9

…höja elsäkerheten? 5 4 9 3.0 3.4 2.1 2.8

…ansluta nya kunder till elnätet? 6 9 6 3.0 2.9 2.6 2.8

…öka kapaciteten i det befintliga elnätet för att
möta ökat eller förväntat ökat kapacitetsbehov?

7 5 10 2.9 3.2 1.9 2.6

…hålla intäktsramen på en rimlig nivå? 9 10 8 2.5 2.4 2.3 2.4

…minska verksamhetens negativa
miljöpåverkan?

11 11 11 2.2 2.3 1.8 2.1

…minska förlusterna? 12 12 12 2.0 2.2 1.8 2.0
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Tabell 3. Sammanställning av drivkrafter, rank för litet respektive stort elnätsföretag.

Källa: Webbenkät samt Sweco analys.

Endast ett fåtal har svarat att hålla intäktsramen på en rimlig nivå är mycket viktigt. Samtidigt påpekar flera
respondenter i fritextsvar att regleringen är eller kommer att bli en stark drivkraft, exempelvis:

”Idag vet vi  mer hur utslagsgivande det är  att  förnya/reinvestera i  elnätet  för  att  hålla upp
intäktsramen på en rimlig nivå framöver. Det visste vi inte i mars 2015 när vi skickade in för
2016–2019. Vårt svar nu ang. detta hade blivit att intäktsramen har "Mycket stor påverkan".
Vi kommer framöver få byta ut anläggningsdelar innan den tekniska livslängden är slut.”

”Regleringen ger tydliga incitament att förnya i elnätet, till följd av kapitalmetodens starka
drivkraft…”

Många respondenter anser att de regulatoriska avskrivningstiderna är korta. Flera kommentarer tar upp detta,
exempelvis:

”Vi tycker att vi ligger på en bra [investerings]nivå. Ungefär 50 årig förnyelsetakt.”

”Modellen är hårt styrd på ålder på anläggning och de kan ge negativa effekter för kunder och
miljö då vissa anläggningsdelar har längre livslängd än 40 (50) år.”

Det är också många respondenter som tycker att metoden med en ändlig kapitalkostnadsersättning styr mot
att byta ut fungerande anläggningar, vilket Sweco tolkar som att de regulatoriska avskrivningstiderna inte
speglar de verkliga ekonomiska och tekniska livslängderna. Nedan redovisas några exempel:

"Ur  kundens  perspektiv  är  den  för  mycket  inriktad  på  anläggningars  ålder  vilket  kan  ge
investeringar i förtid och att fel anläggning förnyas.”

”Ger incitament att byta ut väl fungerande anläggningar”

”Största  problemet  är  väl  att  vi  på  sikt  tvingas  byta  ut  material  av  ekonomiska  skäl,  inte
teknisk livslängd.”

”Nuvarande elnätsreglering motarbetar dessvärre den kanske viktigaste aspekten ur
samhällsekonomiskt perspektiv; lång livslängd.”

Swecos tolkning är att reglermodellen ändå har en stark påverkan på investeringsvolymen, även om
företagen inte ser det som en stark drivkraft (se delkapitel 3.1.2).

Fråga
Litet Stort Total Litet Stort Total

Differens
Litet - Stort

…uppfylla funktions- eller leveranssäkerhetkrav
från myndighet?

2 1 1 3.4 3.9 3.5 -0.6

…uppfylla kunders förväntan på kvalitet? 3 2 2 3.4 3.9 3.5 -0.5

…ersätta uttjänta anläggningar och
komponenter?

1 3 3 3.4 3.5 3.4 -0.1

…minska kostnaderna för drift och underhåll? 5 4 4 3.1 3.2 3.1 -0.1

…införa teknik som erbjuder ny funktionalitet? 4 5 5 3.2 2.8 3.1 0.4

…teknikutveckling har gjort anläggningar och
komponenter omoderna?

6 8 6 3.0 2.6 2.9 0.4

…höja elsäkerheten? 7 6 7 2.9 2.7 2.8 0.1

…ansluta nya kunder till elnätet? 8 7 8 2.9 2.7 2.8 0.1

…öka kapaciteten i det befintliga elnätet för att
möta ökat eller förväntat ökat kapacitetsbehov?

9 9 9 2.7 2.5 2.6 0.1

…hålla intäktsramen på en rimlig nivå? 10 10 10 2.5 2.1 2.4 0.4

…minska verksamhetens negativa
miljöpåverkan?

12 11 11 2.2 1.8 2.1 0.3

…minska förlusterna? 11 12 12 2.2 1.5 2.0 0.7

Rank Viktat medel
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Val av teknik

I tabellen nedan har Sweco sammanställt hur nätföretagen bedömer faktorer vid val av komponent eller
teknisk lösning. I sammanställningen redovisas svar från små och stora elnätsföretag separat. Sweco har valt
att dra ”gränsen” mellan större respektive mindre elnätsföretag vid en intäktsram på 1 miljard SEK2014 under
tillsynsperioden 2016–2019.

Tabell 4. Jämförelse av svar för stora respektive mindre elnätsföretag vid val av komponenter eller
teknisk lösning. Viktat medel baseras på [1] Mindre viktigt, [2] Viktigt samt [3] Mycket viktigt.

Källa: Webbenkät samt Sweco analys.

Sammanställningen visar att alla sju faktorer i genomsnitt är viktiga eller mycket viktiga (viktat medel 2 eller
större). Det finns mindre inbördes skillnader.

Elsäkerhet och leveranssäkerhet är hygienfrågor i branschen. Teknik som erbjuder effektivare drift av elnätet
är attraktivt enligt respondenterna, framför allt de stora nätföretagen. Enkäten visar även att nätföretagen
efterfrågar av branschen beprövad teknik, inte nödvändigtvis av den enskilde aktören. Detta ger en indikation
om att branschen är villig att följa teknisk utveckling och tillämpningar av ny teknik (exempelvis smarta-nät
applikationer) av tredje part, och sedan betrakta detta som acceptabelt beprövad teknik. Detta kan då
förslagsvis genomföras genom samordning av pilotprojekt i branschen.

Vid en jämförelse mellan de större respektive mindre elnätsföretagen så visar det sig att ett par av frågorna
skiljer sig åt. Det är framförallt värderingen av hur viktig lång livslängd respektive lågt pris i förhållande till
normvärde som skiljer åt. Vid val av komponenter eller teknisk lösning så är lång livslängd mindre viktigt för
de större elnätsföretagen, samt att ett lågt pris i förhållande till normvärde anses vara mer viktigt för de större
elnätsföretagen (relativt de mindre nätföretagen).

Incitament

Fler respondenter tycker att nuvarande reglermodell ger incitament till att investera i elnätet på ett sätt som
är effektivt och långsiktigt ur nätföretagets perspektiv snarare än ur kundernas perspektiv. Nästan hälften
ger betyget 1 och 2 för kundperspektivet. Det har under analysfasen lyfts fram synpunkter kring definitionen
av ’nätföretagets’ respektive ’kundernas’ perspektiv. Sweco kan inte bedöma hur respektive enskild
respondent har tolkat begreppen, varför Sweco tolkat resultat restriktivt. Swecos definition av ’kundernas
perspektiv’  utgörs  av  en  rimlig  elkvalitet  och  leveranssäkerhet  till  en  rimlig  kostnad  såväl  kort-  som
långsiktigt. Swecos definition av ’nätföretagens perspektiv’ är att säkerställa eldistribution till företagets
befintliga och tillkommande kunder som håller en rimlig elkvalitet och leveranssäkerhet till en skälig
avkastning såväl kort- som långsiktigt.

Fråga
Litet Stort Total Litet Stort Total Differens

Litet - Stort

…hög elsäkerhet för
allmänhet och personal?

1 1 1 2.9 2.9 2.9 -0.1

…god prestanda avseende
leveranssäkerhet?

2 1 2 2.8 2.9 2.9 -0.1

…effektivare drift av elnätet? 3 3 3 2.6 2.8 2.7 -0.2

…lång livslängd? 4 6 4 2.6 2.1 2.5 0.5

…låg negativ miljöpåverkan? 6 5 5 2.2 2.3 2.2 -0.1

…låga nätförluster? 5 7 6 2.3 1.7 2.1 0.5

…lågt pris i förhållande till
normvärde?

7 4 7 1.9 2.5 2.1 -0.5
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Generellt anser ca 40 % av respondenterna att den nuvarande regleringsmodellen ger förhållandevis dåliga
incitament till att investera i en effektivare drift av nätet. Ca 20 % anser att den gör detta väl eller mycket väl.
Det är ungefär lika många som anser att regleringsmodellen ger/ger inte incitament att investera i åtgärder
som ger god kvalitet  i  elöverföringen.  Med ”god kvalitet”  så menar Sweco att  såväl  leveranssäkerhet som
elkvalitet ingår. Det är inte uppenbart hur respektive respondent har tolkat innebörden av ”god kvalitet”.

Respondenterna tycker att reglermodellen ger dåliga incitament till att investera i mindre beprövad teknik
som har potential att ge en effektiv drift och ett effektivt utnyttjande av nätet.

Genomförda investeringar 2016 i förhållande till prognos

Detta avsnitt  jämför investeringar under år  2016 med investeringsprognoserna som lades i  samband med
förhandsregleringen inför reglerperiod 2016–2019. Enbart året 2016 har inkluderats i analysen.

Webbenkät

Figur 12 inkluderar en jämförelse mellan rapporterade investeringar (regulatoriskt NUAK) och
prognosticerade investeringar i samband med ansökan om intäktsram för perioden 2016–2019. Totalt har 40
redovisningsenheter specificerat investeringar per kategori för året 2016, varav en respondent svarat 0 kr för
alla tre kategorier. Detta är ungefär hälften av respondenterna, varför begränsade slutsatser kan dras från
enkäten.

Enkäten efterfrågade tillfört kapitalbasvärde (regulatoriskt värde). Vissa nätföretag har kommenterat att
redovisade belopp avser faktisk investeringsutgift, istället för regulatoriskt värde. Därför presenteras
resultatet från analysen för två olika underlag, inklusive samtliga företag samt exklusive de nätföretag som
kommenterat att uppgiften avser investeringsutgift. Många nätföretag har specificerat att siffrorna avser
2016 år värde. Flera respondenter har angett i fritextsvar att angivet belopp avser faktisk investeringsutgift.
Sweco  misstänker  att  flera  respondenter  som  inte  angett  det  som  fritextsvar  ändå  har  svarat  i  faktiskt
investeringsutgift, baserat på att en stor andel angett att svaret avser 2016 års värde. Normvärdeslistan är
angiven i 2014 års värde. Även om det är möjligt att själv indexera normvärdeslistan till 2016 bedömer Sweco
att majoriteten av nätföretag sannolikt inte gjort det. Sweco har dock valt att inte exkludera dessa svar, men
rekommenderar läsaren att dra begränsade slutsatser på det relativt begränsade underlaget kombinerat med
att volymerna troligen avser investeringsutgift och inte regulatoriskt tillfört värde.

Ökning  av  kapitalbasvärdet  anges  i  2014  års  värde,  index  för  byggkostnadsutveckling  har  använts  för  att
omvandla summor angivna i andra värdeår. Där företag inte angett värdeår har Sweco antagit 2014 ås värde.

I genomsnitt ligger företagen nära prognosticerat investeringsbelopp, 98 % respektive 101 % (större än 100
% betyder att nätföretaget har investerat mer än prognos). Det bör noteras att några enskilda nätföretag har
relativt  sett  en  mycket  stor  investeringsvolym  (ca  3-7  ggr  större  än  prognos),  dock  fortsatt  med  låga
investeringsvolymer. Viktat så är de faktiska investeringarna markant lägre än prognos. Förklaringen till att
viktat skiljer så markant från oviktat medelvärde ligger i att flera relativt sett större nätföretagen redovisat ett
investeringsbelopp lägre än prognos.
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Figur  12  Investeringsvolym  och  utfall  av  investeringar  2016  jämfört  med  prognos  i  ansökan  om
intäktsram  för  perioden  2016–2019.  Figuren  bygger  på  alla  respondenter,  inklusive  de  som  explicit
angivit att det avser investeringsutgift, 39 st.

Källa: Webbenkät samt Sweco analys.

Figur  13  Investeringsvolym  och  utfall  av  investeringar  2016  jämfört  med  prognos  i  ansökan  om
intäktsram för perioden 2016–2019. Figuren bygger på respondenter som inte explicit angivit att det
avser investeringsutgift, 36 st.

Källa: Webbenkät samt Sweco analys.

Excelenkät

Figur 14 nedan illustrerar investeringar baserat på rapporterat Excelunderlag jämfört med prognos som lades
i samband med ansökan om intäktsram inför perioden 2016–2019. Resultatet ska tolkas restriktivt då:

- Det bygger på svar från 33 nätföretag

- Det är ej specificerat hur arbets- och materialomkostnader inkluderats

Det oviktade medelvärdet ligger på ca 100 % investeringsvolym år 2016 jämfört med prognosticerade
investeringar inför 2016–2019. Då resultatet viktas med prognosticerad investeringsnivå är medelvärdet
istället 85 %.

Resultatet presenteras aggregerat för de tre kategorierna då flertalet elnätsföretag har svarat med
totalinvesteringsutgift snarare än per normkod.
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Figur 14 Utfall av investeringar 2016 jämfört med prognos i ansökan om intäktsram för perioden 2016–
2019. Medelvärde blir 100 % respektive 85 %, oviktat respektive viktat.

Källa: Excelenkät samt Sweco analys.

Jämförelse mellan webbenkät och Excelenkät

Investeringarna från Excelunderlagen var större och bör anses som mer representativa än underlaget från
webbenkäten. Detta på grund av att fördelningen mellan kategorierna stämmer bättre överens med
fördelningen från samtliga elnätsföretag, samt att volymen är 2-3 gånger större. Utfallet från webbenkäten
visar på att nätföretagen inte nått prognosticerade investeringsvolymer, med ett viktat medelvärde kring 55-
56 % av prognos. Utfallet för Excelenkäten landade på 100 respektive 85 % (oviktat respektive viktat), vilket
är närmare prognoser. Ett viktigt resultat är att elnätsföretagens faktiska investeringar är lägre än deras
ursprungliga prognos, vilket även bekräftas av relevanta frågor i webbenkäten (35 % av respondenterna ser
en risk att prognosticerade nivåer ej nås för perioden 2016-2019., motsvarande siffra för de större
elnätsföretagen (intäktsram RP2 > 1 miljard SEK2014) är 50 %).

Investeringsutgift kontra normkostnad

Totalt har 14 respondenter har angett investeringsutgift per normkod i Excelenkäten.  Det totala underlaget
omfattar drygt 138 Mkr faktisk investeringsutgift.

Underlaget från enkätstudien var relativt begränsat, och därför har ingen analys av investeringsutgifter
relativt normpriser genomförts. Utöver det begränsade underlaget så är drygt 1/3 av de redovisade
investeringsutgifterna samma som normpris (faktor 1.0), vilket anses osannolikt. Sweco vill därför inte dra
någon slutsats om normvärdena är representativa för den faktiska investeringskostnaden utifrån det
rapporterade underlaget.

Behov kontra genomförd investeringsvolym

En  majoritet  av  företagen  som  svarat  på  enkäten  anger  att  de  hade  ett  högre  investeringsbehov  än  den
genomförda volymen under 2016. Jämförelsen mellan prognos av investeringar och utfall ovan ger också vid
handen att den i ansökan om intäktsram prognosticerade volymen inte uppnåddes, även om frågorna inte har
exakt samma syfte. Generellt tror företagen att prognosen uppfylls i högre grad resterande del av perioden.
Dock har en skillnad observerats mellan stora och små nätföretag (större respektive mindre intäktsram än 1
miljard SEK2014 under RP 2016-2019). De större nätföretagen upplever en större risk att prognosticerade
investeringsnivåer ej nås under innevarande reglerperiod. Se Figur 15.
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Figur 15. Resultat från frågan: ”I förhållande till er prognos för investeringar perioden 2016-2019 som
lämnades vid ansökan om intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019, ser ni en risk att nivån inte
nås?” separerat mellan stora respektive små nätföretag.

Källa: Webbenkät, Sweco analys.

De större elnätsföretagen upplever resursbrist som ett mindre hinder för att nå prognosticerade
investeringsvolymer under innevarande reglerperiod, jämfört med de mindre företagen. Istället lyfter de större
nätföretagen upp ’långa handläggningstider för nätkoncessionsärenden hos Ei samt överprövande rätt’ som
det största hindret.

Brist på interna planeringsresurser var det enskilt största hindret att tillgodose investeringsbehovet för år
2016. Brist på interna och externa utförarresurser samt långa handläggningstider för tillstånd är också starka
hinder för en högre investeringstakt.

Brist på finansiella resurser utgjorde ett viktigt hinder för knappt 20 % av respondenterna (ca 30 % uppgav
detta som hinder, totalt 62 % upplevde hinder. Se Figur 9). Få respondenter ser finansiella resurser som en
risk att prognoser ej uppnås under resterande del av perioden.

Brist på material eller långa leveranstider utgjorde inget stort hinder 2016, medan fler ser det som ett problem
kommande år.

Vid en jämförelse mellan större (intäktsram RP2 > 1 miljard SEK2014) och mindre nätföretag framkommer en
del skillnader i vad som orsakar den lägre investeringsnivån 2016 jämfört med behovet. I figuren nedan kan
utläsas att inga större företag såg brist på finansiella resurser som något problem, medan nära 40 % av de
mindre företag som uppgav att behovet var större än investerad volym angav att det utgjorde ett hinder. De
stora företagen svarar i betydligt högre grad än de små att brist på interna planeringsresurser, externa
utförarresurser och långa handläggningstider för tillstånd utgjorde viktiga hinder för en högre
investeringsnivå.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej

Litet Stort

Totalt



NÄTFÖRETAGENS DRIVKRAFTER FÖR INVESTERINGAR

27

Figur  16.  Sammanställning  av  hinder  för  investeringar  under  år  2016  för  stora  respektive  små
elnätsföretag.

Källa: Webbenkät, Sweco analys.

En  enklare  analys  av  respektive  respondents  svar  på  frågan  huruvida  elnätsföretagen  ser  en  risk  i  att
prognosticerade investeringsvolymer ej nås under tillsynsperioden 2016–2019 samt den relativa ökningen
av prognosticerade investeringar har genomförts. Rimligen bör de företag som har haft en betydande ökning
av investeringsnivå mellan RP1 och RP2 ha en större utmaning i att nå investeringsprognos.

Ett  visst  samband  kan  skönjas  mellan  respektive  respondents  svar  på  frågan  kring  risken  att
investeringsprognoser uppnås under tillsynsperioden och den prognosticerade relativa investeringsökningen
för år 2016. Kvoten mellan investeringsprognosen för tillsynsperioden 2016–2019 (RP2) och 2012–2015
(RP1) för de respondenter som ser en risk att nivåer ej nås är 1,8 (80 % mer investeringar under RP2 jämfört
RP1), jämfört med 1,1 för de respondenter som ej ser en risk att nivåer ej nås. Se Figur 17.

Figur 17. Investeringsvolym och den relativa ökningen av prognosticerade investeringar för år 2016
samt  hur  respektive  respondent  svarat  huruvida  det  finns  en  risk  i  att  prognosticerade
investeringsnivåer ej nås under tillsynsperioden 2016–2019.

Källa: Webbenkät, Energimarknadsinspektionen samt Sweco analys.
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Diskussion
Sammanfattning av kapitel

Swecos bedömning är att det finns ett behov av att öka investeringsnivåer jämfört med tidigare års nivåer. Behovet

uppkommer primärt av att anläggningar är uttjänta. Ändringar i kapitalkostnadsberäkning i den nuvarande
reglermodellen jämfört med den föregående ger incitament för företagen att öka investeringstakten, vilket även syns i
utfallet för investeringar under år 2016. Många respondenter har lyft fram hinder och svårigheter att genomföra projekt.
Sweco uppskattar att det tar tid att öka investeringstakten från historiskt relativt låga nivåer, eftersom nätföretagens
interna och externa resurser måste anpassas till den högre investeringsnivån.

En inte obetydlig andel av de mindre företagen upplevde brist på finansiella resurser som ett hinder för att nå en

investeringsnivå som motsvarade behovet 2016. Om dessa företag inte avhjälper situationen kan de på sikt få svårt att
finansiera nödvändig förnyelse till rimlig kostnad. Samtidigt kommer intäktsramen att sjunka, för att – förutsatt
nuvarande modell – drastiskt minska när den regulatoriska svansen på anläggningar som ingår i ”38-årsregeln”
försvinner 2027–2028.

Flertalet respondenter påpekar att de regulatoriska avskrivningstiderna inte stämmer med verklig teknisk och

ekonomisk livslängd. Swecos erfarenhet bekräftar denna bild för en del anläggningskategorier. Detta påverkar hur
aktörerna agerar på styrsignalerna som ges från reglermodellen, och påverkar även investeringsnivåer.

Att hålla intäktsramen på en rimlig nivå har generellt inte varit en stark drivkraft enligt respondenternas svar. Samtidigt
finns ett stort antal fritextsvar som har bäring på vilka styrsignaler reglermodellen ger för investeringar, vilket tyder på
att det ändå har - eller långsiktigt kommer att få - en stark påverkan på hur företagen investerar i, och förvaltar, sina
anläggningar. Baserat på svaren från enkäten, så kan det diskuteras hur olika nätföretag resonerar och agerar kring

valet mellan att vidmakthålla befintliga anläggningar relativt förnya uttjänta anläggningar.

Enkäten har ej kunnat utvärdera huruvida normpriser är rimliga på grund av ett begränsat underlag. Sweco bedömer
att en kontinuerlig revision av normprislistan troligen inte kan uppnås genom frivillig rapportering från elnätsföretagen.

I detta avsnitt diskuterar Sweco resultatet utifrån företagets egna erfarenheter från elnätsbranschen.
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I ansökan om intäktsram för tillsynsperioden 2016–2019 är investeringsnivån betydligt högre jämfört med
tillsynsperioden 2012–2015. Det har sannolikt flera orsaker, men har troligen en stark koppling till förändrade
kapitalkostandsberäkningsmetoden i regleringsmodellen.

Sweco uppfattning är att det finns ett uppdämt behov av att genomföra reinvesteringar av anläggningar som
nått sin tekniska och ekonomiska livslängd. Reinvesteringstakten har varit låg under en lång period. Både
nätnyttomodellen och förhandsregleringens första period har inneburit dåliga incitament för förnyelse. Under
tillsynsperioden 2012–2015 gavs kapitalsersättning oberoende av ålder. Effektiviseringskravet på löpande
påverkbara kostnader samt kvalitetsjusteringen kunde påverka företagen att genomföra reinvesteringar när
underhålls- och kvalitetskostnader ökade för gamla anläggningar. Sweco bedömer dock att den modell som
valdes för föregående reglerperiod innehöll relativt svaga effektiviserings- och kvalitetsincitament då den
enbart byggde på företagens historiska nivåer.

Det finns en strukturell puckel i åldersstruktur för de svenska elnätstillgångarna, då det skedde en stor
utbyggnad av de svenska elnäten under slutet av 1960- och under 1970-talen, drivet av samhällsutveckling
och bostadsbyggande. Dessa anläggningar är nu 40–50 år.

Det finns därmed tekniska behov av högre investeringsnivåer, där tidigare tillsynsmodeller hållit tillbaka och
innevarande modell stimulerar förnyelse. Samtidigt når många företag inte sin ambitionsnivå under 2016. Det
tar tid både för nätföretagen att anpassa sin organisation och för leverantörer att öka sin kapacitet, varför
prognosticerade nivåer inte nåtts. Det är sannolikt att prognoserna nås till högre utsträckning senare i
perioden (eller först i kommande tillsynsperiod) allt eftersom kapacitet byggs upp, även om resursbristen kan
antas bestå genom nuvarande konjunkturpuckel. Denna hypotes bekräftas även av en av respondenternas
kommentar.

I genomsnitt så har elnätsföretagen, baserat på svaren på Excelenkäten, uppnått prognoserna för år 2016. Vid
en analys av viktat medel så realiserades enbart 85 % av prognoserna vilket indikerar att de större företagen
inte lyckats nå sina investeringsprognoser. Det kan diskuteras huruvida detta är på grund av att de större
företagen har en relativt större ökning av investeringsnivåer (kvoten mellan prognosticerade
investeringsnivåer för RP2 och RP1, se Figur 17) jämfört med de mindre, eller för att de större upplever större
hinder för att genomföra investeringar.  I enkäten lyfter de större nätföretagen upp långa handläggningstider
för nätkoncessioner som det största hindret att nå prognosticerade investeringsvolymer. Detta är rimligt med
tanke på att de större nätföretagen har fler linjekoncessionsärenden där detta är en välkänd flaskhals. Även
representativiteten av de nätföretag som valt att rapportera investeringsutfall för år 2016 kan diskuteras. Det
kan  argumenteras  för  att  de  företagen  som  jobbar  mer  aktivt  med  uppföljning  och  dokumentation  av
investeringsprojekt är mer benägna att nå prognosticerade investeringsvolymer, jämfört med de som arbetar
mindre systematiskt. Denna aspekt påverkar rimligtvis även kvalitén på lämnade prognoser.

Sweco noterar att det är skillnad mellan större och mindre företag i fråga om brist på finansiella resurser.
Inget större företag uppger att det varit ett hinder för att nå investeringsbehovet under 2016, medan nära 4
av 10 mindre företag som uppger att de hade ett större behov än den genomförda volymen uppgav att brist
på finansiella resurser var ett viktigt hinder. Situationen har sannolikt flera orsaker:

- En längre period av låga investeringsnivåer har skapat ett uppdämt behov av reinvesteringar. De
mindre företagen har en tendens att genomföra vidmakthållande åtgärder snarare än förnyelse i
högre grad än de större.

- Många mindre företag, ofta kommunalt ägda eller ekonomiska föreningar, har satt ambitionen att
hålla låga avgifter framför att skapa finansiellt handlingsutrymme för framtida nödvändiga
investeringar.

- I nätföretag i koncerner där annan verksamhet ingår kan andra behov ha satts framför förnyelse av
elnätet. Det får sannolikt påverkan på mindre företag i större omfattning, då koncernen som helhet
är mindre, mer sårbar och har sämre finansiell styrka. I mindre kommunala koncerner kan
verksamheten ha anpassats efter regelbundna koncernbidrag från nätverksamheten. I större företag
med annan ägarstruktur eller mer finansiellt stabila verksamheter kan överskott från
nätverksamheten istället reinvesteras under en period och utdelning ske när läge uppkommer.
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Mindre nätföretag som idag upplever brist på finansiella resurser och inte avhjälper detta genom exempelvis
– om möjligt – högre nätavgifter eller högre grad av extern finansiering riskerar att hamna i en ”ond cirkel”,
där förnyelsebehovet växer för varje år som man inte når nödvändiga volymer. Det kan innebära att företaget
på sikt får svårt att finansiera förnyelsen till rimlig kostnad. Samtidigt kommer intäktsramen att sjunka, för
att – förutsatt nuvarande modell – drastiskt minska när den regulatoriska svansen på anläggningar som ingår
i ”38-årsregeln” försvinner 2027–2028.

Flera respondenter påpekar i frisvar att de regulatoriska avskrivningstider som tillämpas i RP2 är för korta för
vissa anläggningstyper och att anläggningar som inte nått sin ekonomiska livslängd på sikt kan behöva bytas
ut i förtid för att hålla intäktsramen på en skälig nivå. Sweco bedömer att det finns skäl både att se över och
justera de regulatoriska avskrivningstiderna för att bättra spegla den verkliga ekonomiska livslängden och
att utreda om kapitalsersättningsmodellen för anläggningar som nått den regulatoriska avskrivningstiden är
samhällsekonomiskt effektiv.

Tabell 4

Tabell 4
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Appendix I – Webbenkät
Nedan presenteras den webbenkät som respondenterna besvarat.

Hjälp oss utveckla nätregleringen

Energimarknadsinspektionen arbetar på regeringsuppdrag med att utvärdera och
utveckla regleringen för nätverksamhet och har gett Sweco i uppdrag att studera
drivkrafter för investeringar. Sweco ställer därför frågor om planerade och genomförda
investeringar till alla landets elnätsföretag. Observera att även om enkätsvaren sker per
RE så presenteras inte enskilda svar gentemot Ei.

1. Hur ser ägarstrukturen ut i nätföretaget, alternativt i den koncern där nätföretaget
ingår?

I huvudsak
kommunägt/statligt
ägt

I huvudsak privatägt

Ekonomisk förening
eller motsvarande

Övrigt

Övriga kommentarer:

Drivkrafter

Syftet med frågorna inom detta område är att öka Eis förståelse för de drivkrafter som
ligger bakom elnätsföretagens investeringar. Bedömningen av drivkrafterna skall sättas i
förhållande till den prognos för investeringar 2016-2019 per redovisningsenhet (RER eller
RELID) som lämnades vid ansökan om intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019.



Anläggningar av kategorin ledningar.

2. Till hur stor del påverkades er prognosticerade investeringsvolym av behovet att…

Ingen eller
mycket liten

påverkan
Liten

påverkan
Medelstor
påverkan

Stor
påverkan

Mycket stor
påverkan

…ansluta nya kunder till
elnätet?

…öka kapaciteten i det
befintliga elnätet för att
möta ökat eller förväntat
ökat kapacitetsbehov?

…ersätta uttjänta
anläggningar och
komponenter?

…teknikutveckling har gjort
anläggningar och
komponenter omoderna?

…hålla intäktsramen på en
rimlig nivå?

…höja elsäkerheten?

…minska kostnaderna för
drift och underhåll?

…minska förlusterna?

…minska verksamhetens
negativa miljöpåverkan?

…införa teknik som
erbjuder ny funktionalitet?

…uppfylla funktions- eller
leveranssäkerhetkrav från
myndighet?

…uppfylla kunders
förväntan på kvalitet?

Övriga kommentarer:



Anläggningar av kategorin stationer, transformatorer och kringutrustning.

3. Till hur stor del påverkades er prognosticerade investeringsvolym av behovet att…

Ingen eller
mycket liten

påverkan
Liten

påverkan
Medelstor
påverkan

Stor
påverkan

Mycket stor
påverkan

…ansluta nya kunder till
elnätet?

…öka kapaciteten i det
befintliga elnätet för att
möta ökat eller förväntat
ökat kapacitetsbehov?

…ersätta uttjänta
anläggningar och
komponenter?

…teknikutveckling har gjort
anläggningar och
komponenter omoderna?

…hålla intäktsramen på en
rimlig nivå?

…höja elsäkerheten?

…minska kostnaderna för
drift och underhåll?

…minska förlusterna?

…minska verksamhetens
negativa miljöpåverkan?

…införa teknik som
erbjuder ny funktionalitet?

…uppfylla funktions- eller
leveranssäkerhetkrav från
myndighet?

…uppfylla kunders
förväntan på kvalitet?

Övriga kommentarer:



Anläggningar av kategorin elmätare och IT-system.

4. Till hur stor del påverkades er prognosticerade investeringsvolym av behovet att…

Ingen eller
mycket liten

påverkan
Liten

påverkan
Medelstor
påverkan

Stor
påverkan

Mycket stor
påverkan

…ansluta nya kunder till
elnätet?

…öka kapaciteten i det
befintliga elnätet för att
möta ökat eller förväntat
ökat kapacitetsbehov?

…ersätta uttjänta
anläggningar och
komponenter?

…teknikutveckling har gjort
anläggningar och
komponenter omoderna?

…hålla intäktsramen på en
rimlig nivå?

…höja elsäkerheten?

…minska kostnaderna för
drift och underhåll?

…minska förlusterna?

…minska verksamhetens
negativa miljöpåverkan?

…införa teknik som
erbjuder ny funktionalitet?

…uppfylla funktions- eller
leveranssäkerhetkrav från
myndighet?

…uppfylla kunders
förväntan på kvalitet?

Övriga kommentarer:



5. I förhållande till era genomförda investeringar 2016, var elnätsverksamhetens
investeringsbehov högre än den genomförda investeringsvolymen?

Ja

Nej

Övriga kommentarer:

6. Vilken/vilka är främsta orsakerna till att ni inte investerade i högre utsträckning
under 2016?

Flera svar möjliga

Brist på interna planeringsresurser

Brist på interna utförarresurser

Brist på interna idrifttagningsresurser

Brist på externa planeringsresurser

Brist på externa utförarresurser

Brist på externa idrifttagningsresurser

Brist på material/långa leveranstider

Brist på finansiella resurser

Det saknas beprövade tekniska lösningar för
den funktion vi efterfrågar

Långa handläggningstider för tillstånd hos
kommuner, länsstyrelser, Ei och andra
myndigheter

Avstod olönsamma investeringar

Andra. Vilka?



Övriga kommentarer:

7. I förhållande till er prognos för investeringar perioden 2016-2019 som lämnades vid
ansökan om intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019, ser ni en risk att nivån inte nås?

Ja

Nej

Övriga kommentarer:



8. Vilken/vilka är främsta orsakerna till att nivån inte nås?

Flera svar möjliga

Behovet är mindre än prognosen som
lämnades

Brist på interna planeringsresurser

Brist på interna utförarresurser

Brist på interna idrifttagningsresurser

Brist på externa planeringsresurser

Brist på externa utförarresurser

Brist på externa idrifttagningsresurser

Brist på material/långa leveranstider

Brist på finansiella resurser

Den saknas beprövade tekniska lösningar
för den funktion vi efterfrågar

Långa handläggningstider för tillstånd hos
kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter

Långa handläggningstider för
nätkoncessionsärenden hos Ei samt
överprövande rätt

Avstår olönsamma investeringar

Andra. Vilka

Övriga kommentarer:

Val av teknik och komponenter

Syftet med detta område är att öka Eis förståelse för de val av tekniska lösningar och
komponenter, som elnätsföretagen gör vid investeringar. I följande frågor får ni därför
ange i vilken utsträckning olika aspekter avgör val av teknik, teknisk lösning eller
komponent.



9. Vid val av komponent eller teknisk lösning, hur viktigt är det att lösningen eller
komponenten erbjuder…

Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt

…lång livslängd?

…lågt pris i
förhållande till
normvärde?

…låga nätförluster?

…effektivare drift av
elnätet?

…god prestanda
avseende
leveranssäkerhet?

…låg negativ
miljöpåverkan?

…hög elsäkerhet för
allmänhet och
personal?

Övriga kommentarer:

10. Vid val av komponent eller teknisk lösning, hur viktigt är det att lösningen eller
komponenten är väl beprövad…

Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt

…av oss
själva?

…i
branschen?



Övriga kommentarer:

11. Vid val av komponent eller teknisk lösning, hur viktigt är det att lösningen eller
komponenten ligger i ”teknisk framkant”?

Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt

Övriga kommentarer:

12. Hur väl tycker ni att nuvarande regleringsmodell ger incitament till att investera i
elnätet på ett sätt som är effektivt och långsiktigt ur…

Inte alls väl
1   2   3   4

Mycket väl
5 Ingen åsikt

…ett
kundperspektiv?

…nätföretagets
perspektiv?

Övriga kommentarer:



13. Hur väl tycker ni att nuvarande regleringsmodell ger incitament till att investera i
elnätet på ett sätt som   ger …

Inte alls väl
1   2   3   4

Mycket väl
5 Ingen åsikt

…en effektiv drift av
nätet?

…god kvalitet i
elöverföringen?

Övriga kommentarer:

14. Hur väl tycker ni att nuvarande regleringsmodell ger incitament till att investera i
mindre beprövad teknik som har potential att ge en effektiv drift och ett effektivt
utnyttjande av nätet?

Inte alls väl
1   2   3   4 Mycket väl  5 Ingen åsikt

Övriga kommentarer:

Genomförda investeringar 2016

Syftet med denna sektion är att ge Ei underlag om genomförda investeringar 2016.



15. Hur mycket värde tillfördes kapitalbasen i kategorin ledningar år 2016?

Med det avses anläggningar som togs i bruk under 2016. Vänligen ange årsprisnivå för det
angivna beloppet. Utrangeringar ska inte beaktas.

Värde 2016 Prisnivå år
2014 2015 2016

Kapitalbasvärde av
anläggningar tagna i
bruk 2016

16. Hur mycket värde tillfördes kapitalbasen i&nbsp;kategorin stationer,
transformatorer och kringutrustning  år 2016?

Med det avses anläggningar som togs i bruk under 2016. Vänligen ange årsprisnivå för det
angivna beloppet. Utrangeringar ska inte beaktas.

Värde 2016 Prisnivå år
2014 2015 2016

Kapitalbasvärde av
anläggningar tagna i
bruk 2016

17. Hur mycket värde tillfördes kapitalbasen i kategorin mätare och IT-system  år 2016?

Med det avses anläggningar som togs i bruk under 2016. Vänligen ange årsprisnivå för det
angivna beloppet. Utrangeringar ska inte beaktas.

Värde 2016 Prisnivå år
2014 2015 2016

Kapitalbasvärde av
anläggningar tagna i
bruk 2016

Övriga kommentarer:



18. Övriga synpunkter och kommentarer

Påminnelse: Glöm inte att skicka in Excelfilen. När den är ifylld ska den mailas till
falt@sweco.se. Döp filen med relevant REL- eller RER-ID.



Appendix II - Resultat webbenkät
I detta appendix redovisas svar på samtliga frågor ställda i webbenkäten. Om inget annat anges
redovisas också frisvar. Vissa frisvar har avidentifierats för att det inte ska framgå vilket företag det
avser. Redigering är markerat i röd färg.

1. Hur ser ägarstrukturen ut i nätföretaget, alternativt i den koncern där nätföretaget ingår?

Antal Procent
I huvudsak kommunägt/statligt ägt 45 56%
I huvudsak privatägt 20 25%
Ekonomisk förening eller motsvarande 16 20%
Övrigt 0 0%
Total 81 100%

För denna fråga redovisas inga frisvar.

Till hur stor del påverkades er prognosticerade investeringsvolym av behovet att…

2. Kategori ledningar:

…ansluta nya kunder till elnätet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 9 12%
Liten påverkan 20 27%
Medelstor påverkan 16 22%
Stor påverkan 22 30%
Mycket stor påverkan 7 9%
Total 74 100%

…öka  kapaciteten  i  det  befintliga  elnätet  för  att  möta  ökat  eller  förväntat  ökat
kapacitetsbehov?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 8 11%
Liten påverkan 19 26%
Medelstor påverkan 29 39%
Stor påverkan 11 15%
Mycket stor påverkan 7 9%
Total 74 100%

…ersätta uttjänta anläggningar och komponenter?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 3 4%
Liten påverkan 7 9%
Medelstor påverkan 22 30%
Stor påverkan 32 43%
Mycket stor påverkan 10 14%
Total 74 100%



…teknikutveckling har gjort anläggningar och komponenter omoderna?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 12 16%
Liten påverkan 34 47%
Medelstor påverkan 12 16%
Stor påverkan 12 16%
Mycket stor påverkan 3 4%
Total 73 100%

…hålla intäktsramen på en rimlig nivå?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 10 14%
Liten påverkan 26 36%
Medelstor påverkan 26 36%
Stor påverkan 9 12%
Mycket stor påverkan 2 3%
Total 73 100%

…höja elsäkerheten?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 6 8%
Liten påverkan 14 19%
Medelstor påverkan 33 45%
Stor påverkan 15 20%
Mycket stor påverkan 6 8%
Total 74 100%

…minska kostnaderna för drift och underhåll?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 4 5%
Liten påverkan 21 28%
Medelstor påverkan 28 38%
Stor påverkan 18 24%
Mycket stor påverkan 3 4%
Total 74 100%

…minska förlusterna?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 26 35%
Liten påverkan 26 35%
Medelstor påverkan 15 20%
Stor påverkan 7 9%
Mycket stor påverkan 0 0%
Total 74 100%



…minska verksamhetens negativa miljöpåverkan?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 23 31%
Liten påverkan 23 31%
Medelstor påverkan 22 30%
Stor påverkan 5 7%
Mycket stor påverkan 1 1%
Total 74 100%

…införa teknik som erbjuder ny funktionalitet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 11 15%
Liten påverkan 25 34%
Medelstor påverkan 26 35%
Stor påverkan 8 11%
Mycket stor påverkan 4 5%
Total 74 100%

…uppfylla funktions- eller leveranssäkerhetkrav från myndighet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 6 8%
Liten påverkan 8 11%
Medelstor påverkan 20 27%
Stor påverkan 17 23%
Mycket stor påverkan 23 31%
Total 74 100%

…uppfylla kunders förväntan på kvalitet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 4 5%
Liten påverkan 6 8%
Medelstor påverkan 21 28%
Stor påverkan 24 32%
Mycket stor påverkan 19 26%
Total 74 100%

Fritextsvar för kategori ledningar:
Drivkraften är långsiktigt stabil leveranssäkert och att tillämpa modern teknik för bibehålla
leveranssäkerheten på en låg nivå. Intäktsramen skapar förutsättning för att uppnå detta.
Sedan intäktsramen lämnades in har kommunen kommit med ny prognos för
bostadsbyggandet och den ökar rejält i förhållandet till tidigare prognos, vilket medför en
utökad investering. Förnyelsen takten i elnätet har ökad jämfört med när intäktsramen
lämnades in

Kundernas förväntan redan uppfyllt då egna avbrott är marginell 4 min år

Det är sällan eller aldrig som bara en av faktorerna är drivande vid planering av investeringar.
Nya anslutningar kan påverka investeringsbudgeten mycket baserat på efterfrågan, inte
minst i regionnätet vid anslutning av stora vindkraftanläggningar. Elsäkerhet är alltid en
viktig  faktor  och  har  hög  prioritet  som  drivkraft,  men  den  ensam  är  sällan  en  stor  del  av
investeringsbudgeten. Teknikutveckling och minskade nätförluster ger sällan ensamt upphov
till att investeringsprojekt startats, däremot övervägs alltid olika teknikval och åtgärder för
förlustminimering då investeringsprojekt beslutas, till exempel vid kapacitetsökande
åtgärder, nya anlutningar eller för att uppfylla nya funktionskrav. Vissa skillnader i drivkrafter



finns mellan lokalnäten och regionnätet , i lokalnäten är leveranssäkerheten kanske den
viktigaste medan kapacitetsökning är viktigare i regionätet.

Långsiktigt är leveranssäkerheten väldigt styrande och skulle kanske läggas på mycket hög
egentligen.

Vad ligger i begreppet "höja elsäkerheten"?

Graden av inverkan kan variera mellan våra X olika redovisningsenheter.

Metodutveckling har gjort att jordkabel är ett totalt sett mer kostnadseffektiv metod än
luftlednigar i kombination med behovet att höja leveranssäkerheten.

Investeringar i jordkabel ställer i förlängningen även krav på investeringar i nya stationer för
att inte få för stora kabelnät som annars kan leda till problem med lägre leveranssäkerhet på
grund av svårigheter med feldetektering.

3. Kategori stationer, transformatorer och kringutrustning:

…ansluta nya kunder till elnätet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 9 12%
Liten påverkan 18 24%
Medelstor påverkan 24 32%
Stor påverkan 17 23%
Mycket stor påverkan 6 8%
Total 74 100%

…öka  kapaciteten  i  det  befintliga  elnätet  för  att  möta  ökat  eller  förväntat  ökat
kapacitetsbehov?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 5 7%
Liten påverkan 15 21%
Medelstor påverkan 22 30%
Stor påverkan 25 34%
Mycket stor påverkan 6 8%
Total 73 100%

…ersätta uttjänta anläggningar och komponenter?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 3 4%
Liten påverkan 5 7%
Medelstor påverkan 22 30%
Stor påverkan 35 47%
Mycket stor påverkan 9 12%
Total 74 100%

…teknikutveckling har gjort anläggningar och komponenter omoderna?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 5 7%
Liten påverkan 24 32%
Medelstor påverkan 19 26%
Stor påverkan 20 27%
Mycket stor påverkan 6 8%
Total 74 100%



…hålla intäktsramen på en rimlig nivå?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 11 15%
Liten påverkan 27 36%
Medelstor påverkan 29 39%
Stor påverkan 6 8%
Mycket stor påverkan 1 1%
Total 74 100%

…höja elsäkerheten?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 5 7%
Liten påverkan 6 8%
Medelstor påverkan 29 39%
Stor påverkan 24 32%
Mycket stor påverkan 10 14%
Total 74 100%

…minska kostnaderna för drift och underhåll?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 2 3%
Liten påverkan 22 30%
Medelstor påverkan 29 39%
Stor påverkan 17 23%
Mycket stor påverkan 4 5%
Total 74 100%

…minska förlusterna?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 21 28%
Liten påverkan 27 36%
Medelstor påverkan 15 20%
Stor påverkan 11 15%
Mycket stor påverkan 0 0%
Total 74 100%

…minska verksamhetens negativa miljöpåverkan?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 12 16%
Liten påverkan 39 53%
Medelstor påverkan 16 22%
Stor påverkan 6 8%
Mycket stor påverkan 1 1%
Total 74 100%



…införa teknik som erbjuder ny funktionalitet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 2 3%
Liten påverkan 22 30%
Medelstor påverkan 32 43%
Stor påverkan 11 15%
Mycket stor påverkan 7 9%
Total 74 100%

…uppfylla funktions- eller leveranssäkerhetkrav från myndighet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 6 8%
Liten påverkan 13 18%
Medelstor påverkan 16 22%
Stor påverkan 18 24%
Mycket stor påverkan 21 28%
Total 74 100%

…uppfylla kunders förväntan på kvalitet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 4 5%
Liten påverkan 7 10%
Medelstor påverkan 19 26%
Stor påverkan 28 38%
Mycket stor påverkan 15 21%
Total 73 100%

Fritextsvar för kategori stationer, transformatorer och kringutrustning:

Drivkraften är långsiktigt stabil leveranssäkert och att tillämpa modern teknik för bibehålla
leveranssäkerheten på en låg nivå. Intäktsramen skapar förutsättning för att uppnå detta.
Sedan intäktsramen lämnades in har kommunen kommit med ny prognos för
bostadsbyggandet och den ökar rejält i förhållandet till tidigare prognos, vilket medför en
utökad investering. Förnyelsen takten i elnätet har ökad jämfört med när intäktsramen
lämnades in

På stationssidan är det större skillnader mellan region- och lokalnät än vad det är på
ledningssidan. I regionnätet består stationerna av mer aktiv utrustning, kommunikation och
kontrollutrustning. I övrigt gäller ungefär samma resonemang om helheten som för ledningar,
ovan.

Vad ligger i begreppet "höja elsäkerheten"?

När vi ändå bygger om stationer väljer vi naturligt ny modern teknik men det är inte skälet för
ombyggnad. Det ger minskad risk för läckage till miljön, ny funktionalitet (eller möjlighet till)
samt säkrad kapacitet framåt. Prioritering sker i huvudsak utifrån leveranssäkerhet och
kapacitet (risk och konsekvens)

Även Samhällsförändringar är en stor drivkraft för investeringsvolymen

Eftersom  vi  har  en  god  leveranssäkerhet  (kunders  förväntan  på  kvalitet)  så  är  inte  den
punkten skattad högre.



4. Kategori mätare och IT-system:

…ansluta nya kunder till elnätet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 12 16%
Liten påverkan 22 30%
Medelstor påverkan 25 34%
Stor påverkan 8 11%
Mycket stor påverkan 6 8%
Total 73 100%

…öka  kapaciteten  i  det  befintliga  elnätet  för  att  möta  ökat  eller  förväntat  ökat
kapacitetsbehov?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 28 39%
Liten påverkan 28 39%
Medelstor påverkan 11 15%
Stor påverkan 5 7%
Mycket stor påverkan 0 0%
Total 72 100%

…ersätta uttjänta anläggningar och komponenter?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 6 8%
Liten påverkan 16 22%
Medelstor påverkan 18 25%
Stor påverkan 26 36%
Mycket stor påverkan 6 8%
Total 72 100%

…teknikutveckling har gjort anläggningar och komponenter omoderna?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 2 3%
Liten påverkan 19 26%
Medelstor påverkan 17 24%
Stor påverkan 18 25%
Mycket stor påverkan 16 22%
Total 72 100%

…hålla intäktsramen på en rimlig nivå?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 18 25%
Liten påverkan 25 35%
Medelstor påverkan 23 32%
Stor påverkan 5 7%
Mycket stor påverkan 1 1%
Total 72 100%



…höja elsäkerheten?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 25 35%
Liten påverkan 22 31%
Medelstor påverkan 15 21%
Stor påverkan 7 10%
Mycket stor påverkan 2 3%
Total 71 100%

…minska kostnaderna för drift och underhåll?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 12 17%
Liten påverkan 25 35%
Medelstor påverkan 24 33%
Stor påverkan 9 13%
Mycket stor påverkan 2 3%
Total 72 100%

…minska förlusterna?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 38 53%
Liten påverkan 19 26%
Medelstor påverkan 9 13%
Stor påverkan 6 8%
Mycket stor påverkan 0 0%
Total 72 100%

…minska verksamhetens negativa miljöpåverkan?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 33 46%
Liten påverkan 28 39%
Medelstor påverkan 7 10%
Stor påverkan 2 3%
Mycket stor påverkan 2 3%
Total 72 100%

…införa teknik som erbjuder ny funktionalitet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 2 3%
Liten påverkan 7 10%
Medelstor påverkan 11 15%
Stor påverkan 34 47%
Mycket stor påverkan 18 25%
Total 72 100%



…uppfylla funktions- eller leveranssäkerhetkrav från myndighet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 10 14%
Liten påverkan 4 6%
Medelstor påverkan 19 26%
Stor påverkan 17 24%
Mycket stor påverkan 22 31%
Total 72 100%

…uppfylla kunders förväntan på kvalitet?

Antal Andel
Ingen eller mycket liten påverkan 7 10%
Liten påverkan 9 13%
Medelstor påverkan 23 32%
Stor påverkan 25 35%
Mycket stor påverkan 8 11%
Total 72 100%

Fritextsvar för kategori mätare och IT-system:

Inga planerade mätarbyten i perioden. Defekta mätare byts givetvis ut. Systemen utvecklas
hela tiden men inget utbyte av kompletta system är inplanerade i perioden

"För elmätare är det oftast dess livslängd och att nya funktionskrav som göra att de måste
bytas ut. Även införande av nya funktioner som möjliggör effektivare drift och möjlighet till
nya tjänster till kunder är viktigt.

För IT-system är de viktigaste drivkrafterna effektivare verksamhet, nya tjänster och bättre
kundservice."

Vad ligger i begreppet "höja elsäkerheten"?

Mätare är självklart knutna till nya kunder men IT systemen byts ut av andra skäl.

Bolaget gör inga investeringar inom området. Mätare och system leasas av moderbolaget X.

5. I förhållande till era genomförda investeringar 2016, var elnätsverksamhetens investeringsbehov
högre än den genomförda investeringsvolymen?

Antal Andel
Ja 48 65%
Nej 26 35%
Total 74 100%

Fritextsvar:

Vi hade svårt att hinna med vår ambition

Vi håller på att bygga upp en kapacitet för att öka reinvesteringstakten

Vi hade inte de personalresurser som krävdes.

Egentligen svårt att säga men långsiktigt investerar vi på en nivå som innebär en nästintill orimligt lång
teknisk livslängd.

Ja, det fanns ett högre investeringsbehov men investerade trots detta över budgeterad volym.

Finns inte ekonomiskt utrymme för det verkliga behovet.



Vi är inne i en ökning av investeringarna för att säkra leveranssäkerhet, kapacitet, elsäkerhet, miljö och
teknikskifte. Vi etablerar en ny grundnivå med ambitionen att genomföra större elnätsinvesteringar än de i
vår ansökan.

Xs investeringar ligger på en väl avstämd nivå mot behovet. Detta behov kommer att öka både på grund av ett
ökat reinvesteringsbehov och en ökad exploatering i området.

Vi tycker att vi ligger på en bra nivå. Ungefär 50 årig förnyelsetakt.

Enligt prognos

Ligger efter på några områden, finns dock planer för att hantera det.

Extern resursbrist

Extern resursbrist

Utfallet av investeringarna blev lägre än budgeterat av olika orsaker som brist på personal, tillståndsprocesser
etc. (se svar på nästa fråga). Vi anser att budget motsvarar investeringsbehovet.

6.  Vilken/vilka  är  främsta  orsakerna  till  att  ni  inte  investerade  i  högre  utsträckning  under  2016?
Andelen är baserad på antal ”ja”-svar på föregående fråga.

Antal Andel
Brist på interna planeringsresurser 32 67%
Brist på interna utförarresurser 20 42%
Brist på interna idrifttagningsresurser 8 17%
Brist på externa planeringsresurser 5 10%
Brist på externa utförarresurser 23 48%
Brist på externa idrifttagningsresurser 4 8%
Brist på material/långa leveranstider 4 8%
Brist på finansiella resurser 13 27%
Det saknas beprövade tekniska lösningar för den funktion vi efterfrågar 0 0%
Långa handläggningstider för tillstånd hos kommuner, länsstyrelser, Ei och
andra myndigheter

26 54%

Avstod olönsamma investeringar 7 15%
Andra. Vilka?
Överinvesterat tidigare period
hög skuldbörda
Upphandlingar, överprövningar
bredbandsutbyggnad är prioriterad
Se nedan

5 10%

Total 48

Fritextsvar:

I år 2017 har brist på externa utförarresurser varit ett hinder

Hög personalomsättning på planerings/ledningssidan under 2016.

Vi har investerat mer än något år tidigare i ett snabbt växande elnät. Intäktsramen är för låg och lägger tyvärr
locket på. Vi riskerar att behöva avstå nödvändiga investeringar och säga nej till nödvändig utbyggnad av
nätet samt nya anslutningar. I en jämförelse har vi ändå låga tariffer.

Vi har anläggningar som vi statistiskt kanske skulle behöva byta ut men vi vill inte investera i förtid utan hitta
den rella tekniska livslängden hos olika anläggningsdelar i syfte att maximera kostnadseffektivitet givet en
god leveranssäkerhet.

Eftersom vi är i en kraftig ökning från 1 miljard i elnätsinvesteringar 2013 till knappt 3 miljarder 2019 med
stora ändringar i vår strategi. Det tar tid at få ut objekt på marknaden och för marknaden att anpassa sina
resurser. Vi är dock i en positiv trend.



Vi har anläggningar som vi statistiskt kanske skulle behöva byta ut men vi vill inte investera i förtid utan hitta
den reella tekniska livslängden hos olika anläggningsdelar i syfte att maximera kostnadseffektivitet givet en
god leveranssäkerhet.

Vid ökade investeringar kan det bli problem med avbrott på regionnätet.

7.  I  förhållande till  er  prognos för  investeringar perioden 2016–2019 som lämnades vid ansökan om
intäktsram inför tillsynsperioden 2016–2019, ser ni en risk att nivån inte nås?

Antal Andel
Ja 28 38%
Nej 46 62%
Total 74 100%

Fritextsvar:

Ser ut att kunna bli brist på både interna och externa utförarresurser samt längre leveranstid på bland annat
stationer.

Försenade myndighetsbeslut i form av koncessioner samt leverantörers förseningar i investeringsprojekt

Vi nådde inte upp till investeringsmålen 2016 men har som målsättning att över-investera 2017–2019 främst
pga fiberutbyggnaden i vårt område. Möjligheten att samförlägga och dela på förläggningskostnaderna ger
utom ekonomiska vinster oxå nöjdare kunder som slipper flera ingrepp i samma område. Det är ekonomin som
sätter gränser i hur mkt vi kan samförlägga. Hade vi haft ekonomiska möjligheten och med samförläggning
fullt ut skulle de inneburit 3ggr intäktsramen.

Handläggningstid för linjekoncession är orimligt långa och svåra att kalkylera

Vår ambition och plan är att det blir större investeringar än i ansökan. Dock har vindkraftsanslutningar sjunkit
ihop mot våra antaganden i plan (gäller framförallt regionnäten)

Dessa prognoser görs på en övergripande nivå och det finns en risk att planerna ändras men huvudsakligen
ser  vi  ökande  volymer  jämfört  med  tidigare  prognoser.  Ytterligare  en  risk  är  att  kostnaderna  ökar  så  att
utväxlingen mot kapitalbasen inte blir lika stor som prognosticerat.

Brist på resurser att planera och utföra investeringar både internt och externt

Vi kommer snarare att överskrida det vi antog vid ansökan

Det som kan påverka är om exploateringar inom vårt område som vi har planerat för inte blir av.

viss risk

På grund av det myckna byggandet i X så får vi investera för att bygga ut nät och ersätta gammalt med nytt.

Det är svårt att jämföra verkligt utfall med tillfört värde i kapitalbasen eftersom det är å ena sidan normvärden
och å andra sidan verkliga värden.



8. Vilken/vilka är främsta orsakerna till att nivån inte nås? Andelen är baserad på antal ”ja”-svar på
föregående fråga.

Antal Andel
Behovet är mindre än prognosen som lämnades 3 11%
Brist på interna planeringsresurser 15 54%
Brist på interna utförarresurser 10 36%
Brist på interna idrifttagningsresurser 1 4%
Brist på externa planeringsresurser 6 21%
Brist på externa utförarresurser 13 46%
Brist på externa idrifttagningsresurser 2 7%
Brist på material/långa leveranstider 7 25%
Brist på finansiella resurser 1 4%
Den saknas beprövade tekniska lösningar för den funktion vi efterfrågar 2 7%
Långa handläggningstider för tillstånd hos kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter 9 32%
Långa handläggningstider för nätkoncessionsärenden hos Ei samt överprövande rätt 8 29%
Avstår olönsamma investeringar 3 11%
Andra:
Externa projekt som inte blir av.
För låg intäktsram.
Vi senarelägger utbytet av alla våra elmätare eftersom vi inte känner oss säkra på
 val av teknik mm.
Överträffas
Överklagade upphandlingar
Utbyggnation av nya bostadsområden fördröjs av exploatör

11 39%

Total 28

Fritextsvar:

Vi tycker att det är knepigt med avskrivningstid om 40 år för markkabel, eftersom de har en längre livslängd

se föregående sida

9.  Vid  val  av  komponent  eller  teknisk  lösning,  hur  viktigt  är  det  att  lösningen  eller  komponenten
erbjuder…

…lång livslängd

Antal Andel
Mindre viktigt 2 3%
Viktigt 35 47%
Mycket viktigt 37 50%
Total 74 100%

…lågt pris i förhållande till normvärde?

Antal Andel
Mindre viktigt 13 18%
Viktigt 43 58%
Mycket viktigt 18 24%
Total 74 100%



…låga nätförluster?

Antal Andel
Mindre viktigt 12 16%
Viktigt 41 55%
Mycket viktigt 21 28%
Total 74 100%

…effektivare drift av elnätet?

Antal Andel
Mindre viktigt 1 1%
Viktigt 23 31%
Mycket viktigt 50 68%
Total 74 100%

…god prestanda avseende leveranssäkerhet?

Antal Andel
Mindre viktigt 0 0%
Viktigt 10 14%
Mycket viktigt 64 86%
Total 74 100%

…låg negativ miljöpåverkan?

Antal Andel
Mindre viktigt 6 8%
Viktigt 46 62%
Mycket viktigt 22 30%
Total 74 100%

…hög elsäkerhet för allmänhet och personal?

Antal Andel
Mindre viktigt 0 0%
Viktigt 7 9%
Mycket viktigt 67 91%
Total 74 100%

Fritextsvar:

Vid val av teknik och komponenter är det en sammanvägning av alla ovanstående aspekter som är avgörande.

begreppen effektiv nätdrift, låga förluster och att ta emot lokalt producerad energi går inte hand i hand.

De låga elpriserna och incitamenten i regleringen som förloras efter en reglerperiod gör att nätförlusterna har
låg prioritering. Följer i huvudsak de direktiv som är satta i dagsläget.

Samtliga är viktiga och livslängden skulle kunna betraktas som mycket viktig men ska vara rimligt lång, exakt
40 år.

Beroende på vilken komponenttyp det handlar om är livslängden olika viktig, t.ex. kablar är mycket viktigt
medan elmätare är mindre viktigt då de ändå kommer att bytas ut relativt sett oftare än jordkabel.

Nuvarande elnätsreglering motarbetar dessvärre den kanske viktigaste aspekten ur samhällsekonomiskt
perspektiv; lång livslängd.



10. Vid val av komponent eller teknisk lösning, hur viktigt är det att lösningen eller
komponenten är väl beprövad…

…av oss själva?

Antal Andel
Mindre viktigt 27 38%
Viktigt 36 50%
Mycket viktigt 9 13%
Total 72 100%

…i branschen?

Antal Andel
Mindre viktigt 0 0%
Viktigt 30 41%
Mycket viktigt 43 59%
Total 73 100%

Fritextsvar:

För den stora volymen investeringar är det viktigt att det bygger på en beprövad och säker teknik eller lösning.
För enskilda projekt övervägs alltid möjligheten att pröva nya komponenter, ny teknik eller nya lösningar.

Detta är beroende av komponent och kostnad för dito.

En förutsättning att utrustning och apparater fungerar i den egna verksamheten

På ny smartare teknik är det plattformar som är flexibla vi satsar på för att möta den osäkra framtid vi har
framför oss. Vi vet inte i vilken grad el kommer att användas i transportsektorn, mikroproduktionens
genomslag etc.

11. Vid val av komponent eller teknisk lösning, hur viktigt är det att lösningen eller komponenten ligger
i ”teknisk framkant”?

Antal Andel
Mindre viktigt 15 20%
Viktigt 51 69%
Mycket viktigt 8 11%
Total 74 100%

Fritextsvar:

Det finns hela tiden ett intresse och behov av att utveckla och prova nya tekniker eller lösningar. Därför
genomförs hela tiden olika pilotprojekt där ekonomin och livslängden för det enskilda projektet inte är viktig,
utan där möjligheten till nya lösningar som kan fungera långsiktigt är det viktigaste. Ibland lyckas sådana
pilotprojekt, ibland är de mindre lyckade, i båda fallen har de dock bidragit till ny kunskap. Ekonomiskt och
leveranskvalitetsmässigt kan sådana projekt alltid innebära en risk.

Detta beror på hur mycket mervärde "teknisk framkant" ger. För vissa komponenter är det avgörande och för
andra inte lika viktigt.

Vi har inte råd i att investera i fel saker som skulle visa sig ge upphov till nyinvestering pga kvalitetsbrister
eller nya regeländringar

Detta är också beroende av komponent. Det viktigaste är dock funktionalitet och driftsäkerhet.

I framkant - men inte i spets eftersom det ska vara robusta lösningar.

Funktionen är det viktiga.



Detta beror på hur mycket mervärde "teknisk framkant" ger. För vissa komponenter är det avgörande och för
andra inte lika viktigt.

12. Hur väl tycker ni att nuvarande regleringsmodell ger incitament till att investera i elnätet på ett
sätt som är effektivt och långsiktigt ur…

…ett kundperspektiv?

Antal Andel
Inte alls väl  1 12 16%

  2 22 30%
  3 20 27%
  4 14 19%

Mycket väl  5 2 3%
Ingen åsikt 4 5%

Total 74 100%

…nätföretagets perspektiv?

Antal Andel
Inte alls väl  1 9 12%

  2 17 23%
  3 18 25%
  4 22 30%

Mycket väl  5 3 4%
Ingen åsikt 4 5%

Total 73 100%

Fritextsvar:

Ger incitament att byta ut väl fungerande anläggningar

Största problemet är väl att vi på sikt tvingas byta ut material av ekonomiska skäl, inte teknisk livslängd.

Svårt att se en långsiktighet när räntesatser sätt i efterhand.

Regleringen ger tydliga incitament att förnya i elnätet, till följd av kapitalmetodens starka drivkraft, men
denna reglering ger kraftigast styrning på anläggningarnas ålder och inte dess funktion. Regleringen ger inga
tydliga incitament att utveckla elnätets struktur och funktionalitet. Normkostnader ger en förutsägbarhet och
är naturligtvis bra ur det perspektivet, men det kan samtidigt bidra till en konservering av valet av teknik.
Detta speciellt som det inte finns någon tydlig ekonomi då ny teknik eller lösning används som alternativ till
den traditionella lösningen (enligt norm). Energiomställningen är en viktig drivkraft för den långsiktiga
utvecklingen av elnäten, därför kan man ifrågasätta om regleringen ger ett tillräckligt incitament för
utveckling som varken ur nätföretagens eller kundernas perspektiv är långsiktigt eller effektivt.

"Ur kundens perspektiv är den för mycket inriktad på anläggningars ålder vilket kan ge investeringar i förtid
och att fel anläggning förnyas.

Ur nätföretagens perspektiv så finns för liten uppsida med att göra rätt investeringar och jobba effektivt samt
därmed tjäna pengar. Vi som nätföretag vill ge kunden bästa möjliga leverans och samtidigt ha möjlighet att
göra en affär på rationell elnätverksamhet. (Alla kostnader för elnätföretagets )"

Jag är ny i min roll och i branschen och har ännu inte satt mig in i hur regleringsmodellen ger incitament till
investeringar. Hos oss är de främst samförläggning med fiber som driver våra investeringar för att vädersäkra
vårt landsbygdsnät

Jag anser att man kört i diket när man infört åldersperspektivet av nätet vilket kan ge förödande konsekvenser
och felinvesteringar i framtiden. Det viktigaste i ett elnät måste vara drifts- och elsäkerhet!!!

"Hanteringen av ""svansen"" och finjustering av avskrivningstider kan behövas (tex dela stationer
primär/sekundärutrustning) osv. Normkoder behöver ha tilläggskoder för utökad funktionalitet kan vara en
lösning att överväga.



Kalkylräntan och osäkerheterna där kan få effekt på sikt - viktigt med tydlig och förutsägbar metod. Nivån
påverkar självklart vilka investeringar som blir högst prioriterade och därmed volymen investeringar."

Incitamenten att styra på kundnytta är svaga. Exempelvis gällande livslängd så finns ingen kundnytta att
revinvestera i anläggningar som fungerar väl när dessa passerat reglermässig livslängd. Modellen bör skapa
incitament att bibehålla anläggningar så länge dessa fungerar bra. Vinsten att inte byta i förtid bör kunna
delas mellan kund och nätföretag. Nätföretaget har ju generellt möjlighet att kompensera sig för det kapital
som behöver sättas in.

Modellen är hårt styrd på ålder på anläggning och de kan ge negativa effekter för kunder och miljö då vissa
anläggningsdelar har längre livslängd än 40 (50) år.

ur ett kundperspektiv är det inte bra att utrangera anläggningsdelar bara på grund av ålder. Riskerar att bli
dyrt för kunden.

"Ur kundens perspektiv är den för mycket inriktad på anläggningars ålder vilket kan ge investeringar i förtid
och att fel anläggning förnyas.

Ur nätföretagens perspektiv så finns för liten uppsida med att jobba med effektivitet och därmed tjäna pengar
vilket minskar incitamentet till att binda kapital."

Vi drivs att investera och byta ut fullt fungerande komponenter p.g.a. ålder snarare än funktion.

Det är bara en annuitetsmodell som kan ge verkligt långsiktiga incitament.

13. Hur väl tycker ni att nuvarande regleringsmodell ger incitament till att investera i elnätet på ett
sätt som   ger …

…en effektiv drift av nätet?

Antal Andel
Inte alls väl  1 9 12%

  2 18 24%
  3 23 31%
  4 18 24%

Mycket väl  5 2 3%
Ingen åsikt 4 5%

Total 74 100%

…god kvalitet i elöverföringen?

Antal Andel
Inte alls väl  1 7 9%

  2 16 22%
  3 23 31%
  4 20 27%

Mycket väl  5 4 5%
Ingen åsikt 4 5%

Total 74 100%

Fritextsvar:

Är parametrar som jag tycker att vi alltid tagit hänsyn till, inget nytt med regleringsmodellen.

"Kvalitetsregleringen inom intäktregleringen har en relativt stark inverkan vid investeringsbeslut. Viktigt är
dock att den starkaste kvalitetsregleringen finnsutanför intäktsregleringen. Det finns ett väl utvecklat
regelverk runt kvaliteten i elöverföringen, då hänsyn även tas till övrig reglering på området,
avbrottsersättning, funktionskrav och spänningskvalitetskrav. Det är viktigt att dessa regelverk är
harmoniserade med varandra, vilket de inte är fullt ut idag. Som helhet innehåller denna reglering betydligt
mer piska än morötter.



Nuvarande incitamentsmodell för effektiv drift av näten fungerar inte, och måste utvecklas. Grundtanken är
rätt men tillämpningen blev fel. Även om metoden för lastfaktor justeras så att den fungerar på avsett vis, så
är styrningen för svag vad gäller incitament för enskilda ”smarta nät” projekt, eftersom lastfaktor styr på ett
helt  nätområde.  Metoden  för  lastfaktor  behöver  kompletteras  med  metod  som  styr  mer  på  enskilda
utvecklingsprojekt."

Se kommentar 13.

Jag är ny i min roll och i branschen och har ännu inte satt mig in i hur regleringsmodellen ger incitament till
investeringar. Hos oss är de främst samförläggning med fiber som driver våra investeringar för att vädersäkra
vårt landsbygdsnät

Här borde det finnas normkoder för tex fjärrstyrd utrustning, elkvalitetsutrustning mm

Nya principerna följder branschens naturliga logik - investeringar som minskar risken för avbrott, ger nöjdare
kunder, lägre kostnader för felavhjälpning/avbrottsersättning etc samt möter effektivitetskraven på opex.
Utrymme för finjusteringar finns.

Incitamenten är generellt svaga och utformade för kort sikt, exempelvis där norm gäller för vissa företag och
den egna historiken gäller för andra. Att realisera en kvalitetshöjande åtgärd kan ta tid och det är viktigt att
incitamenten också är stabila över tid. Det är en administrativt stor börda att värdera anläggningar på annat
sätt än norm och dessutom inte säkert att en sådan värdering godtas. En förbättring utifrån en stabil norm
kan då ge den långsiktigt incitament att förbättra kvaliteten utan ett det behöver återspeglas i värdering av
anläggningarna. På samma sätt kan även löpande påverkbara kostnader hanteras enklare vid en norm.
Normnivån på kvalitet svarar mot en normnivå på löpande kostnader och på anläggningsvärdering. Avsteg
eller satsningar kan enkelt vägas mot kvalitetsavdrag/tillägg som är stabila över tid.

Ser ej tydligt hur nuvarande modell ger incitament för kvalitet i elöverföringen.

Se kommentar 13.

Det är konstigt att producenter, som också är en kund inte omfattas av ersättning vid nätbortfall...

14. Hur väl tycker ni att nuvarande regleringsmodell ger incitament till att investera i mindre beprövad
teknik som har potential att ge en effektiv drift och ett effektivt utnyttjande av nätet?

Antal Andel
Inte alls väl  1 26 35%

  2 16 22%
  3 23 31%
  4 1 1%

Mycket väl  5 0 0%
Ingen åsikt 8 12%

Total 74 100%

Fritextsvar:

"Det saknas incitament i regleringen för att prova ny teknik eller lösningar. Det går att ta upp investeringar
som baseras på ny teknik (utanför norm) till dess anskaffningskostnad, vilket i grund och botten är rätt. Detta
skapar dock inte någon potentiell uppsida för nätbolaget, däremot en ökad risk om den nya tekniken inte
fungerar som tänkt. Ofta innebär den här typen av lösningar att befintliga anläggningar utnyttjas vidare, vilket
också går tvärs emot regleringens starka drivkraft till föryngring.

Nya lösningar som innebär att t.ex flexibilitetstjänster förvärvas av tredje part, för att undvika eller senare
lägga en kapacitetshöjande investering hanteras inte alls av nuvarande reglering. En sådan här lösning
innebär en mindre investering (lägre kapitalbas som följd) medan de löpande påverkbara kostnaderna ökar
(med ökande effektiviseringskrav som följd)."

Vi saknar tillräckligt incitament att investera i smarta elnät och att bidra till de politiska målen om förnybar
energi genom de tekniska möjligheter som faktiskt finns.



Jag är ny i min roll och i branschen och har ännu inte satt mig in i hur regleringsmodellen ger incitament till
investeringar. Hos oss är de främst samförläggning med fiber som driver våra investeringar för att vädersäkra
vårt landsbygdsnät

Tyvärr så måste man satsa sitt kapital i beprövad teknik och inte driva ny utveckling. Detta gör att ny teknik
får en underordnad prioritet pga risk för felsatsning.

"Normkoder behöver ha tilläggskoder för utökad funktionalitet kan vara en lösning att överväga. Normkoden
för en nätstation stimulerar till färre apparater, lägre grad av digitalisering (eg. smarta lösningar,
övervakning).

Kvalitetsincitamenten som är relativa och där en förbättring automatiskt till 100 % kommer kunder tillgodo i
nästa regleringsperiod behöver utvecklas vidare. Nyttan under en regleringsperiod för förbättringar ger inte
tillräckliga ekonomiska incitament."

Summan av incitamenten gör att ny teknik inte prioriteras. Vinsterna ligger långt bort i tiden men risken att
drabbas av kostnader för tidig utrangering i relation för stora för att satsa.

Vi som ett mindre bolag har inte resurser att ligga i framkant, för oss är det viktigt att nyttja beprövad teknik,
innebär inte att teknikutveckling ska stå stilla, men då anläggningar ska leva länge måste vi ha en trygghet
att bygga på ett säkert och beprövat sätt.

Får ej betalt för bra apparater i nuvarande modell. Möjligen via särredovisning?

Vi saknar tillräckligt incitament att investera i smarta elnät och att bidra till de politiska målen om förnybar
energi genom de tekniska möjligheter som faktiskt finns.

15-17. Hur mycket värde tillfördes kapitalbasen i kategorin ledningar/stationer/mät&IT år 2016? Ange
prisnivå år. Varje rad i tabellen motsvarar en respondent.



Ledningar Stationer Mät&IT
Belopp (tkr) Värdeår Belopp (tkr) Värdeår Belopp (tkr) Värdeår

93 196 2014 109 122 2014 0 2014
51 100 2016 102 900 2016 5 100 2016
77 000 2016 15 000 2016 7 000 2016

38 128 000* 2014 23 938 000* 2014 19 753 000* 2014
24 118 2015 32 708 2015 5 650 2015
43 696 2016 6 491 2016 1 078 2016
34 000 2016 3 000 2016 1 000 2016
15 090 2015 14 654 2015 316 2015
16 422 2014 6 845 2014 1 812 2014
4 357 2016 19 025 2016 94 2016
8 000 2016 11 000 3 000

20 100 2016 1 854 2016 0 2016
12 994 193* 2016 3 064 189* 2016 2 442 932* 2016

2 800 2016 7 700 2016 6 700 2016
12 771 2014 1 350 2014 1 751 963* 2014
6 000 2016 7 000 2016 1 500 000* 2016
7 450 2015 2 288 2015 455 2015
8 284 2014 1 472 2014 317 2014
5 528 2014 1 586 2014 2 932 2014
6 100 2016 1 500 2016 800 2016
3 000 2015 5 000 2015 500 2015
4 000 2015 2 900 2015 1 000 2015
4 900 2016 700 2016 1 700 2016
5 024 2016 1 008 2016 789 2016

1 172 069* 2014 4 291 405* 2014 0 2014
3 378 1 678 0
4 189 2016 0 2016 567 2016

2 460 192* 2016 1 092 345* 2016 553 863* 2016
1 936 2016 1 000 2016 734 2016
2 400 2016 900 2016 114 2016
2 053 2016 479 2016 50 2016
1 000 2014 1 000 2015 500 2015
1 607 2016 750 2016 0 2016
174 2016 1 939 2016 110 2016

1 662 2016 273 2016 0 2016
1 197 558* 2015 201 419* 2015 104 134* 2015

578 2014 583 2014 0 2014
621 564* 280 975* 31 149*

0 0 5
0 2016 0 2016 0 2016

* Sweco antar att beloppen ej har rapporterats i tusentals kronor.

Fritextsvar:

Kan ej besvaras då vi inte hunnit sammanställa Excelarket

Alla belopp ej framtagna, förmodat något högre

Vi svarar på dessa frågor i samanställningen över genomförda investeringar, Den mailas separat

Om man avser normvärdet och inte verkligt värde

Osäker på värdering av 1 st fördelningsstation med tillhörande ställverksfack.

Se sammanställning med kommentarer för X, som har skickats i separat till falt@sweco.se, tillsammans med
sammanställningar i Excelmallarna.



Beräkningarna är gjorda utifrån verklig investeringskostnad för företaget.

Dessa frågor kan inte besvaras

se Excelfiler per redovisningsenhet.

Siffrorna är ungefärliga och kan inte betraktas som en inrapportering. Mätare och system hyrs av X.

Kan ej svara ännu och kommer att ingå i Excel filen

Ovan anges faktiskt  utfall  av genomförda investeringar som har aktiverats under 2016.  I  den Excelfil  som
skickas  in  görs  en  jämförelse  med  normkoderna.  Totalt  utfall  faktiska  investeringar  är  21  954  kkr  och
motsvarande för normkoderna är 20 659 kkr. Första analysen är att vi ej ersättning för de investeringar som
genomförs. Dock är det svårt att göra en sådan analys för ett år, detta eftersom vi har haft några projekt med
betalplaner som ej sammanfaller fullt ut med när anläggningar tas i drift, gör att det blir en viss avvikelse i
underlaget.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta fram dessa uppgifter för närvarande.

"En ny mottagningsstation färdigställdes 2016, 18 393'.

Avser verkliga kostnader, mao ej normkostnader."

Vi håller för närvarande på att se över våra rutiner och system för att hantera förändringar i kapitalbasen.
Målsättningen med översynen är att med god precision kunna rapportera förändringarna enligt gällande
regelverk, d.v.s. efter tillsynsperioden. För tillfället har vi därför svårt att med kort varsel ange tillförlitliga svar
på efterfrågade uppgifter.

Ingen detaljerad kapitalbasuppföljning har gjorts för 2016 års investeringar. Siffrorna avser verkliga utgifter.

18. Övriga synpunkter och kommentarer

Fritextsvar:

Tyvärr kommer ni inte att få någon Excelfil då vi inte hunnit sammanställa den inom msvarstiden. Om förlängd
svarstid kan ges, vänligen återkoppla till X

"Hej!

Vi är mitt i vår analysfas och har tyvärr inte uppgifterna för Excelfilen tillgängliga än"

Idag vet vi mer hur utslagsgivande det är att förnya/reinvestera i elnätet för att hålla upp intäktsramen på en
rimlig nivå framöver. Det visste vi inte i mars 2015 när vi skickade in för 2016–2019. Vårt svar nu ang. detta
hade blivit att intäktsramen har "Mycket stor påverkan". Vi kommer framöver få byta ut anläggningsdelar
innan den tekniska livslängden är slut.

"Vi som elnätbolag har en ambition att hålla en hög leveranssäkerhet men till så låg kostnad som möjligt.

Därutöver har vi  en ambition att  framåt effektivisera nyttjande av elnät genom smarta nät för  att  bli  både
effektivare, höja leveranssäkerheten och bidra till en ökad andel förnybar energi.

Vi upplever att regleringsmodellen begränsar incitamenten för detta genom att fokusera på komponenters
ålder samt att inte belöna varken de elnätbolag som är effektiva (påverkbara kostnader) eller ger tillräckligt
incitament att satsa på smart elnätlösningar."

Det var oerhört kort tid för att få en chans att svara och ta fram uppgifterna.

Kan vara klokt att göra en utskriftsvänlig form av enkät så att man kan ta del av, och förbereda frågorna innan
ifyllande.

"För detaljerade frågor kontakta:

X.”

Vi har inte skickat in någon Excelfil eftersom vi inte lyckats få ut uppgifter på den detaljeringsnivån ur vårt
ekonomisystem.

"Kommentar till Excelfilen, vi har ej underlag så att man kan ange faktisk investering för respektive normkod.
Det faktiska utfallet är redovisat grupperat för mottagningsstn, nätstn, ledningar msp och ledningar lsp.



Är det några frågor eller oklarheter i det inrapporterade material är det bara att återkomma."

Angående Excelfilen: Tyvärr så stöder inte våra redovisningssystem eller projektsystem redovisning av
anläggningsdelar på kodnivå, så här bidrar vi med bias i ert underökningsarbete.

Då våra resurser är begränsade har vi ingen möjlighet att uppdatera Excelfilen.



Appendix III – Excelenkät



Appendix IV Lista på mottagare av
enkäten
Följande företag har mottagit enkäten. Observera att några företag har flera redovisningsenheter och
därmed kan ha lämnat flera svar:

AB Borlänge Energi Elnät
AB PiteEnergi
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB
Ale El-förening ek. för.
Alingsås Energi Nät AB
Almnäs Bruk AB
Alvesta Elnät AB
Arvika Teknik AB
Bengtsfors Energi Nät AB
Bergs Tingslags Elektriska AB
Bjäre Kraft ek. för.
Bjärke Energi ek. för.
Bliekevare Nät AB
Blåsjön Nät AB
Bodens Energi Nät AB
Boo Energi ek. för.
Borgholm Energi Elnät AB
Borås Elnät AB
Brittedals Elnät
Bromölla Energi & Vatten AB
C4 Elnät AB
Carlfors Bruk E Björklund & Co KB
Dala Energi Elnät AB
Degerfors Energi AB
E.ON Elnät Sverige AB
Eksjö Elnät AB
Elektra Nät AB
Ellevio AB
Elverket Vallentuna Elnät AB
Emmaboda Elnät AB
Envikens Elnät AB
Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Falbygdens Energi Nät AB
Falkenberg Energi AB
Falu Elnät AB
Filipstad Energinät AB
Gislaved Energi AB
Gotlands Elnät AB
Grästorps Energi ek. för.
Gävle Energi AB
Göteborg Energi Nät AB
Götene Elförening ek. för.
Habo Kraft AB
Hallstaviks Elverk ek. för.
Halmstads Energi & Miljö Nät AB
Hamra Besparingsskog
Havsnäs Vindkraft Elnät AB
Hedemora Elnät AB
Herrljunga Elektriska AB
Hjo Energi AB



Hjärtums Elförening ek. för.
Hofors Elverk AB
Holmen Energi Elnät AB
Härjeåns Nät AB
Härnösand Elnät AB
Härryda Energi AB
Höganäs Energi AB
Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening upa
Jämtkraft Elnät AB
Jönköping EnergiNät AB
Kalmar Energi Elnät AB
Karlsborgs Energi AB
Karlshamn Energi AB
Karlskoga Elnät AB
Karlstads El- och Stadsnät AB
Kraftringen Nät AB
Kristinehamns Elnät AB
Kungälv Energi AB
Kvarnforsen Nät AB
Kvänumbygdens Energi ek. för.
Laforsen Produktionsnät AB
Landskrona Energi AB
Lerum Energi AB
LEVA i Lysekil AB
Lidköpings kommun
Linde Energi AB
Ljungby Energinät AB
Ljusdal Elnät AB
LKAB Nät AB
Luleå Energi Elnät AB
Malungs Elnät AB
Mellersta Skånes Kraft ek. för.
Mjölby Kraftnät AB
Mullbergs Elnät AB
MälarEnergi Elnät AB
Mölndal Energi Nät AB
Nacka Energi AB
Njudung Energi AB
Norrtälje Energi AB
Nossebroortens Energi ek. för.
Nybro Elnät AB
Näckåns Elnät AB
Nässjö Affärsverk Elnät AB
Olofströms Kraft Nät AB
Olseröds Elektriska Distributionsförening upa
Oskarshamn Energi Nät AB
Oxelö Energi AB
Partille Energi Nät AB
Ronneby Miljö & Teknik AB
Rödeby Elverk ek. för.
Sala-Heby Energi Elnät AB
Sandhult-Sandared Elektriska ek. för.
Sandviken Energi Elnät AB
SEVAB Nät AB
Sidensjö Vindkraft Elnät AB
Sjisjka Nät AB
Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.
Sjöbo Elnät AB
Skara Energi AB
Skellefteå Kraft Elnät AB
Skurups Elverk AB



Skyllbergs Bruks AB
Skånska Energi Nät AB
SkövdeNät AB
Smedjebacken Energi Nät AB
Sollentuna Energi AB
Staffanstorps Energi AB
Statkraft SCA Vind Elnät AB
Storrun Vindkraft Elnät AB
Sturefors Eldistribution AB
Sundsvall Elnät AB
Söderhamn Elnät AB
Södra Hallands Kraft ek. för.
Sölvesborgs Energi & Vatten AB
Sörbylunds Elnät HB
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB
Tekniska verken Linköping Nät AB
Telge Nät AB
Tibro Energi AB
Tidaholms Elnät AB
Trafikverket
Tranås Energi Elnät AB
Trelleborgs kommun
Trollhättan Energi Elnät AB
Töre Energi ek. för.
Uddevalla Energi Elnät AB
Ulricehamns Energi AB
Umeå Energi Elnät AB
Upplands Energi ek. för.
Vaggeryd Kommuns Elverk
Vallebygdens Energi ek. för.
Vara Energi ek. för.
Varberg Energi AB
Varbergsortens Elkraft ek. för.
Vattenfall Eldistribution AB
Vetlanda Elnät AB
Viggafors elektriska andelsförening u.p.a.
Vimmerby Energi & Miljö AB
VindIn Elnät AB
Vinninga Elektriska Förening ek. för.
VänerEnergi AB
Värnamo Elnät AB
Västerbergslagens Elnät AB
Västerviks Kraft-Elnät AB
Västra Orusts Energitjänst ek. för.
Växjö Energi Elnät AB
YS Nät AB
Ystad Energi AB
Ålem Energi AB
Årsunda Kraft & Belysningsförening ek. för.
Åsele Elnät AB
Öresundskraft AB
Österfärnebo El ek. för.
Österlens Kraft AB
Östra Kinds Elkraft ek. för.
Övertorneå Energi AB
Övik Energi Nät AB


