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SAMMANFATTNING
Energimarknadsinspektionen (Ei) projekt syftar till att identifiera och rekommendera vilka smarta
elnätsindikatorer som är lämpliga att använda för att följa utvecklingen av smarta elnät. Detta för att
myndigheten ska kunna fullgöra de uppgifter som anges i Elmarknadsdirektivet 2019/944 artikel 59.1.l
(med förtydliganden i skäl 51 och skäl 83).
WSP har fått i uppdrag att ta fram ett underlag som Ei kan använda i sitt projekt. Syftet med WSP:s
utredning är att säkerställa att de indikatorer som väljs ut är framtidssäkrade, det vill säga ha förmågan
att kunna hantera framtida förändringar i energisystemet. Utredningen har följande målsättningar:
•

Identifiering och definition av smarta elnätsindikatorer med avseende på målbild.

•

Föreslå en metod som syftar till att framtidssäkra smarta elnätsindikatorer.

•

Genomföra en analys med hjälp av föreslagen metod

•

Dela slutsatser från utredningen som inkluderar ett relevant antal smarta elnätsindikatorer
som följer utvecklingen av det smarta elnätet.

Utredningen har delats upp i ett antal delmoment. Det första delmomentet baseras på en
omvärldsanalys. Omvärldsanalysen består av en internationell utblick där internationella erfarenheter
sammanställts samt en dokumenterad intervjuundersökning. För att förmedla en helhetsbild har
utgångspunkten i både den internationella utblicken och i intervjuundersökningen varit de behov som
respondenter och internationella studier lyft fram av smarta elnätsindikatorer. Exempel på behov som
varit centrala är uppföljning av forsknings- och demonstrationsinsatser, företagens egen
projektvärdering och olika länders planer för uppföljning av företagens verksamhet.
Utredningen visar att det finns ett antal trender som påverkar elsystemet och som är viktiga att beakta
när de smarta elnätsindikatorerna ska framtidssäkras. Dessa trender kan indelas i delmål om
Energieffektivitet, Energiomställning - integrering av energi från förnybara energikällor samt
Motståndskraftigt och Tillförlitligt elnät. Energieffektivitet innehåller deltrender som effektiv
tillgångsförvaltning och effektiv drift liksom digitalisering, automation och energieffektivisering.
Energiomställningen innehåller deltrender såsom ökad andel förnybara energikällor, elektrifiering och
fler aktörer i energilandskapet, såsom aggregatorer, prosumenter och medborgarenergigemenskaper,
liksom strävan efter social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Motståndskraftigt och tillförlitligt
elnät är grundförutsättningar för det framtida elnätet och innehåller deltrender som exempelvis ökade
krav på systemstabilitet, leveranssäkerhet och spänningskvalitet, men också att kunna hantera
klimatförändringar och utmaningar gällande säkerhet, data och kommunikationssystem.
Under utredningen har två modeller tagits fram för att gemensamt framtidssäkra de smarta
elnätsindikatorerna. Modellerna har tillämpats på indikatorerna. Den första modellen är en stegvis
utvärdering eller gap-analys. Modellens syfte och användning har varit att utifrån Ei:s målbild etablera
ett top-down perspektiv för att mappa kriterier och möjliga framtidsäkrade smarta elnätsindikatorer
karaktäristiska för de deltrender och egenskaper som identifierats i utredningen.
Den andra modellen som använts är en anpassad scanningsmodell som baserats på ett av WSP:s
internt framtagna verktyg. Scanningen ger en översikt över vilka mål eller faktorer av
framtidssäkringen som de av Ei preliminört smarta elnätsindikatorerna uppfyller. Slutsatserna av
scanningen är att ingen smart elnätsindikator täcker in alla deltrender men att indikatorerna
tillsammans utgör en framtidssäkrad bild. Detta gäller med ett undantag, och det är ”Indikatorer för att
följa särskilda funktioner”, dessa indikatorer följer en särskild teknikutveckling. Framtidssäkringen av
dessa indikatorer bygger inte på att ”Indikatorer för att följa särskilda funktioner” i sig själva är
framtidssäkrade utan snarare på insikten i att definitionen och utformningen av dessa kommer att
förändras över tid.
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Smarta elnätsindikatorernas funktion och syfte har även analyserats och kategoriserats. Analysen
visar att indikatorerna kan kategoriseras in under ett antal kriterier. Vissa kriterier är kopplade till
elnätföretagens prestationer och i andra fall mer relaterade till hela elsystemet. De syftar då till att ge
antingen en branschöverblick eller nationell uppföljning. Vissa kriterier ger inte ett mått på hur smart
ett elnät är utan följer istället utvecklingen eller ger kontext till andra kriterier.
Denna rapport är en underlagsrapport till det fortsatta och övergripande projektet på Ei om smarta
elnätsindikatorer. Rapporten presenterades för Ei:s projektgrupp i juni 2020 och överlämnades
därefter.
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Begrepp

Definition

Smarta elnät

DG ENERGY1 definierar smarta elnät som ett elsystem där alla
aktörer på marknaden stimuleras till ett önskat beteende på ett
kostnadseffektivt sätt. IEC2 har en likande definition och inkludering
av faktorer där beteendemönster hos aktörer utnyttjas genom
databehandling för att optimera tekniken. IEA:s definition3 involverar
att tekniken ska kunna övervaka och hantera överföring av elektricitet
på ett koordinerat sätt för att optimera användning och drift.
Regeringskansliets Forum för Smarta Elnät:s definition4 har utöver
ovanstående aspekter även en definition där en ökad digitalisering
kan leda till nya affärsmodeller och aktörer på marknaden.
Gemensamt för alla ovanstående organisationers definitioner är
fokus på hållbarhet, effektivitet och säkerhet
Förmåga att hantera framtida förändringar.
Är ett mätetal som antingen kvantitativt eller kvalitativt besvarar
frågeställningen: Hur smart är ett elnät?
En trend beskriver ett flöde eller vart något är på väg. I utredningen
har en trend definierats utifrån följande fyra punkter.
o
En trend innebär att något förändras över tid
o
En trend har en varaktighet
o
En trend har en riktning
o
En trend syns redan nu
En egenskap avser här en förmåga hos ett elnät att hantera en
företeelse eller en trend på ett tillfredställande sätt och därmed bidra
till att uppfylla ett delmål. En egenskap kan i sin tur definieras av ett
antal olika kriterier.
Kriterier är ett sätt att beskriva att ett elnät har en viss egenskap eller
förmåga att leverera en viss nyttighet. Till exempel är förmåga att
leverera relevanta förbrukningsdata till tänkbara tjänsteleverantörer
ett kriterium för kundernas aktiva deltagande på marknaden.

Framtidssäkring
Smart
elnätsindikator
Trend

Egenskap

Kriterier

1 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-grids
2 https://web.archive.org/web/20130602083645/http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=617-04-13
3 http://swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/social_costs_and_benefits_of_smart_grid_technologies.pdf
4 http://swedishsmartgrid.se/varfor-smarta-elnat/
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INLEDNING
En växande integration av förnybara energikällor är exempel på det snabbt förändrade
energisystemet. Dessa förändringar, tillsammans med elektrifieringen av allt fler samhällsfunktioner
ger en påtaglig bild av energiomställningen. Denna energiomställning ställer nya krav på elnätet där
egenskaper som motståndskraft, tillförlitlighet och energieffektivitet blir allt mer centrala. För att stödja
energiomställningen presenterade EU-kommissionen ett lagförslag om Ren energi för alla i Europa,
2016. Det så kallade Ren energipaketet består av åtta rättsakter, som i slutet av mars 2019
godkändes av rådet och parlamentet och som bl.a. omfattar ändringar av elmarknadsförordningen och
elmarknadsdirektivet.
Enligt det reviderade Elmarknadsdirektivet 2019/944, Artikel 59.1.l- Tillsynsmyndigheternas uppgifter
och befogenheter, ska tillsynsmyndigheten ha följande uppgift:
Övervaka och utvärdera resultatet hos systemansvariga för överförings- och distributionssystemen i
förhållande till utvecklingen av ett smart nät som främjar energieffektivitet och integreringen av energi
från förnybara energikällor utifrån en begränsad uppsättning indikatorer, och offentliggöra en nationell
rapport vartannat år, med rekommendationer. Som motiv till denna bestämmelse anges i skäl 83 att
tillsynsmyndigheter, såsom Energimarkandsinspektionen (Ei) bör ”säkerställa att systemansvariga för
överförings- och distributionssystem vidtar lämpliga åtgärder för att göra sitt nätverk mer
motståndskraftigt och flexibelt. I det avseendet bör de övervaka dessa systemansvarigas resultat på
grundval av indikatorer såsom förmågan hos de systemansvariga för överförings- och
distributionssystem att driva ledningar enligt en dynamisk rankning av ledningar, utvecklingen av
fjärrövervakning och realtidskontroller av omformarstationer, den minskade nätförlusten och
frekvensen av och längden på strömavbrott.”5
För att kunna fullgöra denna uppgift behöver Ei inhämta nödvändig information och följa utvecklingen
av smarta elnät. Ett sätt att mäta utvecklingen av det smarta elnätet är att kvantifiera utvecklingen med
hjälp av indikatorer i enlighet med elmarknadsdirektivet artikel 59.1.l. Valet av smarta elnätsindikatorer
som är lämpade för att mäta utvecklingen av det smarta elnätet är inte självklart. Insamling av
underlag innebär att elnätsföretag i rollen som systemansvariga behöver rapportera in ytterligare
uppgifter om sina elnät för att det ska vara möjligt för Ei att kvantifiera smarta elnätindikatorer.6
Elnätsföretagens arbete med denna rapportering ska motiveras av den samhällsekonomiska nytta
som skapas genom uppföljningen av smarta elnätutvecklingen.
I denna rapport genomförs en analys av möjliga smarta elnätsindikatorerna utifrån ett
framtidsperspektiv. Vidare redovisas en metod för framtidssäkring av dessa indikatorer. Denna metod
tillämpas på de preliminära elnätsindikatorerna som har identifierats.

RAPPORTENS DISPOSITION
Rapporten har strukturerats enligt följande:
Del 1: Energimarknadsinspektionens projekt om smarta elnätsindikatorer
Den första delen av rapporten fokuserar på Ei:s projekt om smarta elnätsindikatorer, som i sin tur varit
utgångspunkten för WSP:s utredning. Den första delen ska ses som en introduktion till utredningen
och det projekt Ei genomför på smarta elnätsindikatorområdet. Den första delen består av följande
avsnitt:
-

Avsnitt 1: Arbetet med smarta elnätsindikatorer
Det första avsnittet beskriver Ei:s projekt om smarta elnätsindikatorer, projektets mål samt
vilka övergripande avgränsningar som finns.

5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944
https://www.Ei.se/sv/Publikationer/Rapporter-och-PM/rapporter-2020/ren-energi-inom-eu-ett-genomforande-av-fem-rattsakterEi-r2020-02/
6
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-

Avsnitt 2: Beskrivning av Ei:s målbild
Avsnittet beskriver Ei:s målbild och hur smarta elnät syftar till tre delar; energieffektivitet,
energiomställningen och integrering av förnyelsebara kraftslag samt motståndskraftigt och
tillförlitligt elnät.

-

Avsnitt 3: Identifiering och definition av Ei:s smarta elnätsindikatorer
Avsnittet innehåller en genomgång av selektionsprocessen och de smarta elnätsindikatorerna
alternativt typer av smarta elnätsindikatorer som inledningsvis har identifierats i Ei:s projekt.

Del 2: WSP:s utredning
Den andra delen av rapporten fokuserar på WSP:s utredning, dess mål, vilka metoder som har
utvecklats och använts samt hur utredningen kopplas till Ei:s projekt. Den andra delen består av
följande avsnitt:
-

Avsnitt 4: Utredning och arbetsgång
Avsnittet beskriver WSP:s utredning, dess mål och den arbetsgång som har använts.

-

Avsnitt 5: Top-down perspektiv – Utveckling av målbilden
Avsnittet ger en bakgrund till hur WSP har arbetet med att utveckla målbilden samt vilka
begrepp och metoder som har använts. Avsnittet inleds med vilka olika syften som finns med
att ha en indikator och hur urvalskriterier har använts under utredningen. Metoder för
framtidssäkring, varför en omvärldsanalys är viktig, hur trender identifierats samt gapanalysens och scanningens roll i utredningen beskrivs.

Del 3: Utredningens resultat
Den tredje och avslutande delen av rapporten redovisar utredningens resultat och består av följande
avsnitt:
-

Avsnitt 7: Omvärldsanalys
Avsnittet omvärldsanalys består av två huvudsakliga delar. Den första delen är en
internationell utblick där internationella erfarenheter av utvecklingsområden,
utvärderingsmetoder och bedömningar av pågående trender redovisas. I den andra delen
redovisas de resultat som erhållits från intervjuundersökningen.

-

Avsnitt 8: Trender definierade i målbilden
Avsnittet beskriver den trendanalys som genomförts i utredningen och som utförts med stöd
av omvärldsanalysen och erfarenheter av liknande utredningar. Analysen identifierar de mest
betydelsefulla trenderna som påverkar elsystemet och som är viktiga att beakta när smarta
elnätsindikatorerna skall framtidssäkras.

-

Avsnitt 9: Resultat och analys av top-down perspektivet/gap-analysen
Avsnittet redovisar utredningens resultat och analys av top-down perspektivet/gap-analysen.
Avsnittet visar hur målstrukturen successivt har använts för att mappa kriterier och möjliga
smarta elnätsindikatorer karaktäristiska för de deltrender och egenskaper som redovisats i
föregående avsnitt.

-

Avsnitt 10: Analys av GAP-analysens kriterier
Avsnittet bygger vidare på resultatet och analysen från top-down perspektivet / gap-analysen
och fokuserar på kriteriernas funktion och syfte.
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-

Avsnitt 11: Analys av de preliminära definitionerna av smarta elnätsindikatorer
Avsnittet bygger vidare på de preliminära smarta elnätsindikatorerna som har identifierats i
Ei:s projekt och som redovisades i avsnitt 3. De preliminära smarta elnätsindikatorerna
analyseras utifrån det resultat som erhållits från omvärlds- och gap-analysen.

-

Avsnitt 12: Analys av scanningen
Avsnittet börjar med en introduktion till själva scanningen, därefter ges ett exempel på
resultatet av scanningen samt hur det skall tolkas. Slutligen så sammanfattas resultatet med
tillhörande analys.

-

Avsnitt 13: Slutsatser
I detta avsnitt presenteras och illustreras utredningens sammanfattade slutsatser samt svar på
utredningens övergripande mål.

Utöver dessa avsnitt återfinns ett antal bilagor som ger ytterligare perspektiv och kompletterar arbetet.
Bilagorna har strukturerats enligt följande:
-

Referenser

I detta avsnitt presenteras de litteraturreferenser som använts till stöd för utredningen.
-

Bilaga 1: Intervjufrågor

Bilagan innehåller det dokument med intervjufrågor som har använts i intervjuerna.
-

Bilaga 2: Medverkande aktörer

Bilagan presenterar de aktörer som har intervjuats i utredningen.
-

Bilaga 3: Scanningsmodellen

Bilagan presenterar de egenskaper som använts för scanningsmodellen.
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Del 1
Energimarknadsinspektionens projekt om
Smarta Elnätsindikatorer

Den första delen av rapporten fokuserar på Ei:s projekt om smarta elnätsindikatorer, som i sin tur varit
utgångspunkten för WSP:s utredning. Den första delen ska ses som en introduktion till utredningen
och det projekt Ei genomför på smarta elnätsindikatorområdet. Delen består av följande avsnitt:
-

Avsnitt 1: Arbetet med smarta elnätsindikatorer
Avsnitt 2: Beskrivning av Ei:s målbild
Avsnitt 3: Identifiering och definition av Ei:s smarta elnätsindikatorer
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ARBETET MED SMARTA ELNÄTSINDIKATORER
Detta uppdrag utgår från Ei:s övergripande projekt som syftar till att identifiera och rekommendera
vilka smarta elnätsindikatorer som är lämpliga att använda. Här beskrivs Ei:s projekt om smarta
elnätsindikatorer, projektets mål samt vilka övergripande avgränsningar som finns.
Ei:s projekt om smarta elnätsindikatorer syftar till att rekommendera vilka smarta elnätsindikatorer som
är lämpliga att använda för Ei:s projekt att följa utvecklingen av smarta elnät enligt
elmarknadsdirektivet. Projektet har följande mål:
-

Identifiera och välja smarta elnätsindikatorer som återspeglar utvecklingen av det smarta
elnätet.
Identifiera och analysera möjliga indikatorer som kan användas för att objektivt mäta hur varje
elnätsföretag uppfyller kravet på ett effektivt utnyttjande av elnäten.
Analysera den nuvarande datarapporteringen och identifiera ytterligare data som måste
samlas in för smarta nätindikatorer.
Föreslå format för rapportering av smarta elnätindikatorer.
Genomföra en pilot för insamling av relevant underlag inför föreskriftsarbete.

Projektet drivs av en intern projektgrupp på Ei med både en intern rådgivande grupp och en extern
referensgrupp kopplat till projektet. Referensgruppen består av representanter från Mälarenergi elnät,
Energiföretagen Sverige, Energiforsk, EON energidistribution, Vattenfall eldistribution, Ellevio, Umeå
Energi, Power Circle, ABB och Svenska Kraftnät.

AVGRÄNSNINGAR
De avgränsningar som gjorts i detta övergripande projekt gäller också för WSP:s utredning. Det gäller
bl.a. följande parallella aktiviteter som bedrivs inom Ei:
-

Ei har ett projekt med titel Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Ei avser att
invänta resultatet av det projektet innan några smarta elnätsindikatorer tas fram inom
tariffområdet.

Förutom ovanstående avgränsning så omfattar utredningen inte någon bedömning av smarta elnäts
möjliga system- eller samhällsnytta och inte heller någon kvantifiering av kostnader och nyttor
associerad med insamlingen av data för de preliminära indikatorerna som föreslås.
Slutligen så är avsikten med de indikatorer som analyserats och föreslagits inte att påverka
utvecklingen av intäktsramsregleringen. Inom Ei:s övergripande projekt så är denna avgränsning
tydligt definierad och blir därmed även en avgränsning för denna utredning.
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BESKRIVNING AV EI:S MÅLBILD
Här beskrivs Ei:s målbild och hur nyttan av smarta elnät syftar till tre delar; energieffektivitet,
energiomställningen och integrering av förnyelsebara kraftslag samt motståndskraftigt och tillförlitligt
elnät.
Elmarknadsdirektivet innehåller regulatoriska krav på hur energiomställningen ska främjas. Smarta
elnätstekniker representerar en möjliggörare för främjandet av energiomställningen. Ei har formulerat
en målbild som beskriver hur smarta elnätstekniker kan ha en bidragande roll för elsystemets
utveckling. Målbilden består av följande tre delar; Energiomställning och integrering av
förnyelsebara kraftslag, Energieffektivitet samt Motståndskraftigt och tillförlitligt elnät.
Energiomställning och integrering av förnyelsebara kraftslag
Energiomställning och integrering av förnyelsebara kraftslag innebär deltrender relaterat till ökad andel
förnybara energikällor, tillvaratagande av alla flexibilitetsresurser, elektrifiering av transport- och
industrisektorn, aktörer i energilandskapet samt en ökad hållbarhet.
Integrering av förnyelsebara kraftslag ingår i EU:s omställning till ett nettoneutralt samhälle sett till
koldioxidutsläpp senast 2050. Sverige har även egna ambitioner när det kommer till
energiomställningen, och ett delmål är att all elproduktion ska vara 100% förnybar till år 2040. Detta
innebär att till dess ska en stor del förnybara kraftslag integreras från 2017 års nivåer på 54,5%.
Exempel på förnybara kraftslag är vatten-, vind-, sol- och biokraft. De större centraliserade kraftslagen
är ofta vatten- och biokraft som är kopplade till stamnätet. Sol- och vindkraft är däremot
decentraliserade och anslutna till region- och lokalnät. Det behöver förberedas för integrering av
förnyelsebara kraftslag på alla nivåer; stam-, region- och lokalnät. Förnyelsebara kraftslag som vindoch solkraft ökar volatiliteten i elsystemet, där det kan behövas integrering av energilagringsteknologi
eller nya typer av styrmetoder av nätet. Exempel på sådana metoder är till exempel flexibilitetsresurser
för att frigöra kapacitet.
Energieffektivitet
Energieffektivitet innebär deltrender relaterat till effektiv drift, tillgångsförvaltning, digitalisering och
underlättar för kunders energieffektivisering.
Tillgångsförvaltning beskriver hur verksamhetens fysiska kapitalbas kan optimeras. Energieffektiva
elnät optimerar nyttjandegrad och minskar nätförluster, vilket leder till att nätets kostnadseffektivitet
ökar. Tidigare har konsumenter oproblematiskt kunnat ansluta ny förbrukning till elsystemet men här
har en förändrad produktions- och konsumtionstrend uppstått. Att överdimensionera nätkapacitet är
inte samhällsekonomiskt lönsamt, dock så kan eventuellt en viss överdimensionering vara
samhällsekonomisk försvarbar, på grund av långa ledtider för nätinvesteringar. Decentraliserad
elproduktion och ett elnät som börjar nå sin tekniska livslängd innebär ökande nätförluster och en
högre avbrottsrisk. Alternativet till att bygga nya elnät kan vara automationslösningar. Dessa lösningar
ökar utnyttjandegraden i näten tillsammans med efterfrågeflexibilitet eller andra flexibilitetsresurser.
Energieffektivitet ingår i de svenska energi- och klimatmålen som år 2030 ska vara 50% mer effektiv
jämfört med år 2005. Detta innebär att både överföring och användning av el måste effektiviseras för
att nå målet. Detta kan bland annat göras genom att elnätsdriften effektiviseras med en ökad
automatisering, som optimerar och skapar ett jämnt flöde.
Motståndskraftigt och tillförlitligt elnät
Ett motståndskraftigt och tillförlitligt elnät innebär deltrender relaterat till systemstabilitet,
leveranskvalitet, klimatförändringar, spänningskvalitet samt cybersäkerhet.
Att alltid ha tillgång till el är en förutsättning för dagens moderna samhälle. Behovet av el kommer i
framtiden att öka på grund av en ökad elektrifiering. Det kan bero på en elektrifierad fordonsflotta eller
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ökat behov av kylning på sommaren. Därför är det av yttersta vikt att samhällets elförsörjning är
leveranssäker. En viktig faktor är systemstabiliteten som innebär hur resilient elsystemet är mot
störningar. Det svenska elsystemet upprätthåller 50 Hz som är kravet för att ansluten elektronik ska
fungera. Här innebär stabilitet att denna frekvens ska upprätthållas även vid produktions- eller
lastbortfall. Vidare krävs även spännings- och vinkelstabilitet.
Med traditionella synkrona kraftslag som vatten- och kärnkraft finns en svängmassa som tryggar
frekvensstabilitet, då dessa kraftslag vid bortfall har kvar en stor fysiskt roterande massa. Detta
innebär att frekvensen kan stabiliseras genom ökning av övrig produktion inom ett visst tidsintervall
med minimal påverkan på systemet. Intermittenta kraftslag har inte denna typ av synkronsvängmassa.
Konsekvensen blir att dessa kraftslag ställer krav på ett snabbare frekvenssvar som exempelvis kan
uppnås genom användandet av flexibilitetsresurser. Syntetisk tröghet (svängmassa) är också en
metod för att lösa det här problemet. Här är det viktigt med lösningar som är implementerbara på alla
spänningsnivåer; från transmissions- till distributionsnät. Detta då problem av det här slaget snabbt
kan fortplanta sig genom elsystemet.
Ett uppkopplat elnät med smarta elmätare, sensorer och styrning medför möjligheter att förbättra
leveranssäkerheten, då dessa lösningar ger en möjlighet att hantera de variationer i output som de
intermittenta kraftslagen ger upphov till. Däremot medför ett uppkopplat elnät även en ökad
exponering för angrepp mot infrastrukturen genom cyberangrepp. Det finns dock även möjlighet med
smarta elnät att tidigt upptäcka icke-auktoriserade ingrepp i infrastrukturen och återställa driften. Den
totala riskbilden behöver utredas vidare.
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IDENTIFIERING OCH DEFINITION AV EI:S
PRELIMINÄRA SMARTA ELNÄTSINDIKATORER
Avsnittet innehåller en genomgång av selektionsprocessen och de smarta elnätsindikatorerna
alternativt typer av smarta elnätsindikatorer som inledningsvis har identifierats i Ei:s projekt. För att
analysera de preliminära indikatorerna mer ingående har Ei använt följande utvärderingskriterier:

Tabell 1. Utvärderingskriterier

Utvärderingskriterier

Förklaring

Mätbarhet/beräkningsbarhet

Kan indikatorn mätas och/eller beräknas på ett tillräckligt enkelt
och reproducerbart sätt? Finns diskussioner om tolkningen?

Relevans

Är indikatorn relevant utifrån perspektivet smarta
elnätsutveckling?

Publicerbarhet

Kan Ei bevaka och publicera indikatorn? Finns någon
sekretessbelagd information?

Påverkbarhet

Kan elnätsföretagen helt eller delvis påverka indikatorns värde?

Teknikneutralitet

Är indikatorn formulerad på så vis att en viss teknik får fördelar?
Är indikatorn enbart begränsad till en viss teknik?

Förmåga att kvantifiera
konsekvenser

Är det möjligt att kvantifiera konsekvenserna av indikatorn för
nätägaren och/eller samhället som helhet?

Tillgänglighet

Hur tillgänglig är indikatorn? Resurskrävande?

Representerbarhet

Hur representerbar är indikatorn för hela redovisningsenheten?

Selektionsprocessen av de preliminära indikatorerna illustreras enligt följande figur.

Figur 1. Illustration över selektionsprocessen.

I det första steget av selektionsprocessen för de preliminära indikatorerna tillämpades
utvärderingskriterierna mätbarhet, relevans samt publicerbarhet. Dessa tre utvärderingskriterier
bedöms vara särskilt viktiga och en grundförutsättning för att indikatorerna ska kunna användas
effektivt i den framtida uppföljningen. I de fall då en indikator bedömts viktig i förhållande till målbilden,
men som inte bedöms uppfylla utvärderingskriteriet mätbarhet, har istället karaktären av en kvalitativ
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indikator betraktats som en möjlig väg framåt, dvs en kvalitativ indikator är en indikator som inte
uppfyller utvärderingskriteriet mätbarhet och som kan bedömas med exempelvis en självskattning på
en fördefinierad skala. Utvärderingskriteriet publicerbarhet är en grundförutsättning så att indikatorerna
ej innehåller sekretessbelagd information. Av de initialt 250 identifierade indikatorerna återstod efter
en genomgång av utvärderingskriterier (1) – (3) ca.125 stycken.
I det andra steget av selektionsprocessen genomfördes en mer nyanserad urvalsprocess, där alla åtta
utvärderingskriterier tillämpades på de återstående indikatorerna. Elnätsföretagens påverkbarhet på
en indikator kan betraktas som både direkt och indirekt, men detta ska inte vara underlag för bortval
av den indikatorn. Det beskriver enbart hur elnätsföretagen kan påverka indikatorn. Det kan finnas ett
värde med att följa en indikator som elnätsföretagen har en indirekt påverkan på då det finns
sekundära effekter som är betydande för exempelvis marknadsutveckling, sekundära effekter som kan
vara intressanta utifrån ett nationellt perspektiv. Utvärderingskriteriet förmågan att kvantifiera
konsekvenser anses betydelsefull i fall såsom investeringsplanering, dvs om elnätsföretaget ska göra
en viss investering och vill säkerställa att en särskild effekt uppnås. Därför kan vissa indikatorer som
inte uppfyller förmågan att bli kvantifierad fortfarande vara relevanta för ändamålet.
Utvärderingskriteriet tillgänglighet är relevant då det är rimligt att anta att kostnaderna för insamling av
en indikator inte ska överstiga fördelen med insamlingen av den. Utvärderingskriteriet tillgänglighet
skulle potentiellt sett kunna vara en grundförutsättning (likt utvärderingskriterierna i steg 1). Däremot
så kan situationen förändras i framtiden med ny teknik, exempelvis via nya sätt att mäta eller med nya
insamlingssystem, vilket gör att den inte kommer att anses vara en grundförutsättning i det här
arbetet. Utvärderingskriteriet representerbarhet syftar till att visa på hur representerbar indikatorn är
för hela redovisningsenheten.
Efter steg två återstod totalt 20 preliminära indikatorer. Observera att steg två även innefattade att ta
bort dubbletter och att välja bland indikatorer som i princip beskrev samma sak utifrån olika perspektiv.
Följande preliminära indikatorer är förslag på smarta elnätsindikatorer som skulle kunna användas för
att följa utvecklingen av det smarta elnätet.
Tabell 2. Sammanställning av Ei:s föreslag till preliminära smarta elnätsindikatorer vid utredningens start

Preliminär indikator

Ei:s föreslagna definition eller förslag till inriktning vid
utveckling av indikatorn.

Installerad kapacitet från
distribuerade
produktionsanläggningar

Installerad kapacitet från distribuerade produktionsanläggningar [MW]
inom redovisningsområdet.

Andelen lokalt producerad
elektrisk energi

Kvoten mellan mängden elektrisk energi som är lokalt producerat från
distribuerade produktionsanläggningar och totalt inmatad energi
[MWh/MWh].

Hosting capacity for renewable
energy sources

Denna indikator definieras med hjälp av självskattning längs en 4 gradig
skala. Skalan är definierad som följer:
1.

2.
3.
4.
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Det finns inget tillfälle för elnätet att husera mer förnyelsebar
energi då det skulle innebära en direkt negativ påverkan på
elnätet.
Det finns få tillfällen att husera förnyelsebar energi utan
negativa effekter.
Det finns många tillfällen att husera förnyelsebar energi utan
negativa effekter.
Det är möjligt att hela tiden husera förnyelsebar energi utan
negativa effekter.

Andelen lagring och distribuerad
produktion som kan styras

Förslaget är att samla in data om kapaciteten av lagring och
distribuerad produktion som kan styras, separat. Därefter vikta den med
hjälp av den totala mängden installerad kapacitet lagring och
distribuerad produktion.

Indikator för uppföljning av
användandet av “innovativa
tariffer”

Ett förslag är mängden kundkapacitet (alternativt antalet kunder eller
andelen kunder) som har en viss typ av tariffer. De tariffer som skulle
kunna kategoriseras som ”innovativa” är exempelvis: Time-of-use, realtime, critical peak pricing.

Allmänt hållen indikator för ökad
resiliens

Exempel på indikatorer från litteraturstudien är:
•
•
•
•
•
•

Indikatorer för att följa särskilda
funktioner

Andelen nätstationer som är förberedda för förebyggande
underhåll
Andelen ledningar med intelligent inspektionsteknik
Täckningsgraden av tillståndsbevakning (condition monitoring)
för transformatorutrustning
Täckningsgraden av tekniker som möjliggör för
realtidsvisualisering av reparationer
Övervakning av komponenttillstånd (Asset health monitoring)
som städjer temporär överlast
Andelen av elnätet som är förberedd för local automation för
fjärrstyrning genom avancerade DMS-system (distribution
management systems)

Sådana indikatorer för särskilda funktioner kan exempelvis beröra:
•
•

Utvecklingen av batterilagring
Utvecklingen av elbilar (och tillhörande laddinfrastruktur)

För sådana indikatorer kan det vara intressant att följa normerade
värden, exempelvis med hjälp av kapacitet, för att möjliggöra jämförelse
mellan olika redovisningsområden.
Dynamisk belastningsbarhet för
överföringsledningar

En sådan indikator kan exempelvis definieras som andelen ledningar
som drivs enligt en dynamisk rankning, eller hur mycket kapacitet som
har frigjorts på grund av dynamisk rankning (MW eller normerat på
annat vis för att kunna jämföras mellan olika nät).
Ett förslag är att titta enbart på den årliga utökade kapaciteten som
finns tillgänglig på grund av dynamisk belastningsbarhet [MW-km].

Distributionstransformatorer
utrustade med utrustning för
spänningskontroll

Kvoten omformarstationer i elnätet som har möjlighet till
realtidskontroller samt styrutrustning genom totalt antal
omformarstationer i nätet.

Kvalitén i prognosen för
distribuerad generering

Kvalitén i prognosen för distribuerad generering, i.e. skillnaden mellan
faktiskt utfall och prognosen.

Andelen energi producerad från
förnybara energikällor

Andelen energi som produceras av förnyelsebara energikällor i
förhållande till den totala inmatade energin i nätet.

Installerad kapacitet från
förnyelsebara
produktionsanläggningar

Denna indikator definieras som tillgänglig och installerad kapacitet från
förnyelsebara produktionsanläggningar i redovisningsområdet.

Icke-levererad energi från
förnyelsebara energikällor

Definieras som mängden energi inom ett redovisningsområde från
förnyelsebara energikällor som inte kan levereras på grund av
begränsningar i överföringskapacitet och säkerhetsmarginaler.
Mängden energi ses som redovisningsenhetens årsmedelproduktion.
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Ett förslag till att hantera redovisningsenheter med både förnyelsebar
och icke-förnyelsebar är att approximera det dominerade energislaget
eller använda sig av en faktor.
Indikatorer för leveranssäkerhet

Ei föreslår användandet av SAIDI, SAIFI, CAIDI samt MAIFI. Det är
viktigt att ett smart elnät har en väl fungerande elförsörjning. Det är
därför relevant att ha indikatorer som mäter kundernas tillgång till el
eller hur stor del av tiden kunderna inte har tillgång till el. Detta kan
göras med t.ex. indikatorerna SAIDI och SAIFI som mäter
medelavbrottstiden per kund respektive genomsnittliga antalet avbrott
per kund.

Nätförluster

Andelen nätförluster i förhållande till inmatad energi.

Utnyttjningsgrad

Indikatorn definieras som kvoten mellan medelvärdet av årets alla
timmedeleffekter dividerat med årets högsta timmedeleffekt. Fullständig
definition enligt föreslagen ändringsföreskrift till EIFS 2012:4 som nu är
på remiss, ändringen avser att elnätföretagen ska börja rapportera in
utnyttjningsgraden.

Medellastfaktor

Medellastfaktorn är en indikator över hur jämnt fördelad lasten i elnätet
är per dygn över året. Definition av medellastfaktorn enligt EIFS 2015:6
där den första gången infördes i regleringen. Några delberäkningar
förtydligades vid uppdatering av EIFS 2012:4 (2020:2) men samma
definition.

Efterfrågeflexibilitet

Denna indikator hade ingen specifik definition utan föregicks av en
diskussion.

Indikatorer för uppföljning av
övervakning, fjärrstyrning och
automation

Exempel på indikatorer från referenslitteraturen är;
•
•
•
•
•
•

Mikronät

Andelen nätstationer med avancerad mätteknik
Andelen nätstationer med automationsteknik
Täckningsgraden av distributionsautomation
Andelen nätstationer med fjärrövervakning och fjärrstyrning i
realtid (transmission, HV/MV och MV/LV nätstationer)
Antalet (andelen) av komponenter (nätstationer, brytare, etc.)
som kan fjärrövervakas och fjärrstyras i realtid
Kapaciteten för belastningsövervakning samt styrning

Ett mikronät är en grupp av sammankopplade laster och distribuerad
energiproduktion inom tydligt definierade elektriska gränser som agerar
som en enskild kontrollerbar entitet med avseende på elnätet. Ett
mikronät kan tillkopplas/frånkopplas från elnätet för att driftas i både
som en integrerad del i elnätet samt i ö-drift.
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Del 2
WSP:s Utredning

Den andra delen av rapporten fokuserar på WSP:s utredning, dess mål, vilka metoder som har
utvecklats och använts samt hur utredningen kopplas till Ei:s projekt. Den andra delen består av
följande avsnitt:
-

Avsnitt 4: Utredning och arbetsgång
Avsnitt 5: Top-down perspektiv – Utveckling av målbilden
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UTREDNING OCH ARBETSGÅNG
Avsnittet beskriver WSP:s utredning, dess mål och den arbetsgång som har använts.
Som en del av projektet har WSP fått i uppdrag att ta fram ett underlag som Ei kan använda för att
säkerställa att de indikatorer som väljs ut i det fortsatta föreskriftsarbetet är framtidssäkrade.
Utredningen har följande målsättningar:
•

Identifiering och definition av smarta elnätsindikatorer med avseende på målbild.

•

Föreslå en metod som syftar till att framtidssäkra smarta elnätsindikatorer.

•

Genomföra en analys med hjälp av föreslagen metod

•

Dela slutsatser från utredningen som inkluderar ett relevant antal smarta elnätsindikatorer
som följer utvecklingen av det smarta elnätet.

För att genomföra utredningen har WSP:s arbetsgång bestått av ett antal delmoment där det första
delmomentet baseras på en internationell utblick och omvärldsanalys. Delmomentet innehåller
trender och erfarenheter av relevanta och praktiska kriterium för smarta elnät. Även erfarenheter som
har betydelse för framtidssäkring av smarta elnätsindikatorer ingår i omvärldsanalysen.
Inom Ei:s interna projektgrupp har förslag till såväl övergripande målbild som urvalskriterier tagits fram
innan utredningen initierades, och därmed har några större förändringar inte föreslagits för den delen.
Istället har utredningen fokuserat på att komplettera målbilden med ett top-down perspektiv som bryter
ner målbilden i deltrender, önskvärda egenskaper hos de smarta elnäten och med tillhörande kriterier.
Kriterierna har använts i den fortsatta analysen av möjliga indikatorer för att bedöma måluppfyllelse för
de olika delmålen och eventuellt föreslå kompletterande indikatorer.
Omvärldsanalysen innehåller även en intervjuundersökning där aktörer inom WSP:s
referensgruppsnätverk intervjuas. Intervjuundersökningen syftar delvis till att förankra de preliminära
indikatorerna, skapa en förståelse för definitionerna samt utvärdera definitionernas tydlighet.
Intervjuundersökningen ger även input till val och definitionerna av de smarta elnätsindikatorerna.
Utifrån redovisade erfarenheter samt information inhämtad från omvärldsanalysen har en analys av
möjliga indikatorer genomförts. Analysen baseras på två modeller, en gap-analys som genom ett topdown perspektiv identifierar gap där det saknas förslag till indikatorer och en scanningmodell som
genomlyser de smarta elnätsindikatorernas förmåga att hantera energiomställningens trender.
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TOP-DOWN PERSPEKTIV – UTVECKLING AV
MÅLBILDEN
Avsnittet ger en bakgrund till hur WSP har arbetet med att utveckla målbilden samt vilka begrepp och
metoder som har använts. Avsnittet inleds med en redovisning av olika syften med att ha en indikator
och hur urvalskriterier har använts under utredningen. Metoder för framtidssäkring, varför en
omvärldsanalys är viktig, hur trender identifierats samt gap-analysens och scanningens roll i
utredningen beskrivs.

KRITERIER OCH INDIKATORER
För att kunna dra nytta av internationella erfarenheter av smarta elnätsindikatorer är det nödvändigt att
veta vad som ska utvärderas och varför utvärderingen görs. Vid projektutvärdering används ofta
begreppet KPI (Key Performance Indicator). I de källor som studerats används begreppet KPI dock
även för utvärderingar med andra fokusområden än konkreta projekt. Följande områden och
övergripande syften med att använda KPI:s eller indikatorer har identifierats i omvärldsanalysen:
•

•

•

•

Att utvärdera resultatet av specifika projekt inom området smarta elnät och för att jämföra olika
alternativa lösningar. Syftet är här att utvärdera måluppfyllelse och/eller lönsamhet hos ett
eller flera konkreta projektalternativ. Denna typ av indikatorer är ofta knutna till specifika
tekniska lösningar och ekonomiska utfall vilket gör dem mindre tillämpbara i detta projekt.
Detta stöds exempelvis av källor som Belmans et al (2010).
Att utvärdera effektiviteten hos specifika incitament eller program för att främja utveckling och
innovation inom området smarta elnät. Här förekommer i stor utsträckning uppföljning av viss
teknik, vilka tekniker som har implementerats med lyckat resultat, vilka som har goda
spridningseffekter, vilka som nått kommersiell mognad etc. Även denna typ av indikatorer har
samma nackdelar som ovanstående punkt i förhållande till detta projekt, vilket beskrivs i JRC
(2017).
Att utvärdera ansvariga företags prestationer för att bedöma behovet av nya eller förändrade
incitament för smarta elnät i lagstiftning eller reglering. I flera länder används också sådana
indikatorer som en del av respektive lands reglering av företagen, dvs vertikalt integrerade
företag eller nätföretag beroende på marknadsmodell. Exempel på referenser med detta
perspektiv är CEER (2014) och Harder (2017). Även om detta syfte inte ingår i Ei:s projekt kan
vissa av de indikatorer som återfinns i denna kategori ändå vara relevanta. Till exempel kan
tillgängliga erfarenheter beträffande definitioner, mätbarhet och relevans användas för att
definiera egenskaper och indikatorer som är relevanta för utvecklingen av smarta elnät.
Att utvärdera “smartheten” hos ett nationellt eller regionalt elnät, ofta i relation till en beslutad
handlingsplan eller strategi med specifika mål och/eller prioriteringar på aggregerad nivå. Det
primära syftet är således att utvärdera om utvecklingen ”går åt rätt håll” och/eller om
eventuella policyåtgärder gett önskvärt resultat när det gäller utveckling av elsystemets
”smarthet” i sin helhet. En viktig aspekt inom de här utredningarna är att få underlag för
framtidsbedömningar, dra nytta av exempelvis bästa praxis och ömsesidigt lärande. Exempel
på referenser med detta perspektiv är EU (2014) och US Department of Energy (2018).
Målsättningen för denna typ av utvärderingar stämmer enligt vår bedömning väl med EU:s
intentioner för de nationella rapporteringar som införts i elmarknadsdirektivet.7 De indikatorer
som används i denna typ av utvärderingar och omfattar oftast uppgifter om elsystemet i sin

7

Slutsatsen bygger på det faktum att de obligatoriska nationella rapporterna kommer att belysa hur utvecklingen av smarta
elnät ser ut i de olika medlemsländerna. Denna information kan sedan användas för att bedöma hur utvecklingen av den inre
marknaden för el kan komma att påverkas i framtiden och om det i förlängningen finns behov av ytterligare åtgärder på
gemenskapsnivå
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helhet med fokus på kvalitativa bedömningar och sammansatta funktioner snarare än
insamling av data för enskilda variabler..
Det konkreta målet för Ei:s projekt är att specificera vilka uppgifter som bör inhämtas från
elnätsföretagen som underlag till den nationella sammanställningen över utvecklingen av smarta elnät
som elmarknadsdirektivet föreskriver. För att förmedla en helhetsbild och samtidigt få ökad kunskap
om utvecklingen så kan det vara motiverat att även ta med faktorer som nätföretagen inte har ett direkt
inflytande över. Detta under förutsättning att information är lättillgänglig, Utifrån detta resonemang har
fyra skäl för att inkludera en viss indikator i uppföljningen identifierats:
1. Att få en överblick av den nationella utvecklingen. Här görs ingen åtskillnad mellan olika
funktioner utan hela elsystemets utveckling betonas. Elnätföretag kan, trots detta ha en
nyckelroll på grund av deras tillgång till data, även inom områden där de har små möjligheter
att påverka utvecklingen.
2. Att få en överblick över utvecklingen i branschen inom ett visst fokusområde (t.ex. etablering
av storskalig förnybar elproduktion) som inte har samma relevans för alla företag eller i alla
delar av landet. En sådan överblick kan vara ett viktigt underlag för att bedöma behov av
åtgärder inom vissa delar av energisystemet. Det kan givetvis gälla incitament riktade mot
elnätföretagen, men också andra typer av åtgärder, t.ex. regler och bidrag för distribuerad
förnybar elproduktion eller regler för elhandel på olika nivåer.
3. Att följa upp resultat av specifika projekt som genomförts inom ett visst fokusområde med
relevans för utvecklingen av smarta elnät, t.ex. erfarenheter av avancerade IT-lösningar eller
försök med peer-to-peer (P2P) handel. Sådana resultat kan användas som goda exempel
eller benchmark för andra företag med liknande utmaningar eller som del av ett nationellt
förändringsarbete.
4. Att utifrån vissa kriterier följa upp egenskaper i nätverksamheten som är relevanta för alla
elnätföretag så som exempelvis kundnöjdhet eller leveranskvalitet samt där smarta
elnätstillämpningar bidrar till en ökad måluppfyllelse. Nuvarande incitament i
intäktsramsregleringen faller således inom denna kategori.
WPS:s förslag är att indelning i syften efter denna modell tas med som ett viktigt underlag till Ei:s
slutliga val av smarta elnätsindikatorer. De urvalskriterier som tagits fram av Ei kan till exempel ges
olika viktning beroende på syftet med att samla in uppgifterna. Är exempelvis målet att få en nationell
överblick över förhållanden som elnätföretagen inte har något större inflytande över bör
tillgängligheten till information vara styrande.

METOD FÖR FRAMTIDSSÄKRING
Begreppet framtidsäkring har ingen entydig definition men har olika innebörd beroende på
sammanhang. Med framtidsäkring av byggnader eller infrastrukturprojekt syftas ofta på att ta hänsyn
till långsiktiga hållbarhetskrav samtidigt som robusthet och anpassbarhet kan byggas in i projekten.
Framtidsäkring av en viss verksamhet eller organisation syftar ofta på förmågan till anpassning i
förhållande till omvärldsförändringar och det finns ett flertal olika etablerade metoder för att utveckla
en sådan förståelse (SWOT, Scenariotekniker etc.). Oavsett vilken analysmetod som används är
förståelse för vilka drivkrafter som påverkar den egna verksamheten central.
Syftet med denna utredning är att framtidssäkra de indikatorer som ska användas för att följa upp
utvecklingen av smarta elnät. och i likhet med framtidssäkring av en viss verksamhet är en förståelse
för omvärldsförändringar central. För att kunna åstadkomma framtidssäkring behöver man utreda om
elsystemets framtida utveckling gör att det bör prioriteras indikatorer som har en begränsad betydelse
idag, men förväntas bli avgörande på sikt, eller om vissa indikatorers relevans kommer att begränsas
p.g.a. exempelvis teknikutveckling, etc. Enkelt uttryckt innebär denna del av framtidsäkringen att det
utifrån omvärldsanalysen säkerställs att indikatorerna mäter rätt saker och att väsentliga
framtidsområden inkluderas.
Som komplement till detta perspektiv på framtidssäkring är det viktigt att säkerställa att den utveckling
som vill följas upp mäts på rätt sätt. Den ideala situationen är givetvis att definitionen av en indikator
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och metoden för datainsamling är robust, dvs att den kan förbli oförändrad under flera och
efterföljande år utan att förlora relevans. Detta kan dock vara svårt att åstadkomma för förhållanden
som ännu inte är etablerade men förväntas få stor betydelse i framtiden. I dessa fall kan
anpassningsbarhet vara ett lämpligt förhållningssätt för att åstadkomma framtidssäkring.

OMVÄRLDSANALYS
Internationella erfarenheter som har betydelse för ovanstående perspektiv på framtidssäkring av
smarta elnätsindikatorer är en väsentlig del av den omvärldsanalys som genomförts. I den
internationella utblicken har de drivkrafter som påverkat målen för utvecklingen av smarta elnät
analyserats tillsammans med erfarenheter av kriterier och indikatorer för utvecklingen av smarta elnät.
Även specifika erfarenheter som har betydelse för framtidssäkring av smarta elnätsindikatorer ingår.
Omvärldsanalysen innehåller även en intervjuundersökning där aktörer inom WSP:s
referensgruppsnätverk intervjuas. Utgångspunkten för intervjuerna har varit att identifiera aktörernas
syn på behovet av smarta elnätsindikatorer. Intervjuundersökningen syftar också till att skapa en
förankring av indikatorerna ochutvärdering av definitionernas tydlighet.

IDENTIFIERING AV TRENDER
En god förståelse för de drivkrafter som påverkar framtidens elmarknad och vilka trender som skapas
av dessa drivkrafter är avgörande för att bedöma om de indikatorer som föreslås mäter rätt saker.
Med stöd av omvärldsanalysen och erfarenheter av liknande utredningar har de mest betydelsefulla
trenderna som påverkar elsystemet identifierats och som således är viktiga att beakta när de smarta
elnätsindikatorerna ska framtidssäkras. Trenderna utgår från Ei:s tre mål för användning av smarta
elnätsindikatorer, dvs. Energieffektivitet, Energiomställning samt Motståndskraftigt och Tillförlitligt
elnät. För vart och ett av dessa mål har ett antal deltrender som är förknippade med respektive mål
identifierats. Som exempel kan nämnas att målet energiomställning omfattar trenderna:
•
•
•
•
•

Ökad andel förnybara energikällor
Ökad elektrifiering
Fler aktörer i energilandskapet
Strävan efter hållbarhet – miljö
Strävan efter ekonomisk hållbarhet

GAP-ANALYS
För att få förståelse för om en indikator mäter rätt sak och om väsentliga framtidsområden är
inkluderade i analysen, har ett top-down perspektiv tillämpats med identifierade deltrenderna som
utgångspunkt. Analysen utgör ett komplement till det arbete som genomförts inom Ei:s projekt.
Gap-analysen innebär att deltrenderna bryts ned i en trädstruktur med olika nivåer som utgör bryggan
mellan indikatorerna och delmålen. Pedagogiskt kan man säga att Delmålet representeras av en
deltrend som beskrivs av egenskaper, som innehåller kriterier och som i sin tur reflekterar olika
indikatorer. En trädstruktur finns visualiserad i Figur 2 för delmålet energiomställning.
Begreppen egenskaper och kriterier kan beskrivas enligt följande:
Egenskaperna utgör relevanta aspekter för elnätet och reflekterar elnätets förmåga att hantera
deltrenden.
Kriterierna representerar de delar av egenskapen som man optimalt sett skulle vilja veta oberoende av
svårigheter med exempelvis mätning och administrativa restriktioner.
Indikatorn är, i sin tur, det som är möjligt att mäta för det kriteriet.
Trädstrukturen visar på ett tydligt sätt till vilken eller vilka deltrender en viss smart elnätsindikator kan
kopplas. Dessa förslag till smarta elnätsindikatorer bygger på data från omvärldsanalysen, Ei:s
preliminära indikatorer samt upparbetad erfarenhet. Tomma rutor visar att det finns gap som kan
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behöva adresseras. I vissa fall finns då även förslag på preliminära smarta elnätsindikatorer som kan
användas. De smarta elnätsindikatorer som identifierats och definierats i figurerna eller beskrivs
därunder ska ses som WSP:s förslag på smarta elnätsindikatorer och utgör därmed endast ett
medskick till Ei:s fortsatta arbete.
Figuren nedan visar ett exempel på hur detta kan se ut.

Figur 2 Exempelbild på trädstruktur.

SCANNING
Utvärderingen av de smarta elnätsindikatorerna består även av en scanning, vilket baseras på en
metod som WSP använder. Denna scanning används av WSP för att undersöka om ett projekt eller
uppdrag är hållbart och baseras på FN:s globala Agenda 2030 mål. För denna utredning används
scanningen för att ytterligare visualisera hur relevanta deltrender och dess underliggande egenskaper
är för de smarta elnätsindikatorerna.
Scanningen ger en översikt över förhållandet mellan en samling mål eller trender och en viss indikator.
Innan scanningen påbörjades genomfördes en anpassning av verktyget så att de deltrender som
identifierats enligt ovan inkluderats i scanningsverktyget. En scanning har därefter gjorts för var och en
av de preliminärt identifierade indikatorerna. För varje indikator visar scanningen i vilken utsträckning
indikatorn är relevant för respektive deltrend och i vilken utsträckning den bidrar till de olika delmålens
uppfyllande. Scanningen genomförs genom att ställa följande frågor, enligt följande steg:
1. Är deltrenden relevant för indikatorn?
I det första steget undersöks vilka av deltrenderna som är relevanta och/eller har en påverkan
på indikatorn. För de deltrender som är relevanta för indikatorn så går processen vidare till
steg två. De deltrender som inte är relevanta väljs bort och analyseras inte vidare.
2. Är egenskaperna relevanta för indikatorn?
I det andra steget undersöks vilka egenskaper som är relevanta för indikatorn. Varje deltrend
består av en eller flera egenskaper. Även dessa undersöks utifrån relevans. Här gäller samma
utgångspunkt som i steg 1, dvs icke-relevanta egenskaper väljs bort medan de som är fortsatt
relevanta går vidare till steg 3. Det finns dock en viktig skillnad mellan analysen i det här
steget och i det föregående. Om ingen av egenskaperna anses vara relevanta så görs en
genomgång av orsaken, exempelvis så är deltrenden eventuellt inte relevant eller så saknas
viktiga perspektiv.
3. Kommer indikatorn kunna hantera deltrendens underliggande egenskaper?
I det tredje steget undersöks om indikatorn kan hantera deltrendens egenskaper. Detta görs
genom att varje indikator bedöms gentemot alla egenskaper inom deltrenden. Här betygsätts
indikatorn efter en tregradig skala; ja, nej och delvis. En skillnad från föregående steg är att
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om indikatorn betygssätts som nej eller delvis så väljs inte indikatorn bort. Däremot förtydligas
varför indikatorn inte kan anses hantera deltrendens underliggande egenskaper.
4. Ger en indikatorns målnivås uppfyllande en positiv, neutral eller negativ utveckling av
deltrendernas underliggande egenskaper?
I det fjärdesteget undersöks om ett uppfyllande av indikatorn driver på mot en positiv, neutral
eller negativ utveckling av deltrenden och dess underliggande egenskaper.
Scanningen är genomförd när alla frågor har besvarats. Då sammanställs resultatet och visualiseras i
följande figur.
Relevans och hantering av trender
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Figur 3. Exempelbild på rosdiagram från framtidssäkring.

I figuren ovan visas ett exempel på ett resultat från en scanning av en särskild indikator. De slutgiltiga
resultaten i den här delen av utredningen presenteras under Analys av scanningen.
Scanningen bygger på en utvärdering som bedömer om indikatorn är tillräckligt framtidssäkrad
baserad på de deltrender och egenskaper som inte hanteras. Om inte indikatorn anses vara tillräckligt
framtidssäkrad så identifieras ett antal åtgärder som kan vara att indikatorn arbetas om och/eller
kompletteras. Det finns därefter en möjlighet att följa upp åtgärderna med en ny scanning och en
utvärdering för att se om den uppdaterade indikatorn är tillräckligt framtidssäkrad.
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Del 3
Utredningens resultat

Den tredje och avslutande delen av rapporten redovisar utredningens resultat och består av följande
avsnitt
-

Avsnitt 7: Omvärldsanalys
Avsnitt 8: Trender definierade i målbilden
Avsnitt 9: Resultat och analys av top-down perspektivet / gap-analysen
Avsnitt 10: Analys av gap-analysens indikatorer
Avsnitt 11: Slutsatser
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OMVÄRLDSANALYS
Avsnittet omvärldsanalys består av två huvudsakliga delar. Den första delen redovisar en internationell
utblick med internationella erfarenheter av utvecklingsområden, utvärderingsmetoder och
bedömningar av pågående trender. Den andra delen redovisar de resultat som erhållits från
intervjuundersökningen.
För att förmedla en helhetsbild är utgångspunkten i den internationella utblicken och i
intervjuundersökningen de tillämpningar som omvärldens aktörer lyft fram när det gäller behovet av
smarta elnätsindikatorer. Exempel på tillämpningar som förekommer i internationella sammanhang är
metoder för uppföljning av forsknings- och demonstrationsinsatser där projektresultat utvärderas
utifrån t.ex. programmål, företagens egna projektutvärderingar och olika länders och myndigheters
uppföljning av energiföretagens verksamhet.

RESULTAT FRÅN DEN INTERNATIONELLA UTBLICKEN
Baserat på internationella erfarenheter beskrivs inledningsvis grundläggande mål och delmål för
utveckling av smarta elnät tillsammans med en översikt av ett antal länders och organisationers val av
prioriterade utvecklingsområden eller önskvärda egenskaper hos smarta elnät. Avgörande för sådana
prioriteringar är de drivkrafter som påverkar utvecklingen av smarta elnät. Exempel på dominerande
drivkrafter i olika grupper av länder och hur dessa drivkrafter förändrats över tiden behandlas i ett
särskilt avsnitt. Utifrån målbild och drivkrafter analyseras avslutningsvis erfarenheter beträffande
användning av indikatorer för smarta elnät. Vid utvärdering av olika indikatorers användbarhet har
syftet med valet av indikatorer och den datainsamling som genomförts varit central. En
systematisering av dessa syften redovisas i inledningen till denna rapport.

Målbild
Smarta elnät bidrar till att lösa flera av de utmaningar som energisystemet står inför. Dessa
utmaningar sammanfattas ofta i det s.k. ”energi-trilemmat” som lanserats internationellt av World
Energy Council (WEC). Med detta begrepp avses behovet av att balansera följande tre övergripande
mål8.
•
•
•

Miljömässig hållbarhet
Jämställd tillgång på energi
Säker energiförsörjning

Dessa mål har pekats ut som avgörande för energisystemets framtida utveckling i flera internationella
for t.ex. inom WEC, OECD9 och ICER10 (International Confederation of Energy Regulators). De
avspeglar sig också i målen för Ei:s projekt om indikatorer för smarta elnät, även om vissa
förändringar av den övergripande målbilden gjorts utifrån elsystemets specifika utmaningar på
nationell- och på EU-nivå. Som resultat har följande tre delmål specificerats av Ei som utgångspunkt
för WSP:s uppdrag:
•
•
•

Integrering av förnybara energikällor och energiomställning
Energieffektivitet
Motståndskraftigt och tillförlitligt elnät

Vid en internationell jämförelse kan konstateras att de allra flesta studier som syftar till att kartlägga
utvecklingen, analysera drivkrafter och värdera nyttor av smarta elnät utgår från den övergripande
målbild som beskrivits ovan. Vilken vikt som läggs vid de olika dimensionerna varierar dock beroende
Översättning av World Energy Council’s engelska terminologi: Energy security, Energy equity (accessibility and affordability),
Environmental sustainability, WEC, World Energy Trilemma Index 2019
9 OECD, Accelerating Climate Action, Refocusing Policies through a Well-being Lens, September 2019
10 Avspeglas t.ex. i organisationens arbetsprogram under perioden 2012-2015 http://icer-regulators.net/virtual-working-groups/
8
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på syftet med analys, energisystemets utformning och nationella prioriteringar. Det är inte heller alltid
så att de prioriteringar som gjorts preciserats i konkreta delmål. Dessa kan däremot avspegla sig i
valet av identifierade utvecklingsområden och önskvärda egenskaper för smarta elnät. Hur olika
aktörer valt att klassificera och systematisera uppföljning av smarta elnät är härigenom ett viktigt
medel för att förstå inriktningen på de satsningar som gjorts.
IEA
En illustration av hur smarta elnätslösningar och dess påverkan på elsystemet kan systematiseras är
den indelning i smarta elnätsteknologier som används av IEA i olika statistiska uppföljningar 11. Nedan
är den fördelade på de olika rollerna i elsystemet12.

Figur 4. Illustration av hur smarta elnätslösningar och dess påverkan på elsystemet kan systematiseras.

Av denna indelning framgår tydligt att utvecklingen av smarta elnät enbart till viss del är beroende av
elnätsföretagens agerande. I bred bemärkelse omfattar smarta elnät funktioner inom elförsörjningens
hela värdekedja även om elnätföretagen i många fall är en av nyckelaktörerna. Värt att notera är det
särskilda fokus som utveckling av avancerad mätinfrastruktur (AMI) har. I början av 2010-talet
betraktades detta område i det närmaste som synonymt med utveckling av smarta elnät och har också
prioriterats högt i många länder och regioner, inklusive EU. Orsaken är att AMI ses som en avgörande
möjliggörare av övriga utvecklingsområden samtidigt som det varit förhållandevis enkelt att sätta mål
och följa upp implementering av tekniken. Vidare har IEA valt att identifiera integrering av
11

IEA, Technology Roadmap Smart Grids, International Energy Agency (IEA) Paris 2011
Social costs and benefits of Smart Grid technologies Discussion Paper, Anna Nordling, Sirje Pädam, Claës af Burén, Peter
Jörgensen, ISGAN 2018
12
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informations- och kommunikationsteknologi som ett särskilt utvecklingsområde. Skälet till detta är
sannolikt hänsyn till andra statistikområden, men detta bidrar till att skapa avgränsningsproblem i
förhållande till övriga utvecklingsområden.
IEA och många andra expertorganisationer inom området betonar också vikten av att tillämpning av
smarta elnätslösningar genererar nyttor på systemnivå, där fördelning av kostnader och nyttor kan se
olika ut beroende på marknadsdesign.13 Därutöver framhålls ofta att koordinerade åtgärder inom olika
delar av värdekedjan ofta är ömsesidigt förstärkande. För att erhålla en rättvis bild av utvecklingen av
smarta elnät krävs därför en helhetssyn som är svår att fånga upp med hjälp av enskilda indikatorer.
Uppföljningar inom EU
EU:s strategiska prioritering och uppföljningar inom smarta elnät avser i huvudsak regelverket för den
inre marknaden och EU:s forsknings- och utvecklingsprogram. Beträffande den inre marknaden har
fokus nästan uteslutande varit på smarta elmätare, som också ses som en av de viktigaste
förutsättningarna för att stärka kundernas ställning på marknaden14. När det gäller forskning,
utveckling och demonstration har sammanställningar av medlemsländernas utvecklingsinsatser inom
smarta elnät genomförts regelbundet av Joint Research Center (JRC), där den senaste rapporteringen
är från 2017.15 De sex utvecklingsområdena som JRC valt att använda är:
•
•
•
•
•
•

Smart network management (SNM)
Demand-side management (DSM)
Integration of distributed generation and storage (DG&S)
Electric mobility (E-mobility)
Integration of large-scale renewable energy sources (L_RES)
Övriga, bl.a. marknad och regelverk samt cybersäkerhet

Skillnad mot tidigare rapportering från 2014 är att området ”aggregation and smart customer/smart
home” har slagits ihop med området DSM. Vidare har området “integration of distributed energy
resources (DER)” utvidgats till att även inkludera lagring. Slutligen har det tidigare området “smart
metering” tagits bort från sammanställningen. Förklaringen som ges till detta är att denna typ av
projekt anses ha nått kommersiell mognad. JRC:s indelning i områden är alltså snarlik den som
används i IEA:s statistik även om grupperingen av utvecklingsområden skiljer sig en hel del. Detta
förklaras till viss del av att de olika syften som ligger bakom indelningen. Till exempel så kan projekt
som syftar till integrering av storskalig förnybar produktion ha en nära koppling till integrering mellan
nationella marknader, vilket kan motivera att dessa redovisas i särskild ordning av JRC. DSM är också
ett mer avgränsat område än IEA:s ”Customer side systems” som även inkluderar smarta hem och
liknande teknologier.
I den senaste uppföljningen som gjorts av JRC betonas tre utvecklingsområden som särskilt
betydelsefulla för framtiden, nämligen säker integrering av distribuerade energiresurser, kundernas
möjlighet att reagera på prissignaler samt säker integrering av storskalig förnybar produktion.
Också inom EU lyfta behovet av en helhetssyn på utvecklingen av smarta elnät, vilket förmodligen är
anledningen till att Elmarknadsdirektivet pekar på att tillsynsmyndigheten vartannat år ska
sammanställa indikatorerna i en rapport som även innehåller rekommendationer. Detta ”extra lager” av
kontextuell information är central för att verka för relevanta förändringar i smarta elnätsutvecklingen.
USA

13

IEA, How to Guide on Smart Grid, programförklaringar från ISGAN, GSGF m.fl.

14

EU, Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity,
COM/2014/0356 final
15

JRC - Smart grid projects outlook 2017. Facts, figures and trends in Europe
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Ytterligare ett exempel på klassificering av smarta elnät är det program och de uppföljningar som
gjorts på federal nivå i USA. Redan 2009 definierade U.S. Department of Energy följande delmål som
utgångspunkt för värdering av utvecklingen av smarta elnät i landet 16:
•
•
•
•
•
•

Enable informed participation by customers
Accommodate all generation and storage options
Sell more than kWhs
Provide power quality for the 21st Century
Optimize assets and operate efficiently
Operate resiliently to disturbances, attacks and natural disasters

Värt att notera är att USA som en del av målet om ett säkert elsystem redan år 2009 pekade på
behovet av att hantera attacker och effekter av naturkatastrofer. Något som nu uppmärksammas allt
mer i många andra länder, inte minst som en konsekvens av klimatförändringar och den ökade risken
för cyberhot.
I en rapport till Kongressen 201817 om utvecklingen inom smarta elnät har dessa mål kompletterats
med en mer detaljerad lista över egenskaper som pekas ut som avgörande för den modernisering av
elnäten som eftersträvas:
1. Increased use of digital information and controls technology to improve reliability, security, and
efficiency of the electric grid.
2. Dynamic optimization of grid operations and resources, with full cybersecurity.
3. Deployment and integration of distributed resources and generation, including renewable
resources.
4. Development and incorporation of demand response, demand-side resources, and energyefficiency resources.
5. Deployment of “smart” technologies (real-time, automated, interactive technologies that
optimize the physical operation of appliances and consumer devices) for metering,
communications concerning grid operations and status, and distribution automation.
6. Integration of “smart” appliances and consumer devices.
7. Deployment and integration of advanced electricity storage and peak-shaving technologies,
including plug-in electric and hybrid electric vehicles, and thermal-storage air conditioning.
8. Provision to consumers of timely information and control options.
9. Development of standards for communication and interoperability of appliances and
equipment connected to the electric grid, including the infrastructure serving the grid.
10. Identification and lowering of unreasonable or unnecessary barriers to adoption of smart grid
technologies, practices, and services.
I rapporten sammanfattas smarta elnäts egenskaper enligt följande: Ett smart elnät använder digitala
teknologier för att förbättra elsystemets tillförlitlighet, flexibilitet, säkerhet och effektivitet samtidigt som
smarta elnätslösningar möjliggör en diversifierad energimix, ökat kunddeltagande samt en tillförlitlig
och säker nätdrift. Som synes finns en god överenstämmelse med de delmål som gäller på EU-nivå.
Även här lyfts kundernas aktiva deltagande fram som ett eget mål för utvecklingen. Värt att notera är
därutöver den vikt som läggs vid cybersäkerhet samt utveckling av standarder och användning av
interoperabel utrustning som del av det smarta elnätets infrastruktur.
Exempel på prioriteringar från andra länder
De uppföljningar som gjorts av utvecklingen mot ett smartare elnät på nationell nivå omfattar ofta en
ganska bred målbild, inklusive socioekonomiska förhållanden som sysselsättning, grön tillväxt,
kunddeltagande, minskade av energifattigdom, etc.

16
17

U.S. Department of Energy, “Smart Grid System Report”, 2009
US Department of Energy, Smart Grid System Report 2018 Report to Congress, November 2018
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Ett exempel på detta är från UK där Ofgem, den brittiska tillsynsmyndigheten, vid sidan av
tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö och sammankoppling även inkluderar kundnöjdhet och
sociala skyldigheter i den övergripande målbilden som styr deras verksamhet 18. Här betonas också
behovet av integrering mellan det fysiska elsystemet, den digitala infrastrukturen och marknaden. En
betydelsefull aktör i denna omställning är Catapult Energy Systems som är en oberoende och ickevinstdrivande samarbetsorganisation mellan industrin, regering, akademi och forskning. Catapult
fokuserar på vad man kallar ”the Future Power Systems Architecture Programme (FPSA)” med målet
att identifiera de nya förmågor som kommer att behövas för elsystemet i tidsperspektivet 2030 19.
FPSA har identifierat följande drivkrafter för utvecklingen av det framtida elsystemet:
•
•
•
•
•
•
•

The flexibility to meet changing but uncertain requirements
The change in mix of electricity generation
The use of price signals or other incentives
The emergence of new participants
The active management of networks, generation, storage and demand
The recovery from major outages
The need for some coordination across energy vectors

Korrekta prissignaler som når fram till alla marknadsaktör är givetvis en central fråga för det framtida
elsystemet och här lyfts nya aktörer i energilandskapet fram som en viktig drivkraft, vilket också är en
av de deltrender som inkluderats i detta projekt. Liksom i det amerikanska exemplet betonas förmågan
att hantera elavbrott och återställa systemet som särskilt betydelsefulla egenskaper i det smarta
elnätet.
Även i många andra länder betonas även den sociala dimensionen vid utveckling av smarta elnät.
Många länder ser smarta elnät som en möjlighet att stödja energieffektivisering hos slutkunder genom
att ge kunderna information och tydlig feedback om sin energiförbrukning. Särskilda program med
denna inriktning förekommer också inom flera EU-länder med syfte att avhjälpa energifattigdom 20.
Sammanfattningsvis är vår bedömning att EU särskilt betonar omställningen av energisystemet vid
balansering av de tre målen för energipolitiken, samtidigt som kundernas aktiva deltagande på
marknaden ofta lyfts fram som ett mål i sig för denna utveckling. I USA ligger istället modernisering av
näten och digitalisering i fokus där delmålen resiliens och cybersäkerhet gets allt högre prioritet under
de senaste åren. I många utvecklingsländer är istället tillgång till el för alla medborgare (electricity
equity) ett prioriterat mål. Detta gäller exempelvis för Indien där utbyggnad av decentraliserad förnybar
produktion sammanknutna av lokala mikronät är viktiga delar av landets program för landsbygdens
elektrifiering. Dessa lokala elnät kan sedan i ett nästa steg anslutas till det nationella elnätet 21.

Drivkrafter och trender
De drivkrafter/trender, egenskaper och teknologier som anses ha störst betydelse för utvecklingen av
smarta elnät kan variera ganska mycket. För att kunna bedöma användbarhet av olika smarta
elnätsindikatorer och uppföljningsmetoder är det betydelsefullt att förstå vilka drivkrafter eller trender
som varit styrande för utvecklingen samt i vilken grad dessa drivkrafter också är relevanta för Sverige.
En del av framtidsäkringen av smarta elnätsindikatorer är att utgå från önskvärda egenskaper hos
elsystemet som kan förväntas vara betydelsefulla över en längre tid. Ett tecken på detta är att den
egenskap som indikatorn avser att mäta avspeglar en betydelsefull drivkraft som är relevant i många
18

Copenhagen Economics, Incitament för smarta elnät, Forum för smarta elnät, september 2017
https://es.catapult.org.uk/capabilities/systems-integration/dynamic-energy-system-architecting/
Se t.ex. https://www.ofgem.gov.uk/about-us/our-priorities-and-objectives och https://ec.europa.eu/energy/eu-buildingsfactsheets-topics-tree/energy-poverty_en?redir=1
21
Se t.ex. ISGAN, Executive Summary of ISGAN Knowledge Exchange on Distributed Generation, Microgrids, and Smart
Metering in Bengaluru, India, November 2017
19
20
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länder och att denna relevans varit stabil under en längre tid. Det kan därför vara intressant att titta
närmare på olika länders värdering av olika trender och hur dessa värderingar utvecklats under de
senaste 5 till 10 åren.
En av de tidigaste uppgifterna inom ISGAN var att sammanställa olika länders värdering av de
viktigaste drivkrafterna och teknikerna inom området smarta elnät.22 Sådana sammanställningar
genomfördes år 2012 och år 2014.23 En uppdatering har också genomförts under år 2020, men denna
är ännu inte publicerad. Inom dessa studier har 32 olika drivkrafter och 58 teknologier av central
betydelse för utvecklingen av smarta elnät definierats. Nya drivkrafter som tagits med i årets
undersökning är brandsäkerhet och regulatoriska sandlådor. Ny teknik är AI (Artificial Intelligence) och
maskininlärning, IoT (Internet of Things) och blockkedjor.
De drivkrafter som definierats som de sex viktigaste i utvärderingen från år 2020 är: System efficiency
improvements, Distribution adequacy, Optimizing asset utilization, Emerging business models and
Enabling customer choice and participation, och Reliability improvements. En tydlig trend är att
Distribution adequacy och Optimizing asset utilization har fått ökad prioritet jämfört med tidigare år
samtidigt som renewable energy standards and targets uppfattas som en mindre stark drivkraft jämfört
med tidigare år.
Datainsamlingen från år 2012 och år 2014 visar också på betydande regionala skillnader, vilket
framgår av ISGAN:s rapport från år 2014. I figuren visas de 6 drivkrafter som getts högst rankning i
den klusteranalys som genomförts för 22 länder uppdelade på utvecklade ekonomier och
utvecklingsländer. X-axeln i diagrammet avser erhållna poäng från klusteranalysen.

Figur 5. Drivkrafter som definierats som de viktigaste i ISGAN:s utvärdering i utvecklade länder (vänster) och utvecklingsländer
(höger).

Mätinfrastruktur och smarta mätare
Inledningsvis var utvecklingen av smarta elnät både i Europa och i andra länder fokuserad på
introduktion av smarta mätare. En infrastruktur för insamling av mätdata från smarta elmätare (AMI)
sågs som en viktig förutsättning för att aktivera kunder och mobilisera olika flexibilitetsresurser med
hjälp av bl.a. dynamiska nättariffer och elavtal baserade på timpriser. De smarta elmätarna skulle
22
23

International Smart Grid Action Network
ISGAN, 2014 Edition: Smart grid Drivers and Technologies by Country, Economies and Continents, September 2014
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också underlätta ett effektivt utnyttjande av lokal produktion från t.ex. solceller24. Under senare år har
dock fokus förflyttats från utrullning av smarta elmätare till en mer integrerad användning av ICT för en
effektiv drift av ett elsystem som blivit allt mer komplext. Också de funktionskrav för smarta mätare
som är under införande i Sverige25 kommer att ge tillgång till nya typer av data som underlättar för
olika typer av datainsamling och övervakning. Information om hur de olika funktionaliteterna hos
elmätarna utnyttjas i andra länder kan således vara av intresse också ur svensk synpunkt.
Fokus på flexibilitet
Både globalt och när det gäller policyutveckling inom EU har ett allt större fokus kommit att handla om
att stärka kundernas förmåga att agera aktivt på elmarknaden, både som prosumenter och som
medvetna konsumenter som kan dra nytta av sina möjligheter att bli mer flexibla i sin elanvändning.
Utifrån dessa ambitioner ställs stora förhoppningar på smarta elnäts förmåga att tillvarata alla
tillgängliga flexibilitetsresurser på ett effektivt sätt. Det gäller såväl efterfrågeflexibilitet bland
elanvändare som energilagring och flexibilitet i elproduktion. I synnerhet efterfrågeflexibilitet har varit i
fokus i såväl Sverige26 som på internationell nivå27. Elkonsumenter förväntas bli mer flexibla i sin
användning i takt med att timmätning och timprissättning av el ökar. Utvecklingen mot att fler
hushållsapparater förses med sensorer och är uppkopplade mot internet 28 med ökad möjlighet till
styrning är en annan del av denna förväntade utveckling. Här tros nya aktörer, exempelvis
aggregatorer och/eller energitjänsteföretag, komma att spela en viktigare roll. Delmålet om ökad andel
förnybar elproduktion är härmed kopplat till målet att tillvarata alla tillgängliga flexibilitetsresurser och
att skapa möjligheter för nya aktörer att agera på marknaden.
Digitalisering
En annan tydlig trend är det ökade fokuset på alla former av digitalisering, en trend som även
uppmärksammats av CEER29. Exempel på områden som elmarknadens aktörer kan dra nytta av är
avancerad mätteknik, användning av realtidsdata vid drift av elsystemet och automatiserade processer
baserade på realtidsdata och avancerade prognosverktyg (t.ex. för optimering av
vindkraftsproduktion). Stor enighet råder om att ökat datautbyte samt utökade och nya modeller för
samarbete kommer att krävas för att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom energisystemet.30 Det
handlar både om att garantera en säker drift av elnätet genom interoperabilitet mellan de system som
används av systemoperatörer och tjänsteföretag som agerar ”på andra sidan mätaren” samt mellan
olika teknikleverantörer. Den ökade tillgången på data skapar förutsättningar för att utnyttja
distribuerade resurser på ett helt nytt sätt. Härigenom blir det möjligt att fundamentalt förändra
slutanvändarnas/konsumenternas roll på marknaden.
Digitaliseringens betydelse inom elområdet exemplifieras även genom ett ökat aktörsintresse för nya
servicetjänster så som smarta hem (energy as a service), sakernas internet (Internet of Things) och
smarta städer (Smart cities). Detta illustreras av en analys av Twitterkommunikation med hashtagen
#smartgrid under perioden 2015–2018 som genomförts inom ISGAN31. Under denna period noteras
ett markant ökat intresse för dessa ämnen liksom för användning av ”big data” och behovet av
cybersäkerhet. Även intresset för blockkedjetillämpningar har noterats som ett tydligt intresseområde
under de senaste åren, inte minst i samband med diskussioner om framgångsrikt bildande av så
kallade medborgarenergigemenskaper.
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Se t.ex. EU, Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity, COM/2014/0356 final
Ei, Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag, R2017:08
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Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, Energimarknadsinspektionen R2016:15.
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Referens till ISGAN och MI
28
Sakernas internet, Internet of Things
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CEER (2019) CEER Consultation on Dynamic Regulation to Enable Digitalisation of the Energy System
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2nd Vienna Energy Strategy Dialogue, november 2019
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ISGAN, Annex 7 Market Transition, The Smart Grid Discourse Arena: A global social network analysis, April 2019
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Cybersäkerhet
Allt större delar av de system som används för drift av elnäten (Operational Technology, OT) ersätts
av ICT-system eller är uppkopplade mot dessa, Integrering av ICT i systemet skapar många fördelar
som automation och bättre utnyttjande av flexibilitetsresurser men systemets ökade komplexitet gör
det också mer sårbart. Såväl enskilda komponenter som hela den kritiska infrastrukturen kan komma
att utsättas för attacker vilket innebär att säkerhetsfrågorna förväntas få ökad prioritet i framtiden. Ett
begrepp som ofta används i dessa sammanhang är ”system av system” för att påtala komplexiteten
och behovet av ökad kunskap inom området. Detta innebär att cybersäkerhet blivit en allt viktigare
fråga både inom forskning och inom planering där betydelsen av att bygga in säkerhet redan från
början betonas32.

Indikatorer och kriterier
I underlag där energi-trilemmat lyfts fram betonas ibland att målet om säker energiförsörjning snarare
ska betraktas som en grundförutsättning än ett delmål som ges samma vikt som de övriga två
dimensionerna. När det gäller elförsörjningen betonas också att behovet av motståndskraftiga elnät
blivit allt starkare i takt med ökad elektrifiering och introduktion av digitala tjänster. Här kan ett avbrott i
elförsörjningen få stora konsekvenser, exempelvis inom digitaliserad hemsjukvård. Trenden att lyfta
fram behovet av motståndskraftiga elnät och resiliens som en viktig del av smarta elnät har under de
senaste åren varit särskilt tydlig i USA.
Digitaliseringen anses kunna bidra till ökad leveranssäkerhet och/eller ökad resiliens, t.ex. genom
användning av sensorer, avancerad mätteknik och realtidsdata för att öka säkerheten vid drift av
elsystemet. Ett exempel är s.k. självläkande nät, där potentiellt bristfällig utrustning kan kopplas bort
innan felet är ett faktum. Samtidigt sker en fjärromkoppling och omsektionering av elnätet, som
avvärjer det förväntade avbrottet för slutkunden. De olika indikatorer som föreslås inom området
resiliens gäller dock nästan uteslutande implementering av vissa specifika tekniker som anses kunna
spela en nyckelroll i framtiden. Att fokusera på enskilda tekniker kan dock vara tveksamt ur ett
framtidsperspektiv. Olika sätt att formulera indikatorer i mer generella termer bör därför övervägas
även om detta eventuellt sker på bekostnad av mätbarhet.
Inom området cybersäkerhet intar energisystemet en särställning vid riskbedömning eftersom det är
klassat som samhällskritisk infrastruktur. Begreppet cybersäkerhet bygger på ett helhetsperspektiv där
ökat säkerhetsmedvetande, kvalitetssäkring av data och förbättrade prognosmetoder är viktiga
komponenter. Vid analys av risker krävs ett samlat perspektiv som omfattar både cyberattacker, s.k.
cyberincidenter samt även risker relaterade till naturliga händelser (incidenter utan uppsåt). Det är
också viktigt att beakta att äldre delar i elsystemet, så som SCADA-system, oftast har lägre krav på
cybersäkerhet. Hantering av cyberattacker skiljer sig på ett flertal punkter från hantering av elavbrott
orsakade av fysiska händelser. Erfarenhet genom övningar och tydlig ansvarsfördelning har
identifierats som nyckelfaktorer för att öka förmågan att hantera denna typ av attacker. 33
Många av de indikatorer som används för leveranssäkerhet och energieffektivitet har tagits fram för att
följa upp konkreta projekt eller för att mäta företagens effektivitet, antingen inom företagen själva eller
av tillsynsmyndigheter. I en forskningsrapport från University of Twente och Vattenfall har en
omfattande litteraturgenomgång gjorts av egenskaper hos smarta elnät och KPIs för, i första hand,
projekt och företagsnivå.34 Bl.a. redovisas en lista med förslag till indikatorer för effektiv
tillgångsförvaltning. Här föreslås ”ökad distributionskapacitet” som ett kriterium på effektivitet.
Definitionen föreslås vara storleken på adderad kapacitet exkl. nätutbyggnad och i beskrivningen
ETIP SNET (2018) ”Digitalization of the Energy System and Customer Participation: Description and recommendations of
Technologies, Use Cases and Cybersecurity
33
World Energy Council, Cyber challenges to the energy transition, WEC 2019
34
W J Harder, University of Twente, KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR SMART GRIDS, Master Thesis on Performance
Measurement for Smart Grids, Vattenfall AB - R&D - Power Technology, 2017
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påpekas särskilt att detta kan åstadkommas med t.ex. DLR (Dynamic Line Rating). På detta sätt har
man definierat en indikator som är teknikneutral. Som komplement till indikatorn kan dock även
kvalitativa uppgifter om tekniklösning ingå liksom om företagets förutsättningar och förmåga att
använda denna lösning.
När det gäller projekt kopplade till digitalisering så lyfts standardisering och interoperabilitet fram som
viktiga områden i ovannämnda rapport. Att möjliggöra integrering av kommunikations- och
kontrollsystem som främjar interoperabilitet och öppna system med hög säkerhet och flexibilitet sägs
vara ett viktigt kriterium för ett smart elnät. Här föreslås användning av standarder för utrustning och
användning av standarder för protokoll som två kriterier. Motivet för detta är lägre kostnader och ökad
valfrihet i framtiden. Indikatorerna definieras som:
•
•

Andel av befintlig utrustning som använder standarder för kommunikation och andra interface
Andel av befintlig utrustning som använder standardprotokoll

I ovannämnda rapport redovisas även en sammanställning över indikatorer som används av olika
tillsynsmyndigheter inom EU och USA (se tabell). Av bilden framgår att olika index för elavbrott och
tillgänglighet är de indikator som oftast utnyttjas i tillsynen över elnätföretagen (SAIDI, CAIDI, SAIFI.
CEMI (Customer Experiencing Multiple Interuptions, Energy Not Supplied, (ENS), Average Duration of
Interuption (ADI)). Vid sidan av dessa mått på leveranssäkerhet förekommer också olika mått på
effektiv tillgångsförvaltning och drift bl.a. lastfaktor (load factor, LF) och förluster. Exempel på
användning av s.k. nöjdkund-index förekommer också.
Tabell 3. Sammanställning över indikatorer som används av olika tillsynsmyndigheter inom EU och USA

En mindre vanlig indikator är olika index för kundnöjdhet, som enligt sammanställningen ovan endast
används i UK som en del av nätregleringen. Däremot används nöjdkundindex för uppföljning och
övervakning av flera länder inom EU så som Finland Nederländerna, Portugal och Slovenien 35,
I takt med det ökade intresset för lokal förnybar produktion har intresset för att följa upp variabler som
relaterar till denna fråga ökat också hos reglermyndigheter. Här förekommer ett flertal mått på
ansluten kapacitet, faktisk produktion och icke levererad energi (s.k. curtailment), vilket också
CEER (2014). CEER Status Review on European Regulatory Approaches Enabling Smart Grids Solutions (“Smart
Regulation”)
35
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avspeglar sig i Ei:s förslag till preliminära indikatorer. Ett mindre vanligt fokus är tid, definierat som den
genomsnittliga andel av tiden som prosumenter är nettoproducenter. 36 I samma rapport tas också
behovet av en form av standardförfarande vid anslutning av decentraliserad produktion där en
indikator som beskriver om elnätföretaget tillämpar ett sådant standardförfarande föreslås. Ett liknande
kriterium skulle kunna vara tiden från anmälan till faktisk anslutning av den decentraliserade
produktionsanläggningen. Ett sådant kriterium har bl.a. tillämpats av Singapores tillsynsmyndighet för
att ge incitament till en effektiv anslutningsprocess..

RESULTAT FRÅN INTERVJUSTUDIEN
En viktig del av utredningen har varit att förankra indikatorerna med elnätsföretag och övriga aktörer.
Förankringen har genomförts med syftet att få med relevanta perspektiv i analysen och för att
säkerhetsställa att definitioner av indikatorerna är lättförståeliga och enhetliga. Förankringen har delats
upp i två delar, där den första delen utgjordes av kontakt med den av Ei utsedda referensgruppen och
den andra delen utgjordes av kontakt med WSP:s egna referensnätverk. I Ei:s referensgrupp för det
övergripande projektet finns representanter från elnätsbranschen.
I WSP:s referensgruppsnätverk ingår region- och/eller lokalnätägare; ägare av landsbygds-, stadseller storstadsnät samt fastighetsägare och aggregatorer. En viktig del av nätverket är dess spridning
och bredd. För aktörerna inom referensgruppsnätverket har en intervjustudie genomförts med fokus
på förankring av indikatorerna, förståelse för definitionerna samt dess tydlighet. Det är viktigt att
poängtera att resultatet från intervjustudien ger en bild av respondenternas respektive expertis. För att
dra generella slutsatser behöver resultatet balanseras med andra studier och/eller med ett större urval
av respondenter Det är därmed svårt att utifrån denna intervjustudie bedöma hur viktiga eller oviktiga
vissa indikatorer eller trender är i ett större sammanhang, vilket med fördel bör ske i senare steg i det
övergripande projektet, t.ex. under pilotstudien.
I avsnitten nedan presenteras respondenternas allmänna relation till, och deras reflektioner, om
smarta elnät, resultaten från respondenternas åsikter och tankar gällande indikatorerna och slutligen
deras input kopplat till framtida trender.

Respondenternas allmänna reflektioner gällande smarta elnät
Majoriteten av respondenterna upplever att de har en god bild av innebörden av ”Smarta elnät”. De
tycker även att begreppet har blivit tydligare i takt med att deras förståelse för det har ökat. Det nämns
dock att definitionen av begreppet beror mycket på den specifika aktörens perspektiv och tidigare
erfarenheter. Ett elnätföretag anger att medarbetarnas förståelse även kan variera beroende på vilken
del av verksamheten de tillhör, som t.ex. driftavdelning, mätaravdelning eller på kundsidan.
Respondenterna som är fastighetsägare anser sig ha en viss inblick i smarta elnätsfrågor, men
efterfrågar däremot mer information från elnätsföretagen om gällande regelverk. Gällande smarta
elnäts roll i framtiden nämner ett flertal respondenter att den rollen är central, exempelvis som en
möjliggörare för den framtida elmarknaden. Smarta elnät anses även:
•
•
•
•
•
•

Möjliggöra en ökad leveranssäkerhet
Ge förutsättningar för bättre kapacitetsutnyttjande
Bidra till mer omfattande integration av förnyelsebar energiproduktion
Möjliggöra ett mer tillståndsbaserat underhåll
Bidra till proaktiv avbrottshantering och till elnätets stabilitet
Möjliggöra en utökad elektrifiering av transport- och industrisektorerna

Behovet av tekniska lösningar för smarta elnät som bidrar till proaktiv avbrottshantering anses också
vitalt. Exemplet att tekniska lösningar för smarta elnät möjliggör en omställning till ett mer förnybart

36

Belmans, Ronnie et al, Measuring the "Smartness" of the electricity grid, IEEE Conference Paper, juli 2010
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energisystem genom att bidra till elnätets stabilitet har särskilt lyfts fram av intervjudeltagarna. De
understryker att utmaningarna med ett förnybart energisystem kräver nya lösningar, vilket smarta elnät
adresserar. Dessutom anses betydelsen av smarta elnät bli mer framträdande i samband med utökad
elektrifiering av transport- och industrisektorerna.
Vidare nämner respondenterna ett antal framtida utmaningar i relation till smarta elnät. De uttrycker
att elnätsägare behöver tydligare incitament för att investera i smarta elnät. Framförallt kräver
utvecklingen av smarta elnät nya arbetssätt hos alla involverade aktörer, och att jobba mer proaktivt.
Även kunders inställning och kundernas incitament för att ställa om nämns som en annan utmaning.
Det är dessutom viktigt att investeringen i ny teknik kan ge effektiviseringar då den ekonomiska
situationen i en del elnät är ansträngd. Hög leveranssäkerhet är associerat med högre kostnader och
frågan är vilken nivå som är acceptabel i framtiden. Vidare nämns att intäktsregleringen generellt sett
fortfarande endast styrs av investeringskostnaden vilket inte gynnar smarta elnätsutvecklingen. Detta
ensidiga fokus på pris i debatten beror på att utvecklandet av smarta elnät driver kostnader och
betraktas vara associerad med en hög initial kostnadströskel. Dessutom är nya investeringar i
utvecklandet av smarta elnät mer komplexa, i vissa fall kräver mer och annorlunda underhåll. I det
fallet förloras vinsten med investeringen och det kan även bli rent av farligt vid felkalibreringar ur ett
säkerhetsperspektiv. Ytterligare utmaningar som nämns är tillgången på effekt, den digitala
utvecklingen samt tillgång till energilagringstekniker för att åstadkomma flexibilitet. De lokala
elnätsföretagen nämner genomgående ökade kostnader och administrativa myndighetskrav på
Sveriges små elnätbolag som utmaningar för energiomställningen. En slutlig utmaning som nämns är
att fokus ofta är på exempelvis applikationer och sensorer när smarta elnät diskuteras, men att
människorna (kunden) i systemet ofta glöms bort. Intervjurespondenterna anser att ett smart system
består av människor och ett vanligt fel är att lägga allt fokus på systemet, istället för att se systemet
som en möjliggörare av mänskliga aktiviteter, där det är människan som är i fokus och inte systemet i
sig.
Det finns även ett flertal framtida möjligheter med energiomställningen enligt intervjurespondenterna.
Samtliga respondenter nämner stabilare och säkrare drift som en betydande möjlighet, men även
ökad flexibilitet och mer effektivt nätutnyttjande anses möjliggöras av omställningen till smarta elnät.
Ett flertal elnätsföretag anser att möjligheterna med smarta elnät är stora och att det idag finns teknik
för att förbättra leveranssäkerheten och interna arbetssätt. Vidare ger smarta elnät förutsättningar för
mer avancerade analyser av eget nät, exempelvis genom utökad förståelse om det egna elnätet via
tillhandahållande och hantering av mer data. Behovet av smarta elnät anses öka med utvecklingen av
det hållbara samhället, då det ställs mer krav utifrån flera perspektiv. Exempelvis ställs krav på ökad
miljömässig hållbarhet för elproduktion, vilket skapar ett behov för smarta elnät för att hantera de
medföljande utmaningarna i energisystemet.
Ett fåtal elnätsägare nämner att smarta elnät utgör en relativt liten del av verksamheten i
elnätsbolagen jämfört med den mer traditionella nätverksamheten kring drift, underhåll och utbyggnad.
De anser dock att smarta elnät kontinuerligt börjar integreras mer i den traditionella nätverksamheten,
då även den verksamheten är direkt kopplat till det smarta elnät möjliggör. Involvering och etablering
av nya aktörer för att leverera tjänster för drift av smarta elnät ses av elnätsägare som ett alternativ till
investeringar i mer ledningar.
Huruvida de intervjuade elnätsföretagen anser att de har smarta elnät skiljer sig åsikterna åt, men där
de flesta respondenter anser att de endast delvis har det eller inte alls. De elnätsföretag som anser att
de inte har ett smart elnät definierar det genom att det inte finns tillräcklig automatisering (bortsett från
återinkoppling) eller styrning i dagsläget. Andra nämner att de jämför sig med liknande elnät för att
besvara frågan. De elnätsföretag som anser att deras elnät är delvis smart nämner att det finns några
komponenter i elnätet som är just smarta. Ett exempel är installerad teknik i mottagningsstationer för
att indikera begynnande fel. Denna teknik möjliggör för ett agerande innan ett fel drabbar kunden.
Även dagens elmätare anses smarta, då det finns möjlighet att övervaka leveranskvaliteten, vilket är
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viktigt i kommunikationen gentemot kunden. Elmätarna gör det även möjligt att urskilja
spänningsdippar i egna eller överliggande nät. Ett flertal respondenter nämner att de noga följer
teknikutvecklingen och årligen budgeterar för pilotprojekt för ny teknik. Dessa pilotprojekt inkluderar
främst tester av nya produkter, där dock ingen specifik produkt eller ny teknik nämns av
respondenterna.
Gällande definition och mätbarhet av smarta elnät i sin helhet, anser flertalet elnätsföretag att det finns
svårigheter med att sätta mätbara mål för energiomställningen. Två indikatorer som används för ett ge
en fingervisning om leveranssäkerheten i elnätet är SAIDI och SAIFI. För utvecklingen av smarta elnät
har många dock en tydlig strategi och övergripande mål som bidrar till att digitalisera arbetssättet,
samt att arbeta mer proaktivt i elnätet med hjälp av tekniska lösningar för smarta elnät.
Elnätsföretagen nämner att deras smarta elnätssatsning inkluderar kontinuerlig kontroll av
effektuttag/effekttillgång, elkvalitet och nya produktionsanläggningar, samtidigt som ny teknik och nya
möjligheter fångas upp. Från både elnätsföretag och andra aktörer anses speciellt digitalisering vara
ett viktigt fokusområde för att kunna utveckla verksamheten och därmed utforma relevanta
erbjudanden för kunder.

Resultat gällande indikatorer
I detta avsnitt presenteras intervjurespondenternas åsikter angående Ei:s förslag på preliminära
smarta elnätsindikatorer som respondenterna tillfrågades om och som finns presenterade under
avsnitt 3.
Det är viktigt att komma ihåg att vissa åsikter och tolkningar kommer från enskilda aktörer. För att få
en mer heltäckande och representativ bild behöver fler aktörer tillfrågas.
Generellt anser de lokala elnätsföretagen att de smarta elnätsindikatorerna är väldefinierade och
användbara, då de konkret mäter utvecklingen av det smarta elnätet. Gällande indikatorn ”Installerad
kapacitet från distribuerade produktionsanläggningar” ställer respondenterna frågan huruvida den
inkluderar produktionsanläggningar som inte alltid är i drift, eftersom det inte är tydligt om installerad
effekt endast syftar på de anläggningar som används. Istället föreslås att mäta andel av konsumtionen
som kommer från distribuerade produktionsanläggningar, då det inte är ett självändamål att ha en hög
installerad effekt, utan det är den konsumerade elektriciteten från den installerade effekten som är
relevant. Definitionen av indikatorn ”Andelen lokalt producerad elektrisk energi” bedöms vara
ofullständig eftersom den inte gör skillnad på förnybar och icke-förnybar energiproduktion. Den skulle
dock kunna kombineras med indikatorn ”Andelen energi producerad från förnybara energikällor” för att
ge en mer heltäckande definition. Användbarheten av indikatorn ”Andelen lagring och distribuerad
produktion som kan styras” anses vara diffus. En faktor är att det varit svårtolkat gällande vad som är
tillåtet gällande egen produktion i egen regi och styrbar lagring utifrån åtskillnadsreglerna. Det bedöms
vara svårt att definiera vad som exakt ingår under begreppet ”styrning” och vad som får, respektive
inte får styras. Frågan ställs slutligen hur elnätbolagen kan påverka denna indikator. Definitionen av
”Indikator för uppföljning av användandet av “innovativa tariffer”” är enligt flera respondenter diffus,
eftersom det inte är tydligt vad ”innovativ” innebär. Ett elnätsföretag nämner exempelvis att en
innovativ tariff kan prissättas så att den saknar praktisk relevans. För att mäta denna indikator ges
följande förslag: ”andel av kundkollektivet som har en annan tariff än klassisk säkring och energitariff”.
Gällande ”Allmänt hållen indikator för ökad resiliens” understryker respondenterna att den behöver
vara teknikneutral, eftersom det kan vara riskabelt ur säkerhetssynpunkt att presentera vilken typ av
utrustning som finns i nätet. Ett förslag från respondenterna är att outputen för indikatorn bör vara en
kombination av antalet avbrott samt totalkostnader för verksamheten och för kunder/samhälle. Här
saknas dock en motivering till förslaget. Elnätsbolagens möjlighet till påverkan på ”Indikatorer för att
följa särskilda funktioner” bedöms vara begränsad och det anses vara svårt att ha kontroll över
kunders investeringar i exempelvis elbilar och batterilager. En möjlig mätpunkt som däremot nämns för
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denna indikator är antalet publika laddplatser i ett specifikt nät. Vidare anses inte användbarheten för
Ei:s del för indikatorn ”Dynamisk belastningsbarhet för överföringsledningar” vara uppenbar. Det
primära målet borde inte vara att ständigt utöka kapaciteten i det egna elnätet, utan att skapa
förutsättningar för en nätsituation som utnyttjar tillgängliga komponenter mer, så kallat kortsiktigt
effektivt utnyttjande av elnätet. Indikatorn ”Kvalitén i prognosen för distribuerad generering” bedöms
vara administrativt tung då den innebär att elnätsföretagen tillhandahåller produktionsprognoser från
elnätsbolagen, vilket idag inte utförs i den omfattningen som skulle krävas. Däremot nämns att
mätbarheten för denna indikator är god.
Generella åsikter om utvärderingskriteriet mätbarhet går isär; vissa anger att majoriteten av
indikatorerna kan mätas och rapporteras utan svårigheter, medan andra anser den direkta motsatsen.
Den senare gruppen anser att införandet av indikatorer behöver styras av en enkelhet i att både mäta
och rapportera, då de anser det idag läggs mycket tid på administrativt arbete kopplat till rapportering
och mätningar. Indikatorn ”Hosting capacity for renewable energy sources” anses av två elnätsföretag
vara komplicerad (dock nämner inga andra respondenter detta), där ett företag nämner att indikatorn
saknar kvantitativ mätbarhet och istället endast ger en indikation om rådande nätsituation. Det andra
företaget nämner att indikatorns bedömning blir olika beroende på vilket elnätsbolags nät som berörs.
Vidare nämns indikatorerna ”Efterfrågeflexibilitet” och ”Icke-levererad energi från förnyelsebara
energikällor” som icke mätbara, där den sistnämnda endast anses möjlig att skatta kvalitativt. Detta
eftersom det bedöms vara oklart hur en begränsning i överföringskapacitet ska mätas och frågan ställs
hur icke levererad energi ska kunna rapporteras in. Indikatorn anses dock vara både intressant och
relevant, så länge en lösning för mätbarheten finns. Under referensgruppsmötet diskuterades att
elnätföretagen enbart se de fall då det förekommit en lokal eller regional flaskhals, annars måste
informationen komma från ansluten kund och att eventuella begränsningar i kapacitet sätts i
anslutningsskedet.
Andra respondenter än elnätsföretagen tolkar det som att producerande anläggningar inte är en del av
indikatorn ”Efterfrågeflexibilitet”. Indikatorn anses därför behöva innefatta producerande anläggningar
och deras förmåga att tillhandahålla flexibilitetsresurser. Detta då det inte endast är
förbrukningsresurser som bidrar med flexibilitet, utan även andra producerande enheter som
traditionellt inte har bidragit med flexibilitetsresurser men som nu gör det genom att minska eller utöka
produktionen. Vidare nämns att det finns ett behov för indikatorn ”Mikronät”, men att den även borde
innefatta andra innovativa lösningar, som exempelvis virtuella kraftverk, peer-to-peer plattformar och
lokala handelsplattformar för flexibilitet (t.ex. CoordiNet).
Generellt gällande utvärderingskriteriet relevans ifrågasätter några elnätsföretag syftet med att ha alla
indikatorer. Ett företag nämner att det samhälleliga perspektivet skall vara mer prioriterat och att valda
indikatorer ska tydligare syfta till att göra det bättre för kunder och samhälle. Andra poängterar att det
är viktigt att se bortom tekniken och synliggöra människorna som påverkas av den. Vidare nämns
energifattigdom som en möjlig framtida trend, då det finns grupper med människor som idag och i
framtiden lägger oproportionerligt mycket pengar på el och energi. Tariffer kan bidra till en större
utbredning av detta och därför måste förslag till tariffstrukturer vara genomarbetade där de
socioekonomiska effekterna av en eventuell implementering tas i beaktning.

Resultat gällande framtidssäkring
För att arbetet med energiomställningen och tillika integrering av förnybara energikällor ska ske på ett
så framtidssäkert sätt som möjligt så nämner ett flertal lokala elnätsföretag behovet av samverkan
med kommunerna. Elnätsföretagen bör tillsammans med kommunerna verka för en ökad integrering
av exempelvis solceller samtidigt som det lokala energisystemet behöver ses som en enskild enhet,
där exempelvis kraftvärme ska bidra till balans och reglerkraft. Energiomställningen anses hitintills ha
en mindre påverkan på lokal nivå, där en mer signifikant integration av förnybara energikällor skulle
krävas för att åstadkomma en större påverkan. Dock nämner hälften av de tillfrågade företagen att
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omställningen påverkar verksamheten redan idag då den ökade distribueringen av små anläggningar
ger en viss påverkan på lokalnätet.
Gällande energieffektivitet påpekar ett flertal respondenter att det är en viktig trend. Energieffektivitet i
allmänhet anses inte ha en signifikant påverkan på elnät på kort sikt. Problematiken med ökade
effektflöden är den primära utmaningen, där frågan om överförd energi blir allt mindre relevant och
frågan om tillgänglig effekt istället är styrande. Ansvaret för effektiviteten i energi- och
effektförbrukning för bland annat ökad flexibilitet ska läggas på såväl lokal-, som region-, och stamnät.
Trenden motståndskraftigt och tillförlitligt elnät anses från elnätsföretagen vara mer av en förutsättning
för det framtida elnätet än en trend, då det har en stor påverkan på verksamheten. Det finns en stor
osäkerhet kring hur el- och effektbehovet kommer att se ut på både kort och lång sikt, där
respondenterna nämner att det inte riktigt finns långsiktiga planer samt att elnätsföretagens prognoser
om framtida el- och effektbehov inte är samstämmiga. Respondenterna beskriver de effekt- och
kapacitetsutmaningar som idag finns i stamnätet och att dessa utmaningar förväntas bli större
framöver och även inkludera underliggande distributionsnivåer. Exempelvis behöver nya smarta
elnätslösningar etableras för att hantera kapacitetsbristen i det överliggande elnätet samtidigt som de
lokala flaskhalsarna hanteras.
Intervjurespondenterna nämner ett antal ytterligare trender som inte fångas upp av de tre
huvudtrenderna. En trend som nämns är samverkan och vikten av att arbeta mer tillsammans med
olika typer av aktörer för att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar. Även elektrifiering (en
elektrifierad fordonsflotta och industri förväntas ha stor påverkan på effektbehovet) anses inte fångas
upp av huvudtrenderna. Både elnätsföretag och andra aktörer nämner urbanisering som en viktig
trend, då det innebär en omfattande påverkan på leveranssäkerhet i elnät i storstadsregioner med
kapacitetsbegränsningar. Bibehållandet av god leveranssäkerhet i elnätet samt ett effektivt
nätutnyttjande styrs i stor utsträckning av möjligheten för näten att byggas ut. I städerna ger
förtätningen av anslutningspunkter utbyggnadsproblem om inte elnätföretagen är med i kommunernas
planering redan i skedet för översiktsplanen.
Flera elnätsföretag upplever att de ser att förändringar i regelverk och incitament för investeringar i
teknik för smarta elnät vilket bl.a. innefattar de föreskrifter och projekt som finns på Ei gällande
förbrukningsflexibilitet, nättariffer, aggregering mm. Dessa förändringar anses även ha stor påverkan
på elnätsföretagens inställning till investeringar i smarta elnät. Vidare nämns digitalisering och
cyberhot som viktiga trender. Digitaliseringen och mätning anses viktiga för att dra nytta av AI och
maskininlärning, vilket kan bidra till mer autonoma elnät. Kund- och samhällskrav relaterat till bland
annat ökad hållbarhet, grön el och tekniska innovationer noteras också. Slutligen understryker ett
flertal intervjurespondenter att indikatorerna behöver vara rigida för att vara framtidssäkrade. De
behöver alltså inte utformas med förväntan om att dagens definition ska hålla i framtiden. Istället ska
de kunna finjusteras med små ändringar för att kunna anpassas till hur utvecklingen ter sig framgent.
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TRENDER DEFINIERADE I MÅLBILDEN
Avsnittet beskriver den trendanalys som har genomförts i utredningen med stöd av omvärldsanalysen
och erfarenheter av liknande utredningar. Analysen identifierar de mest betydelsefulla trenderna som
påverkar elsystemet och som är viktiga att ta i beaktning när de smarta elnätsindikatorerna ska
framtidssäkras.
För att framtidssäkra smarta elnätsindikatorer är det viktigt att förstå vilka trender som har kritisk
betydelse för de kommande decenniernas samhällsutveckling. En trendanalys kompletterar
omvärldsanalysen och ger underlag till vad som är framtidens smarta elnät, vad som är en trend, dess
möjligheter och utmaningar. En trendanalys följs ofta av hur man kan beskriva trenden, vilket i denna
utredning sker i utvärderingsmodellen, där möjliga smarta elnätsindikatorer identifieras. Trenderna
utgår från Ei:s tre mål för användning av smarta elnätsindikatorer, d.v.s., Energieffektivitet,
Energiomställning - integrering av energi från förnybara energikällor samt Motståndskraftigt
och Tillförlitligt elnät. För vart och ett av dessa delmål har ett antal deltrender med hög prioritet för
utvecklingen av elsystemet identifierats. Uppfyllelse av dessa deltrender kommer att ha ett avgörande
inflytande på utvecklingen av smarta elnät. De trender som har identifierats illustreras i figur 6.

Figur 6. Delmål samt deltrender i projektet.

För att tydliggöra att deltrenderna utgår från prioriterade delmål för elsystemets utveckling så har
samtliga trender formulerats i positiva eller neutrala termer. Trenden ”Ökade krav på systemstabilitet”
skulle t.ex. kunna formuleras som ”Tilltagande problem med systemstabilitet”.
Trendanalysen sätter ramarna och skapar ett sammanhang för de slutsatser som dras vilket ökar
användbarheten för Ei. I följande del redovisas varje deltrend mer i detalj tillsammans med de
egenskaper som har betydelse för elsystemets förmåga att hantera trenden. Dessa egenskaper ligger
sedan till grund för gap-analysen i efterföljande avsnitt.

ENERGIOMSTÄLLNING - INTEGRERING AV ENERGI FRÅN FÖRNYBARA
ENERGIKÄLLOR
Såväl nationella energipolitiska mål som EU-kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla i
Europa har ambitioner att väsentligt öka andelen förnybar elproduktion. På nationell nivå är målet bl.a.
att uppnå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Målen för energiomställningen i andra
sektorer innebär också en trend mot ökad elektrifiering, framför allt inom transportsektorn men också
för olika industriella processer. Båda dessa trender kommer att kräva förändringar såväl i elnäten som

på elmarknaden. I kontrast till den tidigare situationen med få stora produktionsanläggningar kommer
en betydande del av inmatningen av el till nätet att göras från ett större antal mindre anläggningar som
även utnyttjar ny teknik och nya tjänster för att minska sina elkostnader. Detta skapar förutsättningar
för nya aktörer i energilandskapet så som energitjänsteföretag och aggregatorer. Kunderna kan
givetvis ha andra motiv än rent ekonomiska för sitt aktiva deltagande på marknaden. Det kan gälla
strävan efter hållbarhet och att minska sitt klimatavtryck eller önskan om att bli mer oberoende i sin
energiförsörjning. Sådana drivkrafter kan vara avgörande för trenden att satsa på mikronät eller gå
samman i så kallade medborgarenergigemenskaper. Slutligen är omställningen av energisystemet
beroende av hur väl det går att hantera den ekonomiska dimensionen av begreppet hållbarhet, d.v.s.
en rättvis fördelning av gemensamma kostnader för elsystemet.
Mot denna bakgrund har följande trender identifierats inom området energiomställning - integrering av
energi från förnybara energikällor: Ökad andel förnybara energikällor, Elektrifiering, Fler aktörer i
energilandskapet, Strävan efter hållbarhet – miljö samt Ekonomisk hållbarhet. Dessa beskrivs
mer utförligt nedan.

Ökad andel förnybara energikällor
Här är förmågan att kunna integrera storskalig och decentraliserad förnybar produktion
central. En förutsättning för en framgångsrik integrering av en hög andel icke-styrbar
förnybar produktion är också att marknaden förmår att tillvarata på alla tillgängliga
flexibilitetsresurser. Detta har medfört att lagring har blivit ett särskilt fokusområde både
internationellt och inom EU, då kostnadsutvecklingen förväntas medföra en kraftigt
ökad användning i framtiden. Förmågan att utnyttja lagring har därför lyfts fram som en
särskild egenskap, även om den rent principiellt ingår i förmågan att ta till vara alla
flexibilitetsresurser.
•

•

•

•

Integrering av storskalig förnybar elproduktion - Storskaliga lösningar berör
framförallt transmissions- och regionnät och är av särskilt intresse på
gemenskapsnivå. Detta eftersom de kan påverka möjligheterna till
marknadsintegration där marknadskoppling mellan nationella marknader kan
bidra till att förnybara resurser används mer effektivt genom bl.a.
gränsöverskridande handel.
Integrering av decentraliserad förnybar produktion - Decentraliserade
lösningar har hög prioritet, eftersom de gör det möjligt att tillvarata lokala
resurser. Samtidigt stimuleras medborgarnas aktiva engagemang på
marknaden, vilket är något som har kommit allt mer i fokus inom EU och som
ibland betraktas som ett mål i sig.
Tillvarata på alla flexibilitetsresurser – Med alla flexibilitetsresurser avses
efterfrågeflexibilitet och lagring, men även mer traditionell flexibilitet hos
produktionsanläggningar. Behovet av att utveckla flexibilitetsmarknader har
hög prioritet i ren energipaketet och lyfts också fram som en central trend i
omvärldsanalysen.
Ökad användning av lagring - Batterilager hos slutanvändare eller
integrerade i energisystemet kan underlätta integrering av förnybar produktion
bl.a. genom att tillhandahålla systemtjänster så som syntetisk svängmassa.
Hur elnätföretagens roll ska utformas när det gäller lagring och
flexibilitetstjänster är en central fråga i ren energi paketet.
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Elektrifiering
Mer omfattande elektrifiering innebär att elanvändningen kommer att öka och
förändras, vilket i första hand förväntas bero på den framtida elektrifieringen av
transportsektorn och ökade elektrifieringen inom industrin. Dessa egenskaper beskrivs
som relevanta i både i ett EU-sammanhang med EU:s nya lagstiftningspaket om ren
energi, samt i svenska energipolitiska mål. Lokal kapacitet kan dock vara otillräcklig för
att möta denna nya efterfrågan av el. Här kan kompletterande metoder till
nätutbyggnad vara ett sätt att hantera dessa förändrade energi och effektbehov på ett
kostnadseffektivt sätt.
•

•

Hantera elbehov och laddinfrastruktur för elfordon - Elektrifieringen av den
traditionellt fossilanvändande fordonssektorn är en central del i
energiomställningen från fossila bränslen, då koldioxidutsläppen i sektorn år
2017 motsvarade cirka 30% av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. 37
Nybilsförsäljningen av elektriska fordon kommer inom en snar framtid att vara
vanligare än bilar som drivs med fossila bränslen, vilket kommer att kräva en
betydande utbyggnad av laddinfrastrukturen. Detta kommer i sin tur att ställa
helt nya krav på elnätens förmåga.
Hantera nya elbehov orsakade av teknikförändringar bl.a. inom industrin Industrins olika processer elektrifieras i allt större utsträckning. Det gäller t.ex.
arbetsfordon och interna transportsystem, som blir autonoma. Kraftigare och
fler förbrukningsenheter såsom datacenter ökar också elbehovet.

Fler aktörer i energilandskapet
Energiomställningen innebär nya marknadslösningar och öppnar därigenom upp för
nya aktörer och affärsmodeller. Att energilandskapet kommer att präglas av fler och
mindre aktörer framöver är tydligt. I slutbetänkandet av ”Utredningen om mindre aktörer
i ett energilandskap" (SOU 2018:76) beskriver regeringen hur mindre aktörer i form av
hushåll, bostadsrättföreningar samt små- och medelstora företag förväntas utgöra en
större del av energisystem framöver.38 Exempelvis aggregatorer förväntas spela en
ökad roll i framtiden kopplat till hushållens efterfrågeflexibilitet. Även andra aktörer som
fastighetsbolag förväntas spela en mer aktiv roll på marknaden i framtiden.
•

•

Möjliggöra prosumenters aktiva deltagande på elmarknaden Teknikutveckling, subventioner och fallande kostnader för olika former av
mikroproduktion gör det möjligt för hushåll och andra fastighetsägare att
producera sin egen el. Samtidigt har stadigt fallande kostnader för batterier
gjort att stor- och småskalig lagring av el kan spela en större roll i elsystemet
framöver. En växande marknad för elbilar innebär dessutom att allt fler hushåll
kommer att lagra el i bilbatterier. Denna mer aktiva rollen för slutkunden, som
producent och som rådande över sin egen konsumtion via nya tekniker och
nya tjänsteerbjudanden (prosument) innebär nya möjligheter att balansera
näten, men också nya utmaningar för elnätföretagen.
Möjliggöra mikronät och/eller medborgarenergigemenskaper – En viktig
del av ren energi paketet är ambitionen att ge nya möjligheter för slutkunder att
kollektivt organisera sig i energiinitiativ runt öppet, demokratiskt deltagande
och styrning, där nyttorna tillfaller kollektivet. Detta kan t.ex. ske via kollektiv
delning av förnyelsebar energi i förnyelsebara energigemenskaper och
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https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/Transportsektornsutslapp/Vagtrafikens-utslapp/
38
Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76)

10304933 • Framtidssäkring av smarta elnätsindikatorer | 47

•

•

•

energieffektivisering samt energitjänsteutveckling i form av
medborgarenergigemenskaper. En medborgarenergigemenskap som omfattar
en fysiskt avgränsad del av ett nätområde innebär betydande utmaningar för
de elnätföretag som berörs. En medborgarenergigemenskap kan men behöver
inte bestå av ett mikronät. Vid ett mikronät så finns småskalig elproduktion hos
samma ägare som tillsammans med lokalförbrukning agerar på elmarknaden.
Kunden kan då själv kan utjämna variationer i förbrukning och produktion men
har också en möjlighet till kontrollerad ö-drift om behov uppkommer.
Underlätta för handel mellan slutanvändare (P2P) – Kopplat till trenden om
energimedborgargemenskaper finns också intresse för att kunna handla lokalt
med el. Utbyte av el från lagring och lokal produktion med stöd av
decentraliserade liggare så som blockkedjor är en modell som har
uppmärksammats allt mer internationellt. Denna form av handel kan också i
vissa situationer bidra till minskade förluster och påfrestningar på näten lokalt.
Erfarenheter av denna marknadsmodell finns dock ännu bara utvecklad i
pilotskala.
Smarta mätare som stöd för nya tjänster och kundinformation – I
internationella uppföljningar av utvecklingen av smarta elnät har utrullning av
smarta mätare varit en nyckelfråga, eftersom tillgång på en heltäckande
infrastruktur för mätdatainsamling (AMI, Advanced Meter Infrastructure)
betraktas som en förutsättning för en rad olika smarta tjänster. Även om
Sverige 2025 ska ha en heltäckande infrastruktur med smarta elmätare är
detta dock en viktig egenskap hos ett smart elnät som bör finnas med när
utvecklingen följs upp.
Underlätta för nya tjänster, aggregering och efterfrågeflexibilitet
Användning av informations- och kommunikationsteknik och mer avancerad
datainsamling ger förutsättningar för nya tjänster riktade till elkonsumenter.
Möjligheten att teckna elavtal med timpris kombinerat med smarta tjänster och
produkter ger ökade möjligheter för elkunder att anpassa sin elanvändning
efter egna behov, preferenser och prissignaler. Denna anpassning kan i sin tur
utnyttjas av aggregatorer eller energitjänsteföretag som erbjuder aggregerade
nyttor till elnätet eller olika marknader för flexibilitetstjänster. Funktionen hos
denna typ av marknader är centrala för omställningen av energisystemet.

Strävan efter hållbarhet – miljö
Hållbarhet genomsyrar både de nationella energipolitiska målen och EUkommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa. Sverige har en av EU:s
högsta klimatambitioner. Detta innebär stora utmaningar men också möjligheter. Det
medför även att strävan efter hållbarhet och klimatneutralitet kommer vara stark
framöver. Vid sidan av det ökade intresset för egenproducerad förnybar el (som
behandlas under trenden ökad andel förnybar elproduktion ovan) finns också ett
intresse för hållbara erbjudanden som ”grön el” och möjlighet att få information om
vilket klimatavtryck den egna energianvändningen innebär.
•

•

Möta elkundernas behov av ”gröna” energilösningar - Medvetenheten och
oron för kommande klimatförändringar medför att allt fler strävar efter
klimatneutralitet i sina projekt/företag/organisationer med allt större krav på
leverantörer, lagstiftning och regelefterlevnad.
Uppföljning och redovisning av klimatavtryck - Den offentliga opinionen
mot koldioxidutsläpp ökar och "gröna referenser" blir allt viktigare. Natur och
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ekosystem värderas högre, där tillgångars förmåga att förbättra ekosystemen
har kommit i fokus snarare än att minimera påverkan.
Ekonomisk hållbarhet
Att bibehålla långsiktigt god ekonomi för marknadens aktörer är eftersträvansvärt då
det säkerhetsställer att implementering av bland annat förnybara energikällor görs på
ett hållbart sätt. Hållbarhet delas in i tre delar: ekonomisk, miljömässig och social.
Ekonomisk hållbarhet är en viktig del för att nå hållbarhetsmålen. Förekomsten av nya
tillvägagångsätt som exempelvis cirkulär ekonomi bidrar till ökad hållbarhet i olika
insatser
•

Bidra till minskad energifattigdom – Detta är en egenskap som
uppmärksammas, såväl inom EU som i många andra länder. Rimliga
kostnader för alla kunder (energy equity) är också en av de tre utmaningarna i
det s.k. energi-trilemmat. Många nationella tillsynsmyndigheter har också
särskilda uppdrag i förhållande till energifattigdom och sårbara kunders
speciella behov. En särskild aspekt här är att kunder med förmåga att dra nytta
av energimarknadens nya möjligheter kan minska sina elnätskostnader, t.ex.
genom satsning på egen decentraliserad produktion och medverkan i program
för efterfrågeflexibilitet, samtidigt som andra kunder med sämre möjligheter får
bära en större andel av kostnaderna för elnätet (s.k. att plocka russinen ur
kakan).

ENERGIEFFEKTIVITET
Energieffektivitet ingår i de svenska energi- och klimatmålen med målet att till år 2030 vara 50% mer
energieffektiva jämfört med 2005. Detta innebär att både överföring och användning av el måste
effektiviseras för att nå målet. Genom att effektivisera såväl drift som utnyttjandet av elnäten kan
elnätsverksamhet göras mer kostnadseffektiv. Tillgångsförvaltning beskriver hur verksamheten och
den fysiska kapitalbasen kan optimeras, där energieffektiva elnät optimerar nyttjandegraden och
minskar nätförluster. Decentraliserad elproduktion och ett elnät som börjar nå sin tekniska livslängd
innebär ökande nätförluster och avbrottsrisker. Utöver att bygga nya elnät kan istället
optimeringsteknik nyttjas, som bidrar till att öka utnyttjandegraden i elnäten. Med hjälp av digitalisering
och ökad automation kan även elnätsdriften effektiviseras, t.ex. genom förebyggande underhåll och
fjärrstyrning.
Inom målet energieffektivitet ryms trenderna Effektivare tillgångsförvaltning, Effektivare drift med
stöd av digitalisering och automation samt Ökad digitalisering inom övriga områden.
Effektiv tillgångsförvaltning
En optimerad utnyttjningsgrad i ett elnät ger ett jämnare flöde och minskade
nätförluster. I och med teknikutvecklingen och det ökade behovet av el har behovet av
effektiv tillgångsförvaltning ökat. En effektiv tillgångsförvaltning beskriver hur
verksamheten kan optimera användningen av sin totala fysiska kapitalbas, befintlig
såväl som kommande. För att ha möjlighet att uppnå detta ställs krav på bland annat
styrning, beslutskapacitet, rutiner, informationssystem, uppföljning och kommunikation.
Detta kan bland annat innefatta ett mer effektivt utnyttjande av elnätet, inkluderande
alternativa ”smartare” investeringar, eller ett mer effektivt underhåll genom att optimera
underhåll och utbytesplaner. Trenden att sträva mot allt effektivare tillgångsförvaltning
och högre kostnadseffektivitet kommer att fortsätta med fokus på följande egenskaper:
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•

•

Effektivare utnyttjande av elnäten - Att använda elnätet så nära sin
kapacitetsgräns som möjligt där alternativa smartare sätt för investering i
anläggningar ingår.
Optimering av underhåll och utbytesplaner - Ny informationsteknologi och
Big Data möjliggör att driftsätta, övervaka och styra tillgångarna bättre och
därmed bidrar till en effektivare tillgångsförvaltning.

Effektivare drift med stöd av digitalisering och automation
En rad smarta elnätstekniker baserade på bl.a. realtidskontroll och automation skapar
stora möjligheter att effektivisera driften av elnäten. I generella termer bygger dessa
tekniker oftast på informations- och kommunikationsteknologi som samlar in
realtidsdata, analyserar samband och möjliggör fjärrstyrning i någon form. Exempel på
sådana nya tekniska tjänster är fjärrövervakning, realtidskontrol, ICT och andra digitala
verktyg som kan användas för att åstadkomma en mer förutsägbar, systemoptimerad
och effektiv drift. Detta leder i sin tur sedan till en mer energieffektiv verksamhet.
Nedanstående egenskaper har identifierats som särskilt viktiga i detta sammanhang.
•

•

•

Förmåga till fjärrövervakning och realtidskontroll genom automation och
integrering av ICT – Internationellt används ofta begreppet Smart Network
Management som sammanfattning för denna typ av system som inkluderar
fjärrövervakning och fjärrstyrning i realtid av transformatorstationer och andra
komponenter i elnäten.
Systemoptimering med stöd av digitala verktyg – I elnät med möjlighet till
alternativa flöden kan avancerade mätsystem och analysverktyg, som utnyttjar
realtidsdata och fjärrstyrning, användas för att optimera systemet.
Ökad förutsägbarhet med hjälp av digitala verktyg – Exempel på viktiga
tekniker som kan bidra till denna egenskap är avancerade prognosverktyg,
maskininlärning och AI som ökar förmågan att hantera oförutsedda händelser.

Digitalisering – övrigt
Sverige har som mål att bli bäst i världen på digitalisering. 39 För att kunna nå detta mål
och för att kunna hantera den ökade digitaliseringen och automationen inom elnätet
krävs adekvat kunskap om digitaliseringen och automationens effekter samt möjligheter.
Många av de nya tjänster som är under utveckling på elmarknaden bygger på att
tillgängliga kommunikationsplattformar kan hantera ett säkert och effektivt utbyte av
data. Här är elnätsföretagen centrala aktörer vilket gör nedanstående punkt till en viktig
egenskap.
•

Effektivt datautbyte och interaktiv kommunikation – Elnätföretagen har inte
bara en nyckelroll när det gäller att tillhandahålla lättillgängliga mätdata till
slutanvändarna utan ska även kunna förmedla information till alla berörda om
systemets status så som förekomst av flaskhalsar och behov av flexibilitet.
Adekvata informationssystem och god kompetens inom detta område kan
underlättas utveckling av nya tjänster och marknader.

Underlätta kundernas energieffektivisering - Att kunder kan bli mer energieffektiva är
viktigt för att nå energi- och klimatmålen. Här finns olika kundsystem som syftar att

39

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
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effektivisera energianvändning. Exempel på dessa är bland annat smarta applikationer
för elkunder och säsongslagring av solel40. I många länder har också elnätföretagen ett
tydligt uppdrag när det gäller att stötta energieffektivisering hos sina kunder, ofta med
sårbara kunder som målgrupp.
•

Tillhandahålla kundinformation och mätdata som stimulerar till
effektivisering - Många energitjänsteföretag men även elhandelsföretag
erbjuder tjänster och energieffektiviseringslösningar som bygger på att kunna
tillhandahålla kundinformation och mätdata.

MOTSTÅNDSKRAFTIGT OCH TILLFÖRLITLIGT ELNÄT
En hög leveranssäkerhet är en förutsättning för dagens moderna samhälle. Därtill kommer den ökade
elektrifieringen att kräva mer el, effekt och överföringskapacitet i framtiden. En säker elförsörjning är
också en förutsättning för att annan samhällsviktig infrastruktur ska fungera optimalt och inte orsaka
samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. En viktig faktor här är
systemstabiliteten som är ett mått på hur pass resilient elsystemet är mot störningar och hur tillförlitligt
elnätet är, d.v.s. elnätets förmåga till säker elleverans. Bortsett från systemstabilitet så är även en god
spänningskvalitet en förutsättning för en leveranssäker elförsörjning. Utmaningarna inom området
motståndskraftiga och tillförlitliga elnät handlar dock inte bara om ökade krav på elsystemet. Det gäller
dels de konkreta utmaningarna som klimatförändringarna innebär i form av en mer extrem väderlek
och dels de ökade krav på säkerhet som till stor del sammanhänger med digitalisering inom
branschen och beroendet av fungerande datakommunikation.
Inom målet motståndskraftiga och tillförlitliga elnät ryms således egenskaperna ökade krav på
systemstabilitet, ökade krav på spänningskvalitet, ökade krav på leveranssäkerhet, förmåga att
hantera klimatförändringar och säkerhet kopplat till data och kommunikationssystem.
Ökade krav på systemstabilitet
Systemstabilitet är elnätets förmåga att motstå störningar vid t.ex. lastbortfall och är en
betydelseförmåga av elsystemet. Detta gäller inte minst när det kommer till integrering
av energi från förnybara energikällor, då sådan integrering bara kan ske så länge
elnätets stabilitet upprätthålls. De ökande kraven på systemstabilitet påverkas och/eller
påverkar ett antal egenskaper, vilka är:
•

Frekvenshållning - Det svenska elsystemet upprätthåller 50 Hz som är kravet
för att elsystemet ska befinna sig i balans. Här innebär stabilitet att denna
frekvens ska upprätthållas även vid produktions- eller lastbortfall.

•

Ökat behov av inertia och systemtjänster - Traditionella kraftslag såsom
vatten- och kärnkraft genererar svängmassa (inertia) som tryggar
frekvensstabiliteten. En stor andel asynkron förnybar produktion ställer högre
krav på ett snabbare frekvenssvar men även ett behov av så kallad syntetisk
svängmassa. Detta kan skapas exempelvis genom exempelvis
flexibilitetstjänster och/eller syntetisk tröghet baserad på batterilager.

•

Ökat behov av koordinerad nätplanering - Ett ökat behov av nya eller
utvecklade systemtjänster och nya marknader för dessa kräver ökad
informationsutbyte och koordinerad nätplanering. Ett exempel på nya marknader

40

http://swedishsmartgrid.se/smarta-nat-i-sverige/exempel--fordjupningar/kundsystem-for-efterfrageflexibilitet-ochenergieffektivisering/
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som kan bidra till systemstabilitet är flexibilitetsmarknader, som behöver
utformas effektivt på lokal, regional och nationell nivå.
Ökade krav på leveranssäkerhet
En viktig uppgift för Ei är att granska huruvida elnätföretagens överföring av el på kort
och lång sikt är av god kvalitet. Elsystemet har ett ökat beroende av konstant,
leveranssäker tillgång till el. Behovet påverkas bl.a. av den digitalisering, elektrifiering
samt urbanisering som sker där urbanisering leder till ökat effektbehov i större städer.
Ändrade konsumtionsvanor i kombination med variabel produktion ökar effekt- och
kapacitetsutmaningen, lokalt, regionalt och nationellt samtidigt som toleransen för
elavbrott minskar. Konsekvensen av denna utveckling är:
•
•
•

Lägre tolerans mot elavbrott – Detta gäller både antal avbrott och avbrottens
längd.
Förekomst av självläkande elnät – Detektering av potentiella fel med
möjlighet till bortkoppling av bristfällig utrustning innan felet är ett faktum.
Förmåga att restaurera elnät efter avbrott - Ett uppkopplat elnät med smarta
elmätare, sensorer och styrning medför och möjliggör en förbättrad
leveranssäkerhet bl.a. genom alternativa matningsvägar.

Ökade krav på spänningskvalitet
Elkvalitet beror på ett antal olika faktorer. Tillräcklig hög och säker spänningskvalitet
krävs för att undvika konsekvenser såsom skador på eldrivna apparater. T.ex. kan
spänningstransienter skada eller slå ut känslig utrustning. 41 Att systemansvariga skall
kunna uppfylla rimliga krav på eldistribution och därtill spänningskvalitet är något som
även det lyfts fram i elmarknadsdirektivet.42 Problem p.g.a. dålig spänningskvalitet blir
allt vanligare, en trend som förväntas fortsätta och även förvärras framöver. Detta beror
dels på en ökad användning av alltmer känslig elektronik på kundsidan och dels på en
större mängd kraftelektronik som ansluts till elnätet. Denna kombination av högre krav
och ett mer komplext system påverkar elnätsföretagen. Med grund i detta så har två
egenskaper identifierats för uppfyllandet av deltrenden och dessa är:
•

•

Upprätthålla godtagbar spänningsnivå (DSO) – Smarta elnät kan
upprätthålla en godtagbar spänning vid anslutningspunkten för alla laster vilket
sänker förlusterna i nätet och ökar den totala energieffektiviteten och
tillförlitligheten.
Hantera lokala problem med spänningskvalitet – Lokala problem med
spänning kan uppkomma vid stora andelar decentraliserad produktion där
förändringar i produktionen sker snabbt (eng. ramping). Detta ställer krav på s.k.
pendlingsdämpning

Klimatförändringar
Klimatet i Sverige kommer att bli varmare samtidigt som antalet nederbördstillfällen blir
fler och intensiteten i nederbörden högre. Mängden nederbörd kommer att öka drastiskt
i speciellt norra Sverige, samtidigt som det kommer att uppstå fler tillfällen av vattenbrist
och torka i södra Sverige.43 Framtidens klimat innebär således mer extrema

41

https://energiforsk.se/media/27406/elkvalitetsarbete-i-sverige-2019-energiforskrapport-2019-633.pdf
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202020/Ei_R2020_02.pdf
43 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-iSverige/#:~:text=Variationerna%20i%20nederb%C3%B6rd%20mellan%20%C3%A5r,klimat%2C%20s%C3%A4rskilt%20i%20s
%C3%B6dra%20Sverige.
42
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väderförhållanden som därmed påverkar elnätet och dess infrastruktur. Elnätföretagen
behöver således ha:
•

Förmåga att hantera ökade risker för elavbrott p.g.a. mer extrema
väderförhållanden:
o Förändringar i temperatur, nederbördsmängd, vind och fuktighet ökar
risken för markbränder som riskerar att påverka leveranskvalitén
negativt.
o Överhettade byggnadsverk blir vanligare, då temperaturen stiger över
den temperatur som byggnaderna är dimensionerade för. Detta
påverkar kylbehovet och därmed kravet på elnätets
överföringskapacitet.
o Extrema regn i kombination med torr mark i södra Sverige, som inte
suger åt sig vatten särskilt väl, kommer att skapa fler översvämningar
och därmed riskera att viktiga anläggningar och byggnadsverk
översvämmas.
o Intensivare regn på torr mark, snö som smälter undan fortare och
stigande havsnivåer ökar sannolikheten för jordskred.
o När temperaturen stiger ökar risken och frekvensen av åska, som
uppstår då fuktig luft värms upp av solstrålning och stiger uppåt. Detta
ökar risken för blixtnedslag på ställverk som i sin tur påverkar
elförsörjningen.44

Säkerhet, data och kommunikationssystem
Det finns ett ökat behov av säkra och tillförlitliga kommunikationssystem. Detta gäller
både säkerhet associerat med fysiska anläggningar och cybersäkerhet. Exempelvis
innebär ökat antal digitalt anslutna enheter flera potentiella attackytor genom nya
ingångar till systemen. Även det globala säkerhetsläget till följd av global terrorism ökar
hotet mot våra kommunikationssystem. De egenskaper som är i fokus inom denna trend
är:
•

•

•

•

44

Lösningar baserade på standardisering och interoperabilitet – Detta
underlättar effektiva kommunikationslösningar samtidigt som generella
applikationer för säkerhet kan användas.
Förmåga att hantera cyberhot mot nätdrift och fysiska komponenter Energitillgångar kan vara ett mål för fysisk terrorism, vilket gör att
förebyggande/skyddsåtgärder bör övervägas. Ökade risker för cyberhot mot
elsystem från nya aktörer och på nya platser är en realitet, samtidigt som det
finns brist på kompetens inom området cybersäkerhet.
Förmåga att hantera cyberhot i förhållande till kunddata - Det finns en trend
att gå från traditionella "serverlösningar" och istället använda molnbaserade
tjänster. Säkerheten bör vara specifik för systemtypen, speciellt vad gäller
kunddata.
Trygga kundernas integritet – säkra rutiner för datalagring och
kundkommunikation är avgörande för kundernas förtroende.

https://www.ellevio.se/kundservice-kontakta-oss/avbrottsinformation/aska-och-askskydd/
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RESULTAT FRÅN GAP-ANALYSEN
Avsnittet visar hur trädstrukturen har använts för att mappa kriterier och smarta elnätsindikatorer
relaterade till de trender och egenskaper som beskrivits i föregående avsnitt.
Syftet med Gap-analysen är att bedöma om indikatorerna mäter rätt saker och identifiera om alla
väsentliga framtidsområden finns med. Detta avsnitt bygger på föregående avsnitt där trenderna
brutits ned i egenskaper. Det här avsnittet bygger vidare på egenskaperna genom att identifiera
kriterier för egenskaperna.
Kriterierna har kopplats till de preliminära förslagen på indikatorer. För de kriterier där det ännu inte
finns några förslag till indikatorer så har gap identifierats. Gap-analysen i sin helhet visar på en
bryggning mellan trender och indikatorer. Redovisningen av resultatet och analysen har delats upp
utefter de tre delmålen och därefter efter varje trend och numrerad egenskap. För varje egenskap
visas en figur som föreställer målstrukturen och som definierar vilka gap som finns, varefter
analys/reflektion i förhållande till dessa gap presenteras.

Figur 7 Deltrender sorterade inom respektive delmål.

De smarta elnätsindikatorer som identifierats och definierats i figurerna eller beskrivs därunder ska ses
som WSP:s förslag på smarta elnätsindikatorer och utgör därmed endast ett medskick till Ei:s fortsatta
arbete.

DELMÅL 1: ENERGIOMSTÄLLNINGEN
Delmålet består av fem deltrender: ”Ökad andel förnybara energikällor”, ”Elektrifiering”, ”Fler aktörer i
energilandskapet”, ”Strävan efter hållbarhet – miljö” och ”Ekonomisk hållbarhet”.

Deltrend 1: Ökad andel förnybara energikällor
Under deltrenden har fyra egenskaper identifierats, ”Integrering av storskalig förnybar elproduktion”,
”Integrering av decentraliserad förnybar produktion”, ”Tillvarata alla flexibilitetsresurser” och ”Ökad
användning av lagring”.
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Egenskap 1.1.1. Integrering av storskalig förnybar elproduktion.

Figur 8. Trädstrukturen för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Ökad andel förnybara energikällor” och egenskapen
”Integrering av storskalig förnybar elproduktion”.

De kriterier som har identifierats under egenskapen ”Integrering av storskalig förnybar elproduktion”
gäller dagens situation. Här återfinns dagens produktion uppdelat på storlek, där kriterierna gäller hur
mycket produktion som finns ansluten och om det finns produktion som inte har kunnat anslutas.
Övriga två kriterier fokuserar på morgondagens situation, d.v.s. hur mycket tillkommande produktion
man har förmåga att ta emot och om man har förmåga att dra nytta av systemtjänster som i
förlängningen underlättar integreringen av förnybar produktion.
Figuren visar att det finns två gap, kriteriet ”Planerad produktion som nekats anslutning på grund av
nätbegränsningar (MW, försening i tid)” har ingen indikator. Orsaken till detta är att.de data som krävs
för en sådan indikator kan finnas bättre tillgänglig hos andra aktörer, t.ex. de som installerar
anläggningarna, vilket även nämndes på referensgruppsmötet. Här kan det därför finnas skäl att
överväga om relevanta uppgifter går att få fram från andra källor.
Kriteriet ”Förmåga att hantera leverans av systemtjänster från aggregerad produktion” saknar
indikator. Trots att detta är en väsentlig egenskap hos det framtida elnätet föreslår den här
utredningen inte att lägga till en sådan indikator. Motivet är att utvecklingen av denna typ av
systemtjänster ännu befinner sig på pilotstadiet och att en framtidsäkrad indikator är svår att identifiera
innan marknadsdesignen för denna typ av tjänster har nått en högre mognadsgrad.
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Egenskap 1.1.2. Integrering av decentraliserad förnybar produktion.

Figur 9. Trädstrukturen för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Ökad andel förnybara energikällor” och egenskapen
”Integrering av decentraliserad förnybar produktion”.

Kriterierna som identifierats under egenskapen ”Integrering av decentraliserad förnybar produktion”
kopplas främst till nivån på dagens decentraliserade produktion, både hur mycket kapacitet som är
ansluten samt hur mycket energi som produceras. Därtill beskriver även kriterierna den förmåga som
finns för att ansluta ny produktion. Från omvärldsanalysen har även kriteriet ”Tillgång till analysverktyg
och adekvat nätplanering identifierats” med tillhörande smart elnätsindikator ”Kvaliteten i prognoser för
distribuerad produktion”.
Figuren visar att det finns gap kopplade till kriteriet ”Väntetid för anslutning efter anmälan”. En
möjlighet är att kriteriet i det här fallet fungerar som indikatorn, då väntetid för anslutning efter anmälan
är något som kan mätas. Detta är en indikator som identifierats i avsnittet omvärldsanalysen. Ett
förslag är då att indikatorn definieras som ”genomsnittlig väntetid i dagar per kund, från inlämnad
anmälan om anslutning av decentraliserad produktion till färdig anslutning till elnät för kunden”. En
kompletterande indikator kan även användas som definieras enligt ”Totalt antal kunder som lämnat in
anmälan om decentraliserad produktion per år”.
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Egenskap 1.1.3. Ta tillvara på alla flexibilitetsresurser inklusive efterfrågeflexibilitet och
lagring.

Figur 10. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Ökad andel förnybara energikällor” och egenskapen ”Ta
tillvara på alla flexibilitetsresurser inkl. efterfrågeflexibilitet och lagring”.

Kriterierna som formulerats för egenskapen ”Ta tillvara på alla flexibilitetsresurser inkl.
efterfrågeflexibilitet och lagring” behandlar både tekniska förutsättningar och olika egenskaper hos och
tillgängligheten av flexibilitetsresurser. Kriteriet ”Andel kunder anslutna till AMI med gränssnitt som kan
användas för nya tjänster och kundinformation” har identifierats utifrån omvärldsanalysen, där AMI
sedan början av 2010-talet har betraktats som ett område i det närmaste synonymt med utveckling av
smarta elnät och som därmed har prioriterats högt i många länder och regioner, inklusive EU.
Resterande kriterier utgår från olika perspektiv kopplade till framtida flexibilitetsmarknader, och utgör
olika mått på omfattningen av sådana marknader både i termer av ren effekt och antal kunder.
Figuren visar att det finns gap kopplade till flera av kriterierna. Kriteriet ”Andel kunder anslutna till AMI
med gränssnitt som kan användas för nya tjänster och kundinformation” kan även användas som
indikator. Det här är dock ett område där Sverige redan har kommit långt. Används EU:s äldre
definition på smarta mätare45 har Sverige redan uppnått 100% installationsgrad av smarta mätare.
Inkluderar vi också kravet på att elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en
öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifter i nära realtid så förväntas full
täckning uppnås 1 januari år 2025 när de nya föreskrifterna träder i kraft. En indikator med denna
definition kan vara intressant i en europeisk kontext och möjliggöra jämförelser mellan länder. Ett
förslag på indikatorns definition är ”andel kunder som har tillgång till elmätare med ett kundgränssnitt
som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifter i nära realtid”.
För de andra kriterierna ”Antal nätkunder som deltar i olika typer av flexibilitetsmarknader”, ”Storlek
(MW) och typ av resurser som deltar på olika flexibilitetsmarknader” och ”Förekomst/omfattning av
erbjudanden från elnätföretaget om laststyrning eller inköp av andra flexibilitetstjänster” är viktiga
kriterier på en framtida elmarknad. Datainsamling för dessa kriterier kan ske via uppgifter om så
kallade kundfullmakter. I dagsläget behöver ett energitjänsteföretag en fullmakt från kunden för att få

45

Med system med smarta mätare avses ett elektroniskt system som kan mäta energianvändningen, ge mer information än en
traditionell mätare och kan överföra uppgifter genom en sorts elektronisk
kommunikation (definition från artikel 2.28 i energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU)
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tillgång till dennes mätvärden. Mottagande av fullmakter och tillgängliggörande av slutkunddata är
något som elnätsföretagen råder över, även när det kommer till medborgarenergigemenskaperna.
Oavsett marknadsmodell kommer det alltid att ske någon form av avräkning i relation till produktion
och konsumtion om de har en galvanisk koppling till ett elnät.
Trots detta föreslås inte några möjliga smarta elnätsindikatorer kopplade till dessa kriterier. Det beror
på att det inte finns några mogna flexibilitetsmarknader idag. Det finns pilotprojekt, t.ex. Coordinet och
SthlmFLEX. Framtidsäkrade smarta elnätsindikatorer är därmed svåra att identifiera innan det finns
väl fungerande flexibilitetsmarknader med tillhörande produktstandarder. En särställning utgörs dock
av kriteriet ”Förekomst/omfattning av erbjudanden från elnätföretaget om laststyrning eller inköp av
andra flexibilitetstjänster. Detta kriterium avser företagens egna aktiviteter och skulle kunna införas
som en kvalitativ indikator där elnätföretagen informerar om förekomsten av eventuella upphandlingar
eller avtal om flexibilitet och vilka kundkategorier dessa avtal i så fall omfattar.
Egenskap 1.1.3. Ta tillvara alla flexibilitetsresurser inkl. efterfrågeflexibilitet och lagring.

Figur 11. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Ökad andel förnybara energikällor” och egenskapen ”Ta
tillvara på alla flexibilitetsresurser inkl. efterfrågeflexibilitet och lagring”.

Två ytterligare kriterier har identifierats under egenskapen och de beskriver olika perspektiv av dagens
situation. Det ena kriteriet, ”Batterilagringskapacitet hos kund” utgår från den ökande trenden av
batterilagring hos slutkunder vilket kommer bli en allt viktigare del i energiomställningen. Även om det
är en ökande trend så föreslås ingen framtidssäkrad indikator i detta skede. Motivet till detta är
tillgängligheten till data, detta då det kan finnas bättre tillgängligt hos andra aktörer, t.ex. de som
installerar anläggningarna, vilket även nämndes på referensgruppsmötet. Indikatorn kan med fördel i
ett senare skede komma att kopplas till indikatorer för att följa särskilda funktioner.
Gällande ”integrering av lagringskapacitet i nätplaneringen och i drift” så finns en annan tillgänglighet
på data. Detta beror på att elnätsföretaget här antingen i egen regi eller genom upphandling av
energitjänster i form av lagring har tillgång till data. Här finns även ett förslag på smart elnätsindikator
som med fördel kan kombineras med de förslag på smarta elnätsindikatorer som anges vid Andelen
lagring och distribuerad produktion som kan styras.
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Deltrend 2: Ökad elektrifiering
”Hantera elbehov och laddinfrastruktur för elfordon” och ”Hantera nya elbehov orsakade av
teknikförändringar bl.a. inom industrin” är två egenskaper som identifierats under deltrenden.
Egenskap 1.2.1. Hantera elbehov och laddinfrastruktur för elfordon.

Figur 12. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Ökad elektrifiering” och egenskapen ”Hantera elbehov och
laddinfrastruktur för elfordon”.

Kriterierna konkretiserar egenskapen ”Hantera elbehov och laddinfrastruktur för elfordon” och
fokuserar på kapacitetsutmaningar kopplat till befintlig och framtida laddinfrastruktur. Kriterierna som
inte har gap när det kommer till indikatorer är exempel på indikatorer för att följa särskilda funktioner,
en egenskap för just dessa indikatorer är att definitionen och mätningen av den kommer att variera
över tid. Detta då en särskild funktion inte är teknikneutral, och i takt med att utvecklingen går framåt
kommer en särskild funktion som mäts med indikatorn möjligtvis inte längre vara relevant.
Kriteriet ”Planer för V2G i nätområdet ” följer den trend om ökat intresse för V2G och kan även fungera
som en kvalitativ indikator. Förslag är att i början definiera indikatorerna som en ja- eller nej fråga.
Definitionen av den här indikatorn bör följa med den förmodade utvecklingen inom det här området
och det är därför viktigt att regelverket för indikatorerna tillåter det
Figuren visar att det finns ett gap kopplat till kriteriet ”Planer för kapacitetsökning och val av lösningar”.
Ingen indikator kommer föreslås i detta skede. Elmarknadsdirektivet innehåller även krav på att
tillsynsmyndigheten ska godkänna så kallade nätutvecklingsplaner som innehåller information om
detta. En rekommendation är att Ei undersöker möjligheten att samla in denna information i samband
med nätutvecklingsplanerna.
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Egenskap 1.2.2. Hantera nya elbehov orsakade av teknikförändringar.

Figur 13. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Ökad elektrifiering” och egenskapen ”Hantera nya elbehov
orsakade av teknikförändringar”.

Kriterierna som har formulerats under denna egenskap ämnar konkretisera och tydliggöra problematik
kopplat till eventuella brister i framtida nätkapacitet, samt visa på vilka planer och lösningar som finns
för att hantera ett ökat behov av kapacitet. Anledning till att det enbart är kapacitet som fokuseras på
är att branschen menar att bristen på överföringskapacitet riskerar att förvärras över tid. Figuren visar
att det finns ett gap kopplat till kriteriet ”Planer för kapacitetsökning och val av lösningar”. Den här
utredningen kommer inte att föreslå en definition för den här indikatorn. Men Ei rekommenderar att
undersöka den möjligheten igen när Ei:s regeringsuppdrag om att analysera kapacitetsbristen i elnätet
är färdigt.
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Deltrend 3: Fler aktörer i energilandskapet
Uppfyllandet av denna deltrend bygger på egenskaperna ”Möjliggöra prosumenters aktiva deltagande
på elmarknaden”, ”Möjliggöra mikronät och medborgarenergigemenskaper”, ”Underlätta för P2P
handel”, ”Smarta mätare som stöd för nya tjänster och kundinformation” och slutligen egenskapen,
”Underlätta för nya tjänster, aggregering och efterfrågeflexibilitet.” Dessa egenskaper ämnar hantera
den problematik och de möjligheter som uppstår med fler och mindre aktörer på energimarknaden.
Egenskap 1.3.1. Möjliggöra prosumenters aktiva deltagande på elmarknaden.

Figur 14. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” och egenskapen ”Möjliggöra
prosumenters aktiva deltagande på elmarknaden”.

Kriterierna under denna egenskap ämnar mäta hur lätt det är för prosumenter (såsom t.ex. slutkunder)
att aktivt delta på elmarknaden. Att mäta decentraliserad produktion, hur lång tid det tar att upprätta en
anslutning samt om det finns laststyrning/efterfrågeflexibilitet visar hur väl elnätsföretaget möjliggör
prosumenters aktiva deltagande på elmarknaden. Kriteriet ”Väntetid för anslutning efter anmälan” finns
även formulerat under egenskapen ”Integrera storskalig förnyelsebar produktion” och bör definieras på
samma sätt.
Figuren visar att det finns gap tillhörande kriteriet ”Förekomst/omfattning av erbjudanden från
elnätföretaget om laststyrning och efterfrågeflexibilitet” har ingen indikator. Kriteriet är dock viktigt då
elnätsföretag redan idag tecknar denna typ av avtal genom samarbeten med nya aktörer på
marknaden, som t.ex. aggregatorer som då ansvarar för laststyrningen hos kunderna. Förslag till
indikator inom detta område har redovisats under avsnittet tillvarata alla flexibilitetsresurser.
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Egenskap 1.3.2. Möjliggöra mikronät och medborgarenergigemenskaper.

Figur 15. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” och egenskapen ”Möjliggöra
mikronät och medborgarenergigemenskaper”.

Figuren visar att det finns gap för båda kriterierna. I EU-kommissionens lagstiftningspaket Ren energi
för alla i Europa ska medlemsländerna göra det möjligt att bilda medborgarenergigemenskaper.46 Då
medborgarenergigemenskaper inte finns idag på den svenska elmarknaden ämnar egenskapen
tillsammans med de två kriterierna att mäta den framtida utvecklingen. Vidare inkluderar denna
egenskap även mikronät som också kan bli viktiga delar av det framtida elnätet. Ei föreslog till
regeringen att införa en lag för medborgarenergigemenskaper och gemenskaper för förnybar energi i
R2020:02.. Därför kommer ingen indikator att föreslås i detta skede.

46

https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202020/Ei_R2020_02.pdf
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Egenskap 1.3.3. Underlätta för handel mellan slutanvändare (P2P).

Figur 16. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” och egenskapen ”Underlätta
för P2P handel”.

Med fler, mindre lokala aktörer på elmarknaden finns det intresse för utarbetade metod för att handel
ska kunna ske direkt mellan dessa parter. Ett exempel på mindre aktörer kan vara två villaägare som
handlar energi med varandra.47 Att underlätta denna P2P handel ses därmed som en viktig framtida
egenskap, där kriteriet ”Planering för eller projekt inriktade på P2P-handel” ämnar mäta hur väl denna
utveckling går. Trots att detta är en väsentlig egenskap hos det framtida elnätet föreslås inte i detta
skede en sådan indikator. Motivet är att utvecklingen av denna typ av handel ännu befinner sig på
pilotstadiet och att en framtidssäkrad indikator därför är svår att identifiera.

47

https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/25652/digital-utveckling-och-mojligheter-for-energisektorn-2energiforskrapport-2019-557.pdf
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Egenskap 1.3.4. Smarta mätare som stöd för nya tjänster och kundinformation.

Figur 17. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” och egenskapen ”Smarta
mätare som stöd för nya tjänster och kundinformation”.

Kriteriet ”Andel kunder anslutna till AMI med gränssnitt som kan användas för nya tjänster och
kundinformation” har med tillhörande föreslagen indikator föreslagits för egenskapen ”Tillvarata på alla
flexibilitetsresurser inklusive lagring”. Se fullständig formulering under denna egenskap.

Egenskap 1.3.5. Underlätta för nya tjänster, aggregering och efterfrågeflexibilitet

Figur 18. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställning”, deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” och egenskapen ”Underlätta
för nya tjänster, aggregering och efterfrågeflexibilitet”.

Samtliga kriterier som utformats under egenskapen ”Underlätta för nya tjänster, aggregering och
efterfrågeflexibilitet” har baserats på omvärldsanalysen och svar från intervjurespondenter. De fyra
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första kriterierna (sett från vänster) har utformats framförallt från omvärldsanalysen medan de två
senare framförallt har utformats med grund i intervjurespondenters svar.
Figuren visar att det finns tre gap kopplade till kriterierna ”Antal elkunder med avtal om integrerade
tjänster – smart appliances, avtal om efterfrågeflexbilitet”, ”Förekomst av virtuella kraftverk” och
”Förekomst av lokala flexibilitetsmarknader”.
För kriteriet ”Antal elkunder med avtal om integrerade tjänster – smart appliances och demand
respons avtal” så skulle en indikator kunna formuleras utifrån kriteriet och där integrerade tjänster
definieras som de tjänster som erbjuds via demand respons avtal eller via smart appliances. Smart
appliances definieras då som en apparat som innehåller intelligens och kommunikation för att
aktiveras automatisk eller efter fjärrkontroll baserat på användarpreferenser eller externa signaler från
ett nätverks- eller tredjepartsleverantör av energitjänster såsom aggregatorer. Som tidigare nämnts
krävs så kallade fullmakter då insamling av mätdata görs av en tredje part. Mottagande av fullmakter
och tillgängliggörande av slutkunddata är något som elnätsföretagen råder över vilket skulle göra det
möjligt att lämna uppgifter om hur många kunder man har med denna typ av avtal.
För kriteriet ”Förekomst av lokala flexibilitetsmarknader” så föreslås inte någon elnätsindikatorer ännu.
Det beror på att det inte finns några organiserade lokala flexibilitetsmarknader idag. t.ex. för lokal
flaskhalshantering, utan leverantörer av flexibilitetstjänster är hänvisade till balansmarknaden och de
produkter som finns definierade där. Framtidsäkrade smarta elnätsindikatorer är därmed svåra att
identifiera. Ett förslag är att när fungerande lokala flexibilitetsmarknader med tillhörande
produktstandarder har utvecklats så kan inledningsvis en kvalitativ indikator skapas.
Kriteriet ” Mängden last som förflyttats i tid genom efterfrågeflexibilitet” utgår från en av de
flexibilitetstrategier som en slutkund kan utgå från. Slutkunden kan då flytta last t.ex. mellan timmar
pga. de prisvariationer som finns. Viktiga incitament till att flytta last är förmåga att förstå och agera på
prissignalen och kan därför kopplas till tariffutformning. Eftersom denna utredning är avgränsad från
tariffer så föreslås därför ingen framtidssäkrad smarta elnätsindikator i detta skede.
Kriteriet ”Förekomst av virtuella kraftverk” definieras som ”Förekomst av virtuella kraftverk inom
nätområdet” där ett virtuellt kraftverk här definieras som ”I ett virtuellt kraftverk så är de
decentraliserade enheterna i kraftnätverket sammankopplat och styrt av ett ensamt centraliserat
kontrollsystem. De decentraliserade enheterna kan antingen vara kraftproducenter (Vind, biogas,
solkraft, vattenkraft samt CHP), kraftlagringsenheter, kraftkonsumenter eller power-to-X plants (såsom
kraft-till-värme och kraft-till-gas).” 48 Här föreslås inte någon indikator i nuläget av samma skäl som
nämnts för lokala flexibilitetsmarknader.

https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/what-is-a-virtual-power-plant. Översättning av: ”In a Virtual Power Plant,
decentralized units in a power network are linked and operated by a single, centralized control system. Those units can be
either power producers (e.g. wind, biogas, solar, CHP, or hydro power plants), power storage units, power consumers or powerto-X plants (such as power-to-heat and power-to-gas)”.
48

10304933 • Framtidssäkring av smarta elnätsindikatorer | 65

Deltrend 4: Strävan efter hållbarhet – miljö
Under deltrenden har två egenskaper identifierats ”Möta elkundernas behov av ”gröna”
energilösningar” och ”Uppföljning och redovisning av klimatavtryck.”
Egenskap 1.4.1 och 1.4.2. Möta elkundernas behov av ”gröna” energilösningar och Uppföljning
och redovisning av klimatavtryck.

Figur 19. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställningen”, deltrenden ”Strävan efter hållbarhet – miljö” och egenskaperna ”Möta
elkundernas behov av ”gröna” energilösningar” och ”Redovisa klimatavtryck”.

De tre kriterierna kopplas till deltrenden om ”Strävan efter hållbarhet – miljö” beskriver olika perspektiv
av miljömässig hållbarhet och som inte täcks av ökad andel förnybara energikällor. Det första kriteriet
utgår från kundkollektivets efterfrågan på gröna avtal medan de två andra utgår från elnätsföretagets
perspektiv och arbetet med att redovisa elnätföretagets klimatavtryck. Även om det är viktigt området
så visar figuren att det inte finns någon indikator som har kopplats till dessa kriterier. Orsaken till detta
är att WSP inte har kunnat identifiera någon indikator här som tillräckligt väl uppfyller kravet på
relevans i förhållande till utveckling av smarta elnät.
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Deltrend 5: Ekonomisk hållbarhet
En egenskap, ”Bidra till minskad energifattigdom” har identifierats under deltrenden.
Egenskap 1.5.1. Bidra till minskad energifattigdom.

Figur 20. Trädstruktur för delmålet ”Energiomställningen”, deltrenden ”Ekonomisk hållbarhet” och egenskapen ”Bidra till minskad
energifattigdom”.

De kriterier som har identifierats under egenskapen ”Bidra till minskad energifattigdom” kan kopplas till
åtgärder och orsaker som nämns i elmarknadsdirektivet (skäl 58–60). Energifattigdom definieras då
som svårigheter att hantera kostnaderna för energi och på hushållens förmåga att värma upp sina
bostäder.49
Trots att det är ett viktigt område så föreslås inte någon indikator inom området. Motiveringen är att
ansvaret för frågan hittills har funnits hos de sociala myndigheterna och inte ingått i Ei:s uppdrag. Värt
att notera är dock att kommissionen nämner att en integrerad metod mellan energi- och socialpolitiken
skulle kunna användas för att säkerställa nödvändig försörjning av el för denna målgrupp (skäl 60).

49

https://www.researchgate.net/publication/308048341_Energifattigdom_forsorjningstrygghet_och_offentligt_agerande
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DELMÅL 2: ENERGIEFFEKTIVITET
Delmålet består av fyra stycken deltrender; ”Effektiv tillgångsförvaltning”, ”Effektivare drift med stöd av
digitalisering och automation”, ”Digitalisering – övrigt” och ”Underlägga kundernas
energieffektivisering”.

Deltrend 1: Effektiv tillgångsförvaltning
Deltrenden består av två egenskaper, ”Effektivare utnyttjande av elnäten” och ”Effektivare underhåll
genom optimering av underhåll och utbytesplaner”.
Egenskap 2.1.1. Effektivare utnyttjande av elnäten.

Figur 21. Trädstruktur för delmålet ”Energieffektivitet”, deltrenden ”Effektiv tillgångsförvaltning” och egenskapen ”Effektivare
utnyttjande av elnätet inkl. alternativa ”smartare” investeringar”.

De två identifierade kriterierna för egenskapen ”Effektivare utnyttjande av elnätet inkl. alternativa
”smartare” investeringar” används för att symbolisera graden av effektiv tillgångsförvaltning. En mer
effektiv tillgångsförvaltning, bland annat genom ett bättre utnyttjande av elnätet samt ”smartare”
investeringar, leder till ett mer energieffektivt elnät. De två kriterierna för den nämnda egenskapen är;
”Utnyttjningsgrad” med tillhörande indikator ”Utnyttjningsgrad-Kvoten mellan medelvärdet av årets alla
timmedeleffekter dividerat med årets högsta timmedeleffekt. ” och ”Förändring av medellastfaktorn”
med tillhörande indikator ”Förändring av medellastfaktorn – tillåtna maximala belastningen som
tillkommit inom ramen för befintligt nät”.
Information från omvärldsanalysen ligger till grund för identifieringen av kriterierna. I den
internationella utblicken föreslås definitionen vara storleken på adderad kapacitet exkl. nätutbyggnad
och i beskrivningen påpekas särskilt att detta kan åstadkommas med t.ex. DLR. På detta sätt görs
indikatorn teknikneutral. Som komplement till indikatorn kan vara kvalitativ information om vald
tekniklösning, företagets förutsättningar och förmåga att använda denna lösning.
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Egenskap 2.1.2. Optimering av underhåll och utbytesplaner.

Figur 22. Trädstruktur för delmålet ”Energieffektivitet”, deltrenden ”Effektiv tillgångsförvaltning” och egenskapen ”Effektivare
underhåll genom optimering av underhåll och utbytesplaner”.

Egenskapen ”Effektivare underhåll genom optimering av underhåll och utbytesplaner” kan beskrivas
med hjälp av kriterierna underhåll som kan genomföras utan störning i elnätet samt minskad frekvens
av fysiska underhållsåtgärder på plats. Störning i elnätet definieras som underhålls som kan utföras
utan avbrott eller påverkan på elkvaliteten. Kriterierna identifierades utifrån omvärldsanalysens
intervjudel och visar på två tillvägagångssätt för effektivare underhåll där digitaliseringens och
automationens möjligheter kan nyttjas. Trots att detta är ett viktigt område Görs ingen
rekommendation om lämplig indikator för ”Underhåll som kan genomföras utan störning på nätet”.
För kriteriet ”Minskad frekvens av fysiska underhållsåtgärder på plats”, kan en indikator utformas
utifrån arbetshypotesen ”Andelen fysiska förebyggande underhållsåtgärder av totala antalet
förebyggande underhållsåtgärder”, där antalet fysiska förebyggande underhållsåtgärder divideras med
det totala antalet förebyggande underhållsåtgärder. Denna indikator skulle med tiden spegla ifall
frekvensen av fysiska underhåll på plats ökar eller minskar.
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Deltrend 2: Effektivare drift med stöd av digitalisering och automation
Till deltrenden Effektivare drift med stöd av digitalisering och automation har tre egenskaper
identifierats, dessa är; ”Förmåga till fjärrövervakning och realtidskontroll genom automation och
integrering av ICT”, ”Systemoptimering med stöd av digitala verktyg” och ”Ökad förutsägbarhet med
stöd av digitala verktyg”.
Egenskap 2.2.1. Förmåga till fjärrövervakning och realtidskontroll genom automation och
integrering av ICT.

Figur 23. Trädstruktur för delmålet ”Energieffektivitet”, deltrenden ”Effektivare drift med stöd av digitalisering och automation”
och egenskapen ”Förmåga till fjärrövervakning och realtidskontroll genom automation och integrering av ICT”.

För deltrenden ”Effektivare drift med stöd av digitalisering och automation” finns det identifierade
kriteriet ”Omfattningen av användning av lokal automation för fjärrstyrning (smart network
management)”, vilken i sig kan kopplas till två stycken indikatorer. Dessa indikatorer mäter andelen
nätstationer med fjärrövervakning och fjärrstyrning i realtid samt andelen komponenter med samma
förmåga som kan användas för att undersöka möjligheten för kriteriet att uppfyllas.
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Egenskap 2.2.2. Systemoptimering med stöd av digitala verktyg.

Figur 24. Trädstruktur för delmålet ”Energieffektivitet”, deltrenden ”Effektivare drift med stöd av digitalisering och automation”
och egenskapen ”Systemoptimering med stöd av digitala verktyg”.

För egenskapen finns kriteriet ”Optimering av systemet med hjälp av realtidsdata, adekvata
analyssystem och kontrollutrustning som möjliggör alternativa flöden”, som identifierades genom teorin
i omvärldsanalysen. Detta kriterium kan kopplas till indikatorn ”Andelen nätstationer med avancerad
mätteknik som har kapaciteten för belastningsövervakning samt styrning jämfört med totalt antal
nätstationer”, som används för att bedöma hur långt arbetet gällande systemoptimering med stöd av
digitala verktyg har kommit. Teknikutvecklingen och integreringen av digitala verktyg sker dock snabbt
och det kan därmed vara relevant låta detta förslag på smarta elnätsindikator förändras med den
utvecklingen, t.ex. genom självsektionerande komponenter.
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Egenskap 2.2.3. Ökad förutsägbarhet med stöd av digitala verktyg.

Figur 25. Trädstruktur för delmålet ”Energieffektivitet”, deltrenden ”Effektivare drift med stöd av digitalisering och automation”
och egenskapen ”Ökad förutsägbarhet med stöd av digitala verktyg”.

Figuren visar att det finns ett gap kopplat till kriteriet ”Användning av avancerade prognosverktyg,
maskininlärning, etc. för rekonfigurering av systemet inför oväntade händelser”. Kriteriet konstruerades
med input från omvärldsanalysen. En utmaning med kriteriet är att det kräver en tydlig gränsdragning
mellan vad som anses vara ett avancerat analysverktyg och vad som är ett vanligt analysverktyg. För
att göra denna gränsdragning krävs en kartläggning av tillgängliga produkter på marknaden. Det är
lämpligt att definitionen av den här indikatorn kompletteras med ett sådant förtydligande.
En kvalitativ indikator för att undersöka kriteriet skulle kunna formuleras som ”Används avancerade
prognosverktyg?”. En sådan indikator försöker att svara på om företaget har ett proaktivt system. Ett
troligt problem är dock att oproportionerligt många företag kommer att svara Ja på en sådan fråga
vilket betyder att en ännu snävare indikator kan behöva arbetas fram. I denna kontext så anses dock
en kvalitativ indikator vara tillräcklig.
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Deltrend 3: Digitalisering - övrigt
I deltrenden ”Digitalisering – övrigt” finns egenskapen ”Effektivt datautbyte och interaktiv
kommunikation”.
Egenskap 2.3.1. Effektivt datautbyte och interaktiv kommunikation.

Figur 26. Trädstruktur för delmålet ”Energieffektivitet”, deltrenden ”Digitalisering – övrigt” och
egenskapen ”Effektivt datautbyte och interaktiv kommunikation”.
Figuren visar att det finns gap kopplat till alla indikatorer för kriterierna som tillhör egenskapen. Bägge
kriterierna ”Förmåga att lämna adekvat information om systemets status till alla berörda” och
”Förmåga att medverka vid utbyte av data för nya systemtjänster” är områden som
intervjurespondenterna benämnde som viktiga. Informationsstandarder är ett exempel på en
grundläggande förutsättning för tillhandahållandet av information och deras implementation i
elnätsbranschen. Ett annat exempel finns inom programmet ”Underhåll av elnät” på Energiforsk där
det just nu finns projekt om hur datainsamling och analys kan förbättra underhållsarbetet. Då projekten
inte är slutredovisade och p.g.a. den inneboende komplexiteten för kriterierna så ges därmed inte
några förslag till definitioner för indikatorer i detta skede.
Kriteriet ”Tillräcklig digital kompetens” har valts för att ge en övergripande bild av den digitala
kompetensen. Det är dock svårt att koppla en specifik indikator till kriteriet, men då digital kompetens
är viktig skulle den möjligtvis kunna mätas med hjälp av en kvalitativ indikator. En sådan indikator kan
baseras på självskattning av företagets egen digitala ledning och kompetens. Problemen med att mäta
digital kompetens är välkänt sedan tidigare, till exempel menar Digitaliseringsrådet att det i dagsläget
saknas vedertagna sätt att mäta delmålet digital ledning, men ett arbete tillsammans med
Tillväxtverket sker på området.50 Utifrån detta resonemang har ingen indikator valts i detta skede.

50

https://digitaliseringsradet.se/sveriges-digitalisering/digital-ledning/
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Deltrend 4: Underlätta kundernas energieffektivisering
För deltrenden ”Underlätta kundernas energieffektivisering” identifierades egenskapen "Tillhandahålla
kundinformation och mätdata som stimulerar till effektivisering”.
Egenskap 2.4.1. Tillhandahålla kundinformation och mätdata som stimulerar till effektivisering.

Figur 27. Trädstruktur för delmålet ”Energieffektivitet”, deltrenden ”Underlätta kunders energieffektivisering” och egenskapen
”Tillhandahålla kundinformation och mätdata som stimulerar till effektivisering”.

Kriteriet ”Särskilda program för energieffektivisering” identifierades i omvärldsanalysen och särskilt i
den internationella utblicken. Flera länder ser smarta elnät som en möjlighet att åstadkomma
energieffektivisering hos slutkunder, genom att ge kunderna information och tydlig feedback om sin
energianvändning. Figuren visar att det inte finns någon indikator kopplat till kriteriet. Själva indikatorn
kan definieras som ”Nationella, regionala eller lokala policys som syftar till energieffektivisering av
befintlig drift i syfte att använda mindre energi”.
En rekommenderad indikator skulle kunna vara ”Andelen kunder som har tillgång till mätdata från
elnätsföretaget till stöd för program/tjänster för energieffektivisering”. Indikatorn utgår från hur många
som begärt att få del av dessa mätdata och inkluderar både mätdata i realtid och i enlighet med att
elnätsföretaget bör kunna lämna information som visar elanvändarens förbrukning per timme inom tre
månader från det att användaren begärt att få sådan information. (prop. 2016/17:73 s. 13). Denna
indikator skulle ge en bild av omfattningen för tillhandahållandet av kundinformation och mätdata som
på detta vis stimulerar effektivisering.
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DELMÅL 3: MOTSTÅNSKRAFTIGA OCH TILLFÖRLITLIGA ELNÄT
Delmålet består av fem deltrender; ”Ökade krav på systemstabilitet”, ”Ökade krav på
leveranssäkerhet”, ”Ökade krav på spänningskvalitet”, och ”Hantera klimatförändringar och säkerhet,
data och kommunikationssystem”.

Deltrend 1: Ökade krav på systemstabilitet
Under deltrenden ”Ökade krav på systemstabilitet” har de tre egenskaperna ”Frekvenshållning”, ”Ökat
behov av inertia och systemtjänster” och ”Ökat behov av koordinerad nätplanering” identifierats.
Egenskap 3.1.1. Frekvenshållning.

Figur 28. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på systemstabilitet” och
egenskapen ”Frekvenshållning för TSO:er”.

Det kriterium som identifierats under egenskapen Frekvenshållning för TSO:er är Förändring av årliga
frekvensavvikelser. Figuren visar att det inte finns något gap för aktuell egenskap.
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Egenskap 3.1.2. Ökat behov av inertia och systemtjänster.

Figur 29. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på systemstabilitet” och
egenskapen ”Ökat behov av inertia och systemtjänster”.

De kriterier som har identifierats under denna egenskap kopplas främst till systemtjänster, även kallat
stödtjänster51, med två olika inriktningar. Kriteriet ”Förmåga att medverka vid utbyte av data för nya
systemtjänster (datahantering TSO/TSO)” riktar sig främst mot datahantering kopplat till
systemtjänster medan kriteriet ”Praktisk medverkan vid kunders försäljning av systemtjänster inom
nätområdet” riktar sig mot elnätsföretagets medverkan vid försäljning av systemtjänster. Tillsammans
behandlar således kriterierna både dataaspekten och den praktiska aspekten av systemtjänster.
Figuren visar att det finns två gap. Kriterierna är tydligt kopplad till systemtjänster, balansansvariga
parter och leverantörer av balanstjänster. Inga indikatorer föreslås i detta skede då det är lämpligt att
koordinera arbetet med Svenska Kraftnäts uppdrag att utveckla modeller och roller för stödtjänster via
balansering och balansmarknader samt införande av nya roller. Ett exempel på sådan koordinering är
med Svenska kraftnäts uppdrag att skapa en Elmarknadshubb vars nytta bl.a. är att ”säkerställa
konkurrensneutralt informationsutbyte” 52. Validering och migrering av data är dock beroende av att
lagstödet är på plats varför dessa aktiviteter inte kommer att kunna påbörjas förrän tidigast hösten
2020.53

51

https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-stodtjanster/
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/elmarknadshubb/sa-kommer-elmarknadshubben-att-fungera/effekter-och-nyttor/
53
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/elmarknadshubb/tidplan/
52

76 | 10304933 • Framtidssäkring av smarta elnätsindikatorer

Egenskap 3.1.3. Ökat behov av koordinerad nätplanering.

Figur 30. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på systemstabilitet” och
egenskapen ”Ökade behov av koordinerad nätplanering”.

Kriteriet som har identifierats här syftar till att direkt svara mot egenskapen och baseras dels på artikel
32 i elmarknadsdirektivet om nätutvecklingsplaner. Direktivet anger att ”systemansvariga ska samråda
med alla berörda systemanvändare och med berörda systemansvariga för överföringssystemen om
nätutvecklingsplanen”. Kriteriet baseras även på intervjurespondenternas svar angående ökat behov
av samverkan.
Figuren visar att det finns ett gap gällande kriteriet och ingen indikator föreslås i detta skede. Det beror
på att Ei inom ramen för regeringsuppdraget ”uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnätet” bl.a.
ska ”utreda berörda aktörers ansvar och roller kopplat till problem med kapacitetsbrist i elnäten”. En
framtidssäkrad indikator kan med fördel undersökas efter ett klargörande av vilka aktörer som berörs
samt deras respektive roller och ansvar.
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Deltrend 2: Ökad krav på spänningskvalitet
Två egenskaper har identifierats för uppfyllandet av deltrenden och dessa är ”Upprätthålla
spänningsnivå (DSO)” och ”Hantera lokala problem med spänningskvalitet”.
Egenskap 3.2.1. Upprätthålla spänningsnivå (DSO).

Figur 31. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på spänningskvalitet” och
egenskapen ”Upprätthålla spänningsnivå (DSO)”.

Det kriterium som har utformats syftar till att utvärdera hur väl elnätet upprätthåller spänningsnivån.
Kriteriet är utformat för att belysa avvikelser från vad som anses som god spänningsnivå i linje med
Ei:s föreskrifter om spänningskvalitet (EIFS 2013:1). Figuren visar att det inte finns några gap.
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Egenskap 3.2.2. Hantera lokala problem med spänningskvalitet.

Figur 32. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på spänningskvalitet” och
egenskapen ”Hantera lokala problem med spänningskvalitet”.

Figuren visar att det inte finns ett gap kopplat till kriteriet ”Utrustning som kan hantera problem med
spänningskvalitet”. Det finns ett förslag om att en indikator med definitionen ”Kvoten
omformarstationer i elnätet som har möjlighet till realtidskontroller samt styrutrustning genom totalt
antal omformarstationer i elnätet”.
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Deltrend 3: Ökade krav på leveranssäkerhet
Det finns tre identifierade egenskaper som kopplas till deltrenden ”Ökade krav på leveranssäkerhet”.
Dessa är ”Lägre tolerans mot elavbrott”, ”Förekomst av självläkande nät” samt ”Förmåga att
restaurera elnätet efter avbrott”.
Egenskap 3.3.1. Lägre tolerans mot elavbrott.

Figur 33. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på leveranssäkerhet” och
egenskapen ”Lägre tolerans mot elavbrott – antal/längd”.

Figuren visar att egenskapen ”Lägre tolerans mot elavbrott” har ett kriterium i form av ”Minskning av
antal avbrott /avbrottens längd per kund” samt väldefinierade indikatorer kopplade till sig. Det finns
därmed inget gap identifierat.
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Egenskap 3.3.2. Förekomst av självläkande nät.

Figur 34. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på leveranssäkerhet” och
egenskapen ”Förekomst av självläkande nät”.

Till egenskapen ”Möjliggöra självläkande nät” kopplas kriteriet ”Förekomst av självläkande nät”. Det är
idag är svårt att se och felsöka när det sker ett elavbrott i elnätet. Möjlighet till bortkoppling av
potentiellt bristfällig utrustning och att dela in elnätet i zoner för att upprätthålla leverans till kunder, är
en central del av framtidens smarta elnät. Trots detta föreslås ingen indikator på området. Det beror
på att det bara finns projekt på området och att det därför är för tidigt att korrekt formulera en
framtidssäkrad smart elnätsindikator innan det blir mer utbrett och etablerat.
Egenskap 3.3.3 Förmåga att restaurera elnätet efter avbrott.

Figur 35. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Ökade krav på leveranssäkerhet” och
egenskapen ”Förmåga att restaurera elnätet efter avbrott”.
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Kriteriet ”Antal slutkunder med möjlighet till flera matningsvägar och fjärromkoppling” framkom på
referensgruppsmötet och kan med fördel även fungera som en indikator med definitionen ”Kvoten
antal slutkunder med möjlighet till flera matningsvägar och fjärromkoppling, genom totalt antal
slutkunder”. Kriteriet anses viktigt då det finns flera elnät med tillhörande slutkunder som har flera
matningsvägar men som inte betecknas som självläkande elnät. Är därför en viktig del av
leveranssäkerheten.

Deltrend 4: Hantera klimatförändringar
Det finns en identifierad egenskap kopplad till deltrenden och det är ”Förmåga att hantera ökade risker
för elavbrott”.
Egenskap 3.4.1 Förmåga att hantera ökade risker för elavbrott.

Figur 36. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Hantera klimatförändringar” och
egenskapen ”Ökad risk för elavbrott p.g.a. mer extremt väder, ökad brandrisk, etc”.

Kriterierna som identifierats under denna egenskap fokuserar på hur extremväder påverkar elnätet,
samt förekomsten av planer för hantering av väderrelaterade störningar. Då antalet tillfällen med
extremväder troligtvis kommer att öka framöver är det viktigt att nätet är motståndskraftigt och redo för
detta. Figuren visar att kriteriet ”Förekomst av störningar pga extremt väder” saknar indikator. Kriteriet
”Beredskapsplanering för klimatrelaterade störningar” saknar även den en indikator. Här är ett förslag
att en indikator utformas som ”Arbetar elnätföretaget aktivt med klimatanpassningar (JA/NEJ)”.
Definitionen av klimatanpassning är enligt SMHI:s definition ”Klimatanpassning innebär åtgärder för att
anpassa samhället till de klimatförändringar som sker redan idag och de som inte kan förhindras i
framtiden”. Ytterligare definitioner och krav på dessa åtgärder kopplas med fördel till SMHI:s
information och program för klimatanpassningar.54

54

https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/klimatanpassning
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Deltrend 5: Säkerhet, data och kommunikationssystem
Det finns tre egenskaper som är kopplade till deltrenden. Dessa är ”Lösningar baserade på
standardisering och interoperabilitet”, ”Förmåga att hantera cyberhot mot nätdrift och fysiska
komponenter” och ”Förmåga att hantera cyberhot i förhållande till kunddata och trygga kundernas
integritet”.
Egenskap 3.5.1. Lösningar baserade på standardisering och interoperabilitet.

Figur 37. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Säkerhet, data och
kommunikationssystem” och egenskapen ”Standardisering och interoperabilitet”.

Kriterierna som är kopplade till egenskapen ”Standardisering och interoperabilitet” identifierades under
omvärldsanalysens internationella utblick och när det gäller projekt kopplade till digitalisering så lyfts
standardisering och interoperabilitet fram som viktiga områden. Här föreslås användning av
standarder för utrustning och användning av standarder för protokoll som två kriterier.
Figuren visar att båda kriterierna saknar indikatorer. En rekommendation är att kriterierna används
som indikatorer då det är möjligt att mäta dessa, vilket omvärldsanalysen visade förekomst av.
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Egenskaper 3.5.2. och 3.5.3 Hantera cyberhot i förhållande till kunddata samt Trygga
kundernas integritet.

Figur 38. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Säkerhet, data och
kommunikationssystem” och egenskaperna ”Hantera cyberhot i förhållande till kunddata” och ”Trygga kundernas integritet”.

Figuren visar att det finns två identifierade kriterier ”Säkra rutiner för datalagring och tillgång till
mätdata/mätutrustning” och ”Säkra rutiner för datalagring och kundkommunikation” med fokus på
skydd av kunddata och kundernas integritet. Båda är viktiga perspektiv både nationellt och på EU
nivå, vilket inte minst aktualiserats i form av dataskyddsförordningen (2016/679 (General Data
Protection Regulation eller GDPR)).
Det finns idag ett antal olika cyberhot. Intrång i form av DDoS-angrepp innebär att ett stort antal
datorer är inblandade. Denna intrångsform är enkel att identifiera, men svår att avvärja då
brandväggar tolkar nätverkstrafiken som normal trafik då flertalet av datorerna har unika IP-adresser.
Sådana attacker syftar till att stänga ned tjänster snarare än stjäla information. Dock finns det andra
mer sofistikerade intrång vilka syftar till att utnyttja den mänskliga faktorn och skapa en öppning in i ett
säkerhetsskyddat system. Det kan exempelvis handla om ett mejl som öppnas av en medarbetare, där
en skadlig kod läses in i datorsystemet som senare kan läsa av användarinställningar och lösenord för
att därefter stjäla information. Detta görs små mängder i taget för att inte väcka uppmärksamhet.
För ”rutiner” innefattar detta både personalens agerande och säkerhetsmedvetenhet samt de digitala
rutinerna för upptäckt, isolering av system samt skadebedömning.
Trots att detta är viktiga frågor så föreslås inte någon framtidssäkrad smart elnätsindikator i detta
skede. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med dessa frågor där MSB:s
uppgift att ”ansvara för utveckling och förvaltning av säkra kommunikationer, vara råd- och
stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga IT-incidenter” och t.ex. ha ett
samordnande ansvar för NIS (lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). 55
Här finns synergier kopplat till Ei:s uppdrag att ”trygga samhällets behov av fungerande
energidistribution och handeI”. Intrång i systemviktiga energisystem kan i värsta fall innebära att
samhällets behov av fungerande energidistribution störs eller avbryts. Vår bedömning är därmed att

55

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/
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utformning av indikatorer i relation till cybersäkerhet behöver bygga på koordinering med MSB om
indikatorerna ska kunna framtidssäkras.
Egenskap 3.5.4 Hantera cyberhot mot nätdriften och fysiska komponenter.

Figur 39. Trädstruktur för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”, deltrenden ”Säkerhet, data och
kommunikationssystem” och egenskapen ”Hantera cyberhot mot nätdriften och fysiska komponenter”.

Figuren visar att det inte finns någon indikator för kriteriet ”Antal hot och intrång”. Trots att detta är en
viktig fråga så föreslås inte någon framtidssäkrad smart elnätsindikator i detta skede vilket är av
samma skäl som under föregående egenskaper 3.5.2. och 3.5.3 Hantera cyberhot i förhållande till
kunddata samt Trygga kundernas integritet. Om ett bemyndigande finns att kriteriet ska mätas så
skulle följande förslag till indikator kunna utgöra en bra grund.
•

”Kvoten antal oidentifierbara enheter på elnätet/elnätets nätverk genom totalt antal enheter”
där oidentifierbara enheter definieras som ej i förväg av elnätföretaget godkända enheter och
som kopplats till elnätet/elnätets nätverk. Indikatorn ”Totalt antal försök av obehöriga att få
tillgång till elnätet” inkluderar både lyckade och misslyckade försök medan indikatorn ”Totalt
antal lyckade intrång av obehöriga angripare” endast fokuserar på de lyckade försöken.
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ANALYS AV GAP-ANALYSENS KRITERIER
Avsnittet bygger vidare på resultatet och analysen från top-down perspektivet / gap-analysen och
fokuserar på kriteriernas funktion och syfte.
Kriteriernas funktion och syfte har diskuterats utifrån flera olika perspektiv under uppdragets gång. Det
finns vissa kriterier till vilka indikatorer kan kopplas men som inte är mätbara eller kan kvantifieras,
utan enbart är möjliga att skatta. En sådan indikator är ”Icke-levererad energi från förnyelsebara
energikällor”.
Det finns även kriterier som används för att följa utvecklingen eller som anger vilken relativ nivå elnätet
befinner sig på vid uppföljningstillfället. På detta sätt är kriterier i vissa fall kopplade till elnätföretagens
prestationer och i andra fall mer relaterade till hela elsystemet. De syftar då till att ge antingen en
branschöverblick eller nationell uppföljning. Flera av kriterierna ger inte ett mått på hur smart ett elnät
är utan följer istället utvecklingen eller ger kontext till de andra kriterierna.
På samma sätt finns det varierande syften eller användningsområden för kriterierna där vissa syftar till
att följa upp på företagsnivå eller att fungera som en benchmark inom branschen, medan andra syftar
till en nationell uppföljning. En överblick över de syften och användningsområden som har identifierats
finns sammanfattade i följande tabell.
Syfte/
Användningsområde
Nationell
uppföljning
Branschöverblick
Företagsnivå
Benchmark
Ej aktuell

Beskrivning

Kriteriet syftar till att följa den övergripande utvecklingen för det svenska
elsystemet.
Kriteriet syftar till att följa utvecklingen inom en viss bransch av elsystemet.
Kriteriet kopplas till elnätsföretagets prestationer inom ett specifikt område.
Kriteriet syftar till att sammanställa och jämföra elnätsföretagens prestationer
mellan varandra, inom ett specifikt område.
Används då ingen av ovanstående definitioner passar in på kriteriet.

En överblick över kriterierna och deras syften presenteras i avsnitten som följer.

Energiomställningen
Delmålet ”Energiomställningen” innefattar 47 olika kriterium. En överblick över dessa och vilka syften
de kategoriseras under visualiseras i tabellen nedan. De kriterier som inte finns beskrivna i tabellen
har inte tilldelats något syfte.

Tabell 4. Kriterium inom delmålet Energiomställningen

Kriterium

Nationell
uppföljning

Anslutna förnybara energikällor (MW)

X

Årlig produktion från förnybara energikällor (GWh)

X

Förmåga att ansluta ny produktion (MW)

X

Planerad produktion som nekats anslutning p.g.a. av
nätbegränsningar (MW, försening i tid)

X

Ansluten decentraliserad produktion MW

X

Decentraliserad produktion i GWh eller %

X
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Branschöverblick

X

Företagsnivå

Benchmark

Ej aktuell

Förmåga att ansluta ny produktion (MW)

X

X

Tillgång till analysverktyg och adekvat nätplanering
Omfattningen av curtailment, MWh

X
X

X

Väntetid för anslutning efter anmälan

X

Andel kunder anslutna till AMI med gränssnitt som
kan användas för nya tjänster och kundinformation

X

Antal nätkunder som deltar i olika typer av
flexibilitetsmarknader

X

Storlek (MW) och typ av resurser som deltar på olika
flexibilitetsmarknader

X

Förekomst/omfattning av erbjudanden från
elnätföretaget om laststyrning och
efterfrågeflexibilitet
Batterilagringskapacitet hos kund (MW)

X

X

Integrering av lagringskapacitet i nätplanering och
drift (upphandlad eller egen)
Uppskattat effektbehov för fordonsladdning

X

X

X
X

X

X

X

Nätkapacitet för framtida laddinfrastruktur

X

X

Användning av styrd laddning av elfordon

X

X

Planer för att kapacitetsökning och val av lösningar nätutbyggnad, lagring etc.

X

X

Nätkapacitet för framtida elbehov

X

X

Planer för att kapacitetsökning och val av lösningar nätutbyggnad, lagring etc.

X

X

Förekomst av erbjudanden om efterfrågeflexibilitet
och liknande servicetjänster

X

Antal elkunder med avtal om integrerade tjänster smart appliances, avtal om flexibilitet

X

Mängden last som förflyttats i tid genom
efterfrågeflexibilitet

X

Förekomst av intresse inom nätområdet

X

Förekomst av praktiska försök

X

Planering för eller projektinriktade på P2P-handel

Antal kunder med avtal om grön el eller liknande

X

X

Lämnas information till kunderna

X

Användningen av LCA inom företaget

X

Antal kunder som fått sin leverans avbruten
Särskilda program för energieffektivisering
Förekomst av särskilda villkor/mätare

X
X
X
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Delmålet saknar en sammankopplad indikator för 26 stycken, jämfört med det totala antalet kriterier på
totalt 47 stycken. Båda deltrenderna ”Strävan efter hållbarhet – miljö” samt ”Ekonomisk hållbarhet” har
inga indikatorer kopplade till sig. Dessa deltrender är svåra att definiera och blir därmed svåra att
konkret kvantifiera i indikatorer. Vidare har deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” nio gap utav de
totala antalet 26 för hela det delmålet. Under detta mål fördelas indikatorernas syfte och användning
främst på nationell uppföljning och benchmark. Detta visualiseras med följande figur:

Figur 40. Fördelningen mellan de olika syften och användning för det delmålet ”Energiomställningen”.

Det är flest indikatorer, som har klassificerats inom området nationell uppföljning. Detta kan bero på att
trender, egenskaper samt kriterier är både lättare och mer intressanta att följa upp på nationell nivå.
Energiomställningen är en nationell angelägenhet som därav är intressant för samhället och nationella
aktörer i Sverige att ha koll på. Därutöver är andelen på företagsnivå betydligt färre än
branschöverblick och benchmark, vilket även det visar på att energiomställningen har ett mer
övergripande perspektiv. På företagsnivå är det inte lika intressant att göra mätningen jämfört med vad
det är på nationell nivå, inom en bransch samt som en möjlig indikator för benchmarking.

Energieffektivitet
Delmålet innefattar 12 stycken olika kriterier. En överblick över dessa och vilka syften de kategoriseras
under visualiseras i tabellen nedan. De kriterier som inte finns beskrivna i tabellen har inte tilldelats
något syfte.
Tabell 5. Kriterium inom det delmålet ”Energieffektivitet”

Kriterium

Nationell
uppföljning

Branschöverblick

Företags-nivå

Utnyttningsgraden

Bench-mark

X

Förändring av medellastfaktorn

X

X

Användning av förebyggande underhåll baserad på
automatiserad övervakning och fjärrstyrning av
nätanläggningar

X

X

Underhåll som kan genomföras utan störning i
nätet

X

X

Minskad frekvens av fysiska underhållsåtgärder på
plats

X

X

Omfattningen av användning av lokal automation
för fjärrstyrning (smart network management)

X

X
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Ej aktuell

Optimering av systemet med hjälp av realtidsdata,
adekvata analyssystem och kontrollutrustning som
möjliggör alternativa flöden

X

X

Användning av avancerade prognosverktyg,
maskininlärning, etc. för rekonfigurering av
systemet inför oväntade händelser

X

X

Förmåga att lämna adekvat information om
systemets status till alla berörda (driftansvariga,
kunder och marknadsaktörer)

X

X

Tillräcklig "digitaliseringskompetens"

X

X

Förmåga att medverka vid utbyte av data för nya
systemtjänster (datahantering TSO/DSO)

X

X

Särskilda program för energieffektivisering

X

Delmålet saknar en sammankopplad indikator vid sju stycken olika kriterier, jämfört med det totala
antalet kriterier på tolv stycken. Detta beror på svårigheten med att formulera indikatorer som
kvantifierar aspekter inom digitalisering. Under detta mål fördelas hälften av indikatorernas syfte och
användning som benchmark. Detta visualiseras med följande figur:

Figur 41. Fördelningen mellan de olika syften och användning för delmålet ”Energieffektivisering”.

Hälften av indikatorerna fördelas inom syftet ”Benchmark”. Detta kan förklaras av att delmålet”
Energieffektivitet” i större drag kan tänkas jämföras gentemot övriga Europa samt andra länder i
världen.
Vidare så är syftet ”Nationell uppföljning” tydligt underrepresenterat med en utav totalt tolv kriterier.
Anledningen till detta kan vara att energieffektivitet ofta är kopplat till enskilda företag eller branscher,
och därav inte är ett nationellt intresse på samma sätt. Dock så har Sverige ett nationellt mål för
energieffektivitet till år 2030 vilket tidigare har nämnts i rapporten. Därmed kan det antas att det även
finns ytterligare möjligheter att inkludera indikatorer under delmålet ”Energieffektivitet” även om det
inte har gjorts i denna analys.
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Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät
Delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät” innefattar 15 olika kriterier. En överblick över dessa och vilka syften de
kategoriseras under visualiseras i tabellen nedan. De kriterier som inte finns beskrivna i tabellen har inte tilldelats något syfte.
Tabell 6. Kriterium inom delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”
Kriterium

Förändring av årliga frekvensavvikelser

Nationell
uppföljning

Branschöverblick

Benchmark

X

X

Praktisk medverkan vid kunders försäljning av
systemtjänster inom nätområdet

X

X

X

Förändring av årlig spänningsavvikelse

X

Utrustning som kan kompensera
spänningsvariation p.g.a. DER (smarta
transformatorer)

X

X

X

Minskning av antal avbrott/avbrottens längd per
kund

X

Möjlighet till bortkoppling av potentiellt
bristfällig utrustning innan felet är ett faktum
(kombinerat med omsektionering och
fjärromkoppling) för att upprätthålla leverans till
alla kunder

X

X

Andel slutkunder med möjlighet till flera
matningsvägar och fjärromkoppling

X

X

Beredskapsplanering för väderrelaterade
störningar

X

X

Andel av utrustningen som använder
standardiserade gränssnitt och protokoll

X

Användning av interoperabla, icke-proprietära
system

X

Antal hot och intrång

Ej aktuell

X

Förmåga att medverka vid utbyte av data för
nya systemtjänster (datahantering TSO/DSO)

Nyckelaktörer delaktiga i nätplaneringen

Företagsnivå

X

X

Säkra rutiner för datalagring och access till
mätdata/mätutrustning

X

Säkra rutiner för datalagring och
kundkommunikation

X

Delmålet saknar en sammankopplad indikator vid elva stycken olika kriterier, jämfört med det totala
antalet kriterier på 18 stycken. Detta kan tänkas bero på svårigheterna kopplat till att kunna kvantifiera
och tydligt definiera indikatorer kopplade till deltrenderna, där speciellt ”Hantera klimatförändringarna”
samt ”Säkerhet, data och kommunikationssystem” har varit svåra, då de inte har några indikatorer
länkade till sig. Under detta mål fördelas indikatorernas syfte och användning främst på kategorin
”Företagsnivå”. Detta visualiseras med följande figur:
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Figur 42. Fördelningen mellan de olika syften och användning för delmålet ”Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät”.

Drygt en tredjedel av indikatorerna klassificeras under syftet ”Företagsnivå”. Detta kan förklaras av att
delmålen och egenskaperna under det delmålet lämpar sig bäst att mätas på företagsnivå, och att det
är företag som påverkas mest vid ett uppfyllande av kriterierna. Det är även tydligt att detta delmål har
en jämnare fördelning av syften jämfört med de två tidigare delmålen. Även om syftet ”Företagsnivå”
sticker ut, så är ett motståndskraftigt och tillförlitligt elnät något som påverkar alla aktörer i samhället,
vilket därmed leder till att det blir en jämnare spridning av syften.
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ANALYS AV DE PRELIMINÄRA DEFINITIONERNA
AV SMARTA ELNÄTSINDIKATORER
Avsnittet bygger vidare på de preliminära smarta elnätsindikatorerna som har identifierats i Ei:s projekt
och som redovisades i avsnitt 3. De preliminära smarta elnätsindikatorerna analyseras utifrån det
resultat som erhållits från omvärlds- och gap-analysen.
Analysen redovisas i tabellform (nedan) där varje indikator och eventuella föreslagna definitioner
diskuteras utifrån det resultat som erhållits från omvärlds- och gap-analysen.
Tabell 7. Förslag på arbetshypotes för definitioner av indikatorerna.

Preliminär indikator

Kommentarer och förslag på definitioner

Installerad kapacitet från
distribuerade
produktionsanläggningar

”Andelen av produktionen från distribuerade produktionsanläggningar
inom redovisningsområdet [MWh/MWh].”

Kommentar: gap-analysen visade att den preliminära indikatorn kan kopplas till delmålet energiomställning via
deltrenden ökad andel förnybara energikällor, egenskapen integrera decentraliserad förnybara energikällor och
kriteriet ansluten decentraliserad produktion. Den anses därför lämplig för att fånga upp denna deltrend och
egenskap och kriterium. Indikatorn kan mätas som andelen av produktionen från distribuerade
produktionsanläggningar, eftersom en hög installerad effekt i sig inte är ett självändamål. WSP föreslår därmed
att indikatorn definieras som:
”Andelen av produktionen från distribuerade produktionsanläggningar inom redovisningsområdet [MWh/MWh].”

Andelen lokalt producerad fönybar
energi

Kvoten mellan mängden förnybar elektrisk energi som är lokalt
producerat från distribuerade produktionsanläggningar och totalt
inmatad energi [MWh/MWh]

Kommentar: WSP:s referensgrupp bedömer att Ei:s föreslagna definition för denna indikator kan behöva
kompletteras. Anledningen till detta är att definitionen inte gör någon skillnad på förnybar och icke-förnybar
energiproduktion. WSP bedömer att det räcker med att den kombineras med indikatorn Andelen energi
producerad från förnybara energikällor för att ge en mer heltäckande indikator. Definitionen kan därmed
formuleras som följer:
”Kvoten mellan mängden förnybar elektrisk energi som är lokalt producerat från distribuerade
produktionsanläggningar och totalt inmatad energi [MWh/MWh]”.
Gap-analysen visade då att den preliminära indikatorn kan kopplas till delmålet energiomställning via
deltrenden ökad andel förnybara energikällor, egenskapen integrera decentraliserade förnybara energikällor
och kriteriet decentraliserad produktion. Den anses därför lämplig för att fånga upp denna deltrend, egenskap
och kriterium. Elnätsföretagen har mätdata från anslutningspunkten och information från förfrågningar om
anslutning. Det är dock viktigt att poängtera att det även finns andra myndigheter som får in information
gällande förnybar elproduktion. Energimyndigheten får idag bl.a. in mätdata för varje producerad
megawattimme (MWh) förnybar el där producenterna får elcertifikat. Mätningen kan ske både i
anslutningspunkten till elnätet eller i direkt anslutning till anläggningen och görs av antingen nätägaren eller
annat företag som erbjuder en sådan tjänst. Vid mikroproduktion av förnybar el som levereras ut på elnätet så
gäller särskilda skatteregler. Befrielsen är frivillig och måste därför anmälas till Skatteverket. SCB samlar även
in information gällande förnybara och icke förnybara energikällor, fast då på en aggregerad nationell nivå.
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Hosting capacity for renewable
energy sources

•

•

•

•

Det finns ingen kapacitet för elnätet att ta emot mer
förnyelsebar energi då det skulle innebära en direkt negativ
påverkan på elnätet.
Det finns få tillfällen att ta emot förnyelsebar energi utan
negativa effekter. Få tillfällen definieras som att elnätet kan
husera upp till lika mycket motsvarande nyanslutningar som
genomsnittligt skett de senaste 5 åren.
Det finns många tillfällen att ta emot förnyelsebar energi utan
negativa effekter. Många tillfällen definieras som att elnätet
kan husera upp till dubbelt så många nyanslutningar som
genomsnittligt har skett de senaste 5 åren.
Det finns kapacitet att ta emot förnyelsebar energi utan
negativa effekt er

Hosting capacity utgår från den maximala mängden ny produktion eller
konsumtion som kan anslutas utan att innebära en negativ påverkan.
Negativ påverkan på elnätet innefattar oacceptabel nivå av
överbelastning, överspänning, , snabba spänningsändringar,
långsamma spänningsändringar, spänningsasymmetrier, övertoner,
etc.

Kommentar: Vissa elnätsföretag i WSP:s referensgrupp anser att indikatorn är komplicerad, då den saknar
kvantitativ mätbarhet. Dock krävs det stora mängder data för att indikatorn ska kunna bli kvantifierbar. Ett
förslag som diskuterades på referensgruppsmötet var att dela upp indikatorn efter storleksordning. Ett förslag
är då att dela upp indikatorn i två där den ena är mer kvalitativ/en skala och som gäller för alla elnätsföretag.
Den utgår från Ei:s förslag med definieras ytterligare genom att:
•
•

•

•

Det finns ingen kapacitet för elnätet att ta emot mer förnyelsebar energi då det skulle innebära en
direkt negativ påverkan på elnätet.
Det finns få tillfällen att ta emot förnyelsebar energi utan negativa effekter. Få tillfällen definieras som
att elnätet maximalt kan ta emot lika mycket som den genomsnittliga nyanslutningen under de
senaste 5 åren [MWh].
Det finns många tillfällen att ta emot förnyelsebar energi utan negativa effekter. Många tillfällen
definieras som att elnätet kan ta emot mer är den genomsnittliga nyanslutningen men mindre än
dubbelt så mycket som har skett de senaste 5 åren.
Det finns kapacitet att ta emot mer än dubbelt så mycket nyanslutningar av förnyelsebar energi i
jämförelse med vad som har skett de senaste 5 åren, utan negativa effekter.

Skalan har en tydlig hänvisning till tidigare förhållande i elnätet, vilket beror på att alla elnät är olika och att
efterfrågan av nyanslutningar varierar stort. Därför baseras indikatorn på genomsnittliga nyanslutningens effekt
de senaste fem åren. Att just basera insamlingen av data på anslutningsprocessen ansågs viktigt under
referensgruppsmötet. Det andra alternativet utgår från den maximala effekten i elnätet och är en kvantitativ
indikator samt gäller för regionnätsägarna men är frivilligt för lokalnätsägarna.
Gap-analysen visade att den preliminära indikatorn kan kopplas till delmålet energiomställning via deltrenden
ökad andel förnybara energikällor, egenskapen integrera decentraliserade förnybara energikällor och kriteriet
förmåga att ansluta ny produktion. Den anses därför vara lämplig för att fånga upp denna deltrend, egenskap
och kriterium.

Andelen lagring och distribuerad
produktion som kan styras

Kvoten av kapaciteten av lagring samt distribuerad produktion som
kan styras, genom den totala mängden installerad kapacitet lagring
och distribuerad produktion [MWh/MWh].
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Kommentar: Kapaciteten av lagring samt distribuerad produktion som kan styras. I definitionen av styrning så
inkluderas både direkt styrning via styrningssignal och via bilaterala avtal som elnätföretagen har tillgång till,
antingen i egen regi, eller i form av en upphandlad flexibilitetstjänst. Det finns dock vissa frågetecken innan en
slutgiltig framtidssäkrad smart elnätsindikator kan definieras och dessa baseras på roller och ansvar för
flexibilitet och då specifikt gällande elnätsföretagens roll.
Gap-analysen visade att den preliminära indikatorn kan kopplas till delmålet energiomställning via deltrenden
ökad andel förnybara energikällor, egenskapen tillvarata alla flexibilitetsresurser inkl. efterfrågeflexibilitet och
lagring och kriteriet storlek och typ av flexibilitetsresurser som deltar på olika flexibilitetsmarknader. Den anses
därför vara lämplig för att fånga upp denna deltrend, egenskap och kriterium.

Indikator för uppföljandet av
användandet av ”innovativa
tariffer”

Andel av kundkollektivet som har en annan tariff än klassisk säkring +
energitariff.

Kommentar: Indikatorn diskuteras inte då den är avgränsad från denna utredning, se avgränsningar i del 1.
Allmänt hållen indikator för ökad
resiliens

•
•
•

Andelen kunder med möjlighet till fler matningsvägar.
Andelen kunder med möjlighet till fjärromkoppling.
Arbetar elnätföretaget aktivt med klimatanpassningar
(JA/NEJ).

Kommentar: De förslag till definitioner som diskuterats för denna indikator bedöms inte vara teknikneutrala,
vilket även betonats av Ei. Enligt referensgruppen är det även en utmaning att det är ovanligt att finna de
tekniker som diskuterats som definition på lokalnätsnivå. WSP:s referensgrupp understryker att det är viktigt att
denna indikator är teknikneutral, eftersom det kan vara riskabelt ur säkerhetssynpunkt att presentera vilken typ
av utrustning som finns i nätet. Under referensgruppsmötet underströks det att det finns flera aspekter av
resiliens som motståndskraft, automation och robusthet samt att det är bra med indikatorer som följer hur
frekvent den typen av teknik är installerad. Två förslag finns på sådana indikatorer:
•
•

Andelen kunder med möjlighet till fler matningsvägar.
Andelen kunder med möjlighet till fjärromkoppling.

Gap-analysen visar att de fyller det gap som finns under delmålet motståndskraftiga och tillförlitliga elnät,
deltrenden ökade krav på leveranssäkerhet och egenskapen förmåga att restaurera elnätet efter avbrott, och
att de därmed anses vara lämpliga. Då dessa förslag har en tydlig koppling till leveranssäkerhet föreslås att
samordning ska göras med det förslag på smart elnätsindikator som finns under Indikatorer för
leveranssäkerhet.
Ett annat förslag utgår från gap-analysen och kan kopplas till delmålet motståndskraftigt och tillförlitligt elnät via
deltrenden hantera klimatförändringar, egenskapen ökad risk för elavbrott p.g.a. mer extremt väder och kriteriet
beredskapsplanering för väderrelaterade störningar. En sådan indikator kan vara
•

Arbetar elnätföretaget aktivt med klimatanpassningar (JA/NEJ).

Förslaget har fördelen av att den kan användas på alla nivåer av elnäten och inte är svår att sammanställa.
Den anses därför lämplig för att fånga upp detta perspektiv av resiliens.
Indikatorer för att följa särskilda
funktioner

Indikatorer som kan följa särskilda funktioner skulle kunna vara:
•
•

Planer för V2G i nätområdet (JA/NEJ)
Hur många kunder som har avtal med aggregatorer

Med utgångspunkt i de förslag på preliminära elnätsindikatorer som Ei gett så finns det vissa utmaningar när
det kommer till definieringen av dessa indikatorer. Ett frågetecken kan vara hur en definition kan vara helt
framtidsäkrad och fortfarande följa en särskild funktion. Att mäta V2G eller batterilagring lär kopplat till en
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specifik teknik och är därmed inte helt teknikneutral. Dock så föreslås det att dessa indikatorer följer en viss
teknik, för att sedan uppdateras när den inte längre är relevant
Exempelvis kan en indikator vara:
•

Planer för V2G i nätområdet (JA/NEJ).

Den kan då först vara en kvalitativ indikator men som kommer ändras över tid. Här fungerar då elnätsföretaget
som rapporteringsväg och utifrån GAP-analysen skulle det täcka det gap som ges under delmålet
energiomställning, deltrenden ökad elektrifiering och egenskapen hantera elbehov och laddinfrastruktur för
elfordon och det tillhörande kriteriet planer för V2G i nätområdet.
Vid referensgruppsmötet lyftes även frågetecken om vem som har bäst information gällande installation av ladd
infrastruktur, utöver antal anslutningspunkter. Möjligen finns det hos en del elnätföretag attribut kopplat till
anslutningar som kan summeras och rapporteras med relativ enkelhet såsom; hur många som finns, hur
många som kan styras och hur många som har möjlighet till de olika teknikerna. Ett viktigt område ansågs
kopplingen till aggregatorer vara och förslag på indikator var:
•

Hur många kunder som har avtal med aggregatorer i nätområdet

Hur många kunder som har avtal med aggregatorer betraktades som en intressant och lämplig indikator att
följa.
Den skulle då täcka det gap som finns under delmålet energiomställning, deltrenden fler aktörer i
energilandskapet och egenskapen underlätta för nya tjänster, aggregering och efterfrågeflexibilitet.
Dynamisk belastningsbarhet för
överföringsledningar

Förändring av medellastfaktorn - tillåtna maximala belastningen som
tillkommit inom ramen för befintligt elnät.

Kommentar: De förslag som tidigare funnits gällande ”andelen av ledningar som drivs enligt en dynamisk
rankning”, eller ”hur mycket kapacitet som har frigjorts på grund av dynamisk rankning” (MW eller normerat på
annat vis för att kunna jämföras mellan olika nät) följer av skäl 83 i Elmarknadsdirektivet. Förslaget är att ändra
indikatorn så att den baseras på förändring av medellastfaktorn. Där medellastfaktor definieras, enligt tidigare,
som medelvärdet av samtliga dygnslastfaktorer under året. En hög lastfaktor visar på att belastningskurvans
variationer inte är lika kraftiga, att systemet utnyttjas jämnare, vilket är gynnsamt både tekniskt och ekonomiskt.
I GAP-analysen kopplas förslaget på smart elnätsindikator till kriteriet som följer på delmålet energieffektivitet,
deltrenden effektiv tillgångsförvaltning och egenskapen effektivare utnyttjande av elnätet inkl. alternativa
”smartare” investeringar.
Distributionstransformatorer
utrustade med utrustning för
spänningskontroll

Kvoten omformarstationer i elnätet som har möjlighet till
realtidskontroller samt styrutrustning genom totalt antal
omformarstationer i elnätet.

Kommentar: På denna indikator har WSP ingen input förutom att indikatorn anses tydligt definierad i Ei:s
föreslagna formulering. WSP:s referensgrupp har inte heller någon input på denna indikator. Därmed föreslås
WSP att indikatorn fortsätter att definieras som:
”Kvoten omformarstationer i elnätet som har möjlighet till realtidskontroller samt styrutrustning genom totalt
antal omformarstationer i nätet”.
I gap-analysen kan förslaget på smart elnätsindikator kopplas till kriteriet utrustning som kan hantera problem
med spänningskvalitet, vilken följer på delmålet motståndskraftiga och tillförlitliga elnät, deltrenden ökade krav
på spänningskvalitet och egenskapen hantera problem med elkvalitet.

Kvalitén i prognosen för
distribuerad generering

Kvoten mellan prognosen för årets framtida distribuerad generering
och det faktiska utfallet av distribuerad generering samma år (MWh).

Denna indikator bedömer WSP:s referensgrupp som administrativt tung då indikatorn kommer att behöva
resurskrävande produktionsprognoser från elnätsbolagen. Däremot nämner även referensgruppen att
mätbarheten för denna indikator är god. WSP anser att denna indikator skulle kunna formuleras likt en kvot
mellan prognosen för årets framtida distribuerade generering och det faktiska utfallet av distribuerad
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generering samma år. Här vill de berörda företagen avvika så lite från ett som möjligt. Här kan det dock vara
viktigt att eventuella avvikelser i form av vind, temperatur och stormar behöver justeras för att få ett ”normalår”.
Ett förslag är då att den av Ei inhämtade informationen i form av kvoter från alla elnätsföretag används för att
årligen bilda ett ”benchmark” som kan viktas mot, vilket redan idag sker med vissa andra indikatorer.
I gap-analysen kopplades detta förslag till smart elnätsindikator till delmålet energiomställning, deltrenden ökad
andel förnybara energikällor och egenskapen integrera decentraliserad förnybar produktion och kriteriet tillgång
till analysverktyg och adekvat nätplanering identifierats.
Andelen energi producerad från
förnybara energikällor

Kvoten mellan mängden förnybar elektrisk energi som är lokalt
producerat från distribuerade produktionsanläggningar och totalt
inmatad energi [MWh/MWh].

I gap-analysen kopplas detta förslag på smart elnätsindikator till kriteriet om ansluten förnyelsebar produktion
som finns under energiomställning, deltrenden ökad andel förnybara energikällor och egenskapen integrera
storskalig förnybar elproduktion. Eftersom detta förslag på smarta elnätsindikator till stor del är detsamma som
definitionen för den smarta elnätsindikatorn som definierats under Andelen lokalt producerad förnybar energi
så föreslås det att dessa kombineras. Se även kommentar för indikator under Andelen lokalt producerad
förnybar energi.
Installerad kapacitet från
förnyelsebara
produktionsanläggningar

Tillgänglig och installerad kapacitet från förnyelsebara
produktionsanläggningar i redovisningsområdet (MW).

Kommentar: På denna indikator har WSP ingen input förutom att indikatorn anses vara tydligt definierad i Ei:s
föreslagna formulering. WSP:s referensgrupp har inte heller någon input på denna indikator. Därmed föreslår
WSP att indikatorn fortsätter att definieras som:
”Tillgänglig och installerad kapacitet från förnyelsebara produktionsanläggningar i redovisningsområdet”
I gap-analysen kopplas detta förslag på smart elnätsindikator till kriteriet om ansluten förnyelsebar produktion
som finns under energiomställning deltrenden ökad andel förnybara energikällor och egenskapen integrera
storskalig förnybar elproduktion
Icke-levererad energi från
förnyelsebara energikällor

Mängden energi inom ett redovisningsområde från lokal produktion
som inte kan levereras på grund av begränsningar i
överföringskapacitet och säkerhetsmarginaler, multiplicerat med en
faktor f (andelen förnyelsebar energiproduktion).

Kommentar: WSP anser att Ei:s förslag till definitionsformulering under denna indikator är bra. Därmed har
WSP byggt vidare en definition som baseras på Ei:s förslag. Mängden energi i definitionen beskrivs som
redovisningsenhetens årsmedelsproduktion. För redovisningsområden med både förnyelsebar samt ickeförnyelsebar energiproduktion multipliceras resultatet med en faktor f (andelen förnyelsebar energiproduktion).
Om hälften är icke förnybart multipliceras denna volym med 0,5
I gap-analysen täcker detta förslag på smart elnätsindikator det gap som finns under energiomställning,
deltrenden ökad andel förnybara energikällor och egenskapen integrera storskalig förnybar elproduktion.
Indikatorer för leveranssäkerhet

•
•
•
•

SAIDI (Hur många minuter per år i genomsnitt som kunder får
avbrott)
SAIFI (Totala antalet avbrott per kund per
elförsörjningssystem)
CAIDI (Den genomsnittliga längden per strömavbrott per
kund [min])
MAIFI (Totala antalet avbrott per kund som varar kortare än 3
minuter samt längre än 100 millisekunder för ett specifikt
elförsörjningssystem).

Kommentar: I underlaget angavs flera indikatorer som lämpar sig för att definiera leveranssäkerhet. Exempel
på dessa samt hur de definieras är:
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•
•
•
•

SAIDI (Hur många minuter per år i genomsnitt som kunder får avbrott)
SAIFI (Totala antalet avbrott per kund per elförsörjningssystem)
CAIDI (Den genomsnittliga längden per strömavbrott per kund [min])
MAIFI (Totala antalet avbrott per kund som varar kortare än 3 minuter samt längre än 100
millisekunder för ett specifikt elförsörjningssystem).
Alla dessa begrepp är tydligt definierade samt vedertagna i branschen, vilket gör det lätt att implementera dem.
De finns även i gap-analysen under delmålet motståndskraftiga och tillförlitliga elnät, deltrenden ökade krav på
leveranssäkerhet och egenskapen lägre tolerans mot elavbrott – antal/längd.
Dessa mäter dock enbart minskning av antal avbrott/avbrottens längd per kund och kan därför missa viktiga
aspekter såsom förmåga att restaurera elnätet efter avbrott. Ett förslag, som även diskuterades på
referensgruppsmötet var att även använda ”Andel slutkunder med möjlighet till flera matningsvägar och
fjärromkoppling”. Andelen beräknas som en kvot av de totala antalet slutkunder i definierat nät. Se därför
kommentar under allmänt hållen indikator för ökad resiliens.
Nätförluster

Nätförluster i MWh dividerat med inmatad energi i MWh.

Kommentar: Uppgifter om elnätsföretagens nätförluster rapporteras redan idag till Ei årligen i de så kallade
årsrapporterna och används inom ramen för regleringen av elnätföretagens intäktsramar.
Två reflektioner gällande nätförluster och liknande indikatorer som mäter ett ”problem” är att de dels behöver
relateras till tidigare data. Det är i mätserierna som den extra nyttan av indikatorn uppkommer då möjligheterna
till benchmarking samt identifiering och kvantifiering av utvecklingen kan göras. Den andra reflektionen är att
indikatorn även skapar incitament för smarta elnätsföretag och deras teknik genom att sänka förlusterna.
I gap-analysen så kan nätförluster kopplas till delmålet energieffektivitet, deltrenden effektiv tillgångsförvaltning
och egenskapen effektivare utnyttjande av elnätet inkl. alternativa ”smartare” investeringar.

Utnyttjningsgrad

Kvoten mellan medelvärdet av årets alla timmedeleffekter dividerat
med årets högsta timmedeleffekt.

Kommentar: Indikatorn anses tydligt definierad i Ei:s föreslagna formulering och den passar in i vår gap-analys
utifrån egenskapen Effektivare utnyttjande av elnätet inkl. alternativa "smartare" investeringar. WSP:s
referensgrupp har inte någon ytterligare input på denna indikator.
I gap-analysen tillhör förslaget på smart elnätsindikator delmålet energieffektivitet, deltrenden effektiv
tillgångsförvaltning och egenskapen effektivare utnyttjande av elnätet inkl. alternativa ”smartare” investeringar.
Medellastfaktor

Kombineras med dynamisk belastningsbarhet.

Kommentar: Nätförluster och medellastfaktor används redan idag, och föreslås i detta projekt. De är väl
definierade, vilket har gjort att WSP:s referensgrupp inte heller har någon input på dessa indikatorer. Det kan
dock finns vissa frågetecken rörande syfte och användning just i detta fall. Medellastfaktorn används för att
bedöma hur jämn belastningen är i elnätet men det kanske snarare är intressant att se på förändringen av
lastfaktorn och den kapacitet som tillkommit inom ramen för befintligt elnät. Då blir fokus snarare på vilka
förändringar som skett i elnätet (oavsett teknik) snarare än hur medelvärdet ser ut. Denna indikator har således
många likheter och kan därmed kopplas ihop med förslaget för Dynamisk belastningsbarhet. Förslaget är
därför att kombinera dessa, då medellastfaktor redan ingår i den föreslagna definitionen av Dynamisk
belastningsbarhet.
Efterfrågeflexibilitet

•

Andel kunder anslutna till AMI med gränssnitt som kan
användas för nya tjänster och kundinformation.

•

Förekomst av erbjudanden från elnätföretaget om laststyrning
och efterfrågeflexibilitet (JA/NEJ).

WSP:s referensgrupp anser att denna indikator även bör innefatta producerande anläggningar. Detta då det
inte endast är förbrukningsresurser som bidrar med flexibilitet, utan även andra producerande enheter som inte
traditionellt sätt gör det. Utifrån mappningen och egenskapen, Ta tillvara alla flexibilitetsresurser inkl.
efterfrågeflexibilitet och lagring så skapades ett antal kriterier och förslag till indikatorer. Det finns flera
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indikatorer som skulle kunna användas för att mäta efterfrågeflexibilitet. Exempel på dessa samt hur de skulle
kunna definieras är:
•

Andel kunder anslutna till AMI med gränssnitt som kan användas för nya tjänster och kundinformation.

Denna indikator har tidigare diskuterats i avsnittet Analys av gap-analysen och föreslås då den är bra utifrån
en internationell jämförelse. Utöver denna indikator finns flera andra förslag som kan vara relevanta, men där
informationsinsamlingen med fördel kan ske via flexibilitetsmarknaderna och samordnas med Ei:s andra
uppdrag. En indikator som dock direkt kan kopplas till elnätsföretaget och som även föreslås som indikator är:
•

Förekomst av erbjudanden från elnätföretaget om laststyrning och efterfrågeflexibilitet (JA/NEJ).

De preliminära smarta elnätsindikatorerna kan i gap-analysen kopplas till de kriterier som följer på delmålet
energiomställning, deltrenden ökad andel förnybara energikällor och egenskapen integrera decentraliserad
förnybar produktion, tillvarata alla flexibilitetsresurser.
Indikatorer för uppföljning av
övervakning, fjärrstyrning och
automation

•

Andelen autonoma nätstationer, med hög grad av
distribuerad funktionalitet och intelligens, och stor egen mät-,
analys-, besluts- och aktiveringsförmåga.

Kommentar: Det finns vissa svårigheter med att hitta en bra definition som även är någorlunda teknikneutral
samt inte består av otydliga formuleringar. Att exempelvis mäta ”avancerad mätteknik” blir svårt, då det är svårt
att definiera vad ”avancerad” betyder i detta fall. Exempel på indikatorer är:
•
•

Andelen nätstationer som har fjärrövervakning och fjärrstyrning i realtid.
Andelen nätstationer med automationsteknik.

En möjlighet som finns är att använda sig av ”typstationer” för benchmarking. Ett sådant exempel är de
typstationer som Energiforskningsprojeket – Framtidens nätstation tog fram och som enligt en fyrgradig skala
graderades från brons till platinanivå”.56 Ett förslag är då att utgå från dessa typstationer och definiera
indikatorn som:
•

Andelen autonoma nätstationer, med hög grad av distribuerad funktionalitet och intelligens, och stor
egen mät-, analys-, besluts- och aktiveringsförmåga.

I gap-analysen kopplas indikatorn till delmålet energieffektivitet, deltrenden effektivare drift med stöd av
digitalisering och automation och egenskapen med förmåga till fjärrövervakning och realtidskontroll genom
automation och integrering av ICT.
Det finns flera andra möjliga indikatorer för uppföljning av övervakning, fjärrstyrning och automation i elnätet,
beroende på användningsområde och syfte. Ett sådant område är effektivare underhåll genom optimering av
underhåll och utbytesplaner vilket minskar frekvensen av fysiska underhållsåtgärder på plats. En möjlig
indikator är då:
•

Hur stor andel av underhållsåtgärderna som görs av personal i fält vs. på distans.

Informationsinsamling till denna indikator görs redan av flera elnätsföretag i deras arbetsmiljöarbete. Och kan
då via gap-analysen kopplas till kriterierna som följer på delmålet energieffektivitet, deltrenden effektiv
tillgångsförvaltning och egenskapen effektivare underhåll genom optimering av underhåll och utbytesplaner.
Mikronät

Förekomst av intresse inom nätområdet för mikronät och
medborgarenergigemenskaper (JA/NEJ).

Kommentar: WSP:s referensgrupp anser att det finns ett behov av denna indikator. Därutöver anser
referensgruppen att indikatorn bör innefatta andra innovativa lösningar som t.ex. lokala plattformar peer-to-peer
osv. Det finns dock en utmaning om elnätsföretagen har tillräcklig information gällande dessa mikronät då de
kanske inte tillhör elnätföretagets verksamhetsområden. Förslaget är därför att utforma indikatorn till ett JA/NEJ

56

(Sjöberg, Wämundson, & Karlsson, 2018)
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svar och även inbegripa medborgarenergiegenskaper som då utgår från Ei:s definition. När mikronät och
medborgarenergiegenskaper blir vanligare så kan den ändras och skulle kunna definieras enligt:
Den totala installerade kapaciteten i mikronäten/medborgarenergigemenskaperna per elnät inom
redovisningsområdet.
Denna indikator visar på den totala kapaciteten av mikronäten i ett elnät vilket därmed visar på hur stor del av
elnätet som utgörs av mikronät/medborgarrenergigemenskaper.
Förslaget på indikator kan då enligt gap-analysen kopplas till de kriterier som följer på delmålet
energiomställning, deltrenden fler aktörer i energilandskapet och egenskapen möjliggöra mikronät och
medborgarenergigemenskaper
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ANALYS AV SCANNINGEN
Avsnittet börjar med en introduktion till själva scanningen, därefter ges ett exempel på resultatet av
scanningen samt hur det skall tolkas. Slutligen sammanfattas resultatet med tillhörande analys.
Under avsnittet ”Identifiering och definition av Ei:s smarta elnätsindikatorer” presenteras de möjliga
indikatorerna föreslagna av Ei. I avsnittet ”Trender definierade i målbilden” identifieras och presenteras
ett antal relevanta deltrender för elsystemets utveckling. Med grund i detta så syftar detta avsnitt till att
utvärdera hur dessa indikatorer förhåller sig till olika deltrender och därmed ytterligare utvärdera hur
framtidssäkrade dessa indikatorerna är. För att åstadkomma detta så scannas varje indikator mot
samtliga egenskaper som tillsammans bygger upp de olika deltrenderna, vilket således ger en
heltäckande bild över hur väl framtidssäkrade de olika indikatorerna är. Resultatet av
framtidssäkringen kommer att ligga till grund för att förbättra, komplettera och/eller skapa nya
definitioner för Ei:s möjliga indikatorer.

Introduktion till framtidssäkringen
Scanningen utförs på de av Ei preliminära smarta elnätsindikatorerna som finns listade i tabell 3 och
som är förtydligade i föregående avsnitt . För varje indikator så ger scanningen upphov till två
rosdiagram som representerar två ändamål. Det första rosdiagrammet presenterar indikatorns
”Relevans och hantering av trender” medan det andra representerar indikatorns ”Bidrag till trendernas
uppfyllnad”. Varje diagram består av 14 stycken tårtbitar som vardera motsvarar en deltrend som har
identifierats och där namnet på tillhörande deltrend står utanför den yttersta cirkeln i diagrammet. De
14 stycken deltrenderna som har inkluderats är de som står beskrivna under avsnitten ”Trender
definierade i målbilden” men finns även numrerade i nedanstående figur.

Figur 43. Delmålen samt de tillhörande trenderna som identifierats.

Varje tårtbit (deltrend) består i sin tur av ett antal egenskaper som tillhör deltrenden vilket indikatorn
sedan scannats mot. Dessa egenskaper finns presenterade under respektive deltrend i bilaga. Varje
ring i diagrammen motsvarar en egenskap och där varje ruta inom varje deltrend har en färgkodning
enligt följande:
Mörkgrått
Ljusgrått

Visar att det inte finns någon egenskap för den deltrenden för en indikator att
scannas mot.
Indikerar att indikatorn inte är relevant för den egenskapen sett till ändamålet.
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Indikerar att indikatorn är relevant och bidrar till en positiv effekt för den egenskapen
sett till ändamålet. D.v.s. indikatorn hanterar egenskapen och har positiv effekt på
uppfyllandet av egenskapen.
Endast relevant för ”Relevans och hantering av trender”. Indikerar att indikatorn
delvis hanterar egenskapen.
Endast relevant för ”Bidraget till trendens uppfyllnad”. Indikerar att indikatorn har en
neutral effekt på uppfyllandet av egenskapen.
Indikerar att indikatorn inte är relevant för egenskapen. Det vill säga att indikatorn ej
hanterar egenskapen och har en negativ effekt på uppfyllandet av egenskapen.

Grönt
Gult
Vitt
Rött

Analysen gällande varje indikators framtidssäkring skedde i fem steg och representeras av fyra
punkter och en kommentar. De fyra punkterna svarar direkt mot de fyra frågorna som presenterats
under rubriken ”scanning” under ”Top-down perspektivet – utveckling av målbilden” men där frågorna
har omformulerats något för att tydliggöra analysen. Dessa frågor är:
1)
2)
3)
4)

Är deltrenderna relevanta för indikatorn?
Inom de relevanta deltrenderna, är egenskaperna relevanta för indikatorn?
Kommer indikatorn att kunna hantera de relevanta deltrendernas underliggande egenskaper?
Ger uppfyllande av indikatorn en positiv, neutral eller negativ utveckling av de relevanta
deltrendernas underliggande egenskaper?

Det femte och sista steget består av en kommentar gällande framtidssäkringen av indikatorn.
Kommentaren syftar till att ge en mer konkret bild av indikatorns prestation sett till de olika
egenskaperna och deltrenderna. I linje med detta så syftar kommentaren till att endast lyfta fram
de/det viktigaste slutsatserna/resonemangen genom att svara på frågor såsom: ”Varför ser indikatorns
relevans ut som den gör?” och ”Varför ger uppfyllandet av indikatorn den utveckling som den gör?”.
Denna kommentar, tillsammans med punkterna, utgör en tillräckligt djup analys som beskriver
huruvida en indikator är tillräckligt framtidssäkrad eller ej.

Exempel – ”Installerad kapacitet från distribuerade produktionsanläggningar”
Nedanför presenteras rosdiagrammen för indikatorn ”Installerad kapacitet från distribuerade
produktionsanläggningar”.
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Figur 44. Rosdiagram som visar relevans och hantering av trender.

I linje med förklaringen till färgkodningen och analysen som givits i introduktion går det att se att
indikatorn är relevant för majoriteten av deltrenderna och egenskaperna genom att endast ett fåtal av
deltrender (tårtbitar) och egenskaper (bitar) är gråa. De deltrender som inte är relevanta för indikatorn
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är samtliga under delmålet ”Energieffektivitet” samt deltrenden ”Säkerhet, data och kommunikation”.
Vidare så går det även i den vänstra figuren att se att indikatorn hanterar samtliga av dessa
egenskaper, då alla relevanta bitar är gröna och inte gula eller röda. Från den högra figuren så går det
att se att indikatorn bidrar till en positiv utveckling av majoriteten av egenskaperna som är relevanta då
det mestadels är gröna bitar och endast lite neutralitet (ett fåtal vita bitar) som främst är relaterad till
egenskaper gällande spänning och frekvens. Att indikatorn inte är relevant för de deltrender beskrivna
ovan grundar sig i att det först och främst inte finns en stark koppling mellan de indikatorer och de
egenskaper som tillhör trenden. Detta gäller exempelvis för egenskapen ”Hantera cyberhot i
förhållande till kunddata”, vilket är en egenskap som indikatorn inte kommer att ha någon direkt
påverkan på. Den neutralitet som beskrivits ovan är relaterad till resonemanget att ifall indikatorn
skulle mäta den installerade kapaciteten från produktionsanläggningar, så säger det i sig inget om hur
frekvensen och spänningen skulle påverkas, vilket leder till att en osäkerhet/neutralitet uppstår.

Resultat av framtidssäkring för resterande indikatorer
I tabellen nedan presenteras framtidssäkringen för resterande indikatorer. I den vänstra kolumnen
presenteras indikatorn och i den högra kolumnen presenteras de två rosdiagrammen samt de fyra
punkterna och kommentaren för analysen i linje med det resonemang som presenterades ovan för
indikatorn ”Installerad kapacitet från distribuerade produktionsanläggningar”. Två indikatorer har
lämnats utanför framtidsscanningen, vilka är: ”Indikator för uppföljning av användandet av innovativa
tariffer” samt ”Indikatorer för att följa särskilda funktioner”. Den förstnämnda framtidssäkrades ej på
grund av avgränsning i projektet. Den andra anses redan framtidssäkrad p.g.a. dess definition som är
av dynamisk karaktär då särskilda funktioner mäts som sedan kan uppdateras i och med att deras
relevans förändras i takt med utvecklingen.

Tabell 8. Resultat av framtidssäkringen för Ei:s indikatorer

Indikator

Rosdiagram och analys
Relevans
och hantering av trender
Vänstra
rosdiagrammet:
”Relevans och
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Trend 14
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Högra rosdiagrammet:
”Bidraget
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Trend 7

•

Indikatorn är inte relevant för deltrenderna kopplade till delmålet
”Energieffektivitet” samt deltrenden ”Säkerhet, data och
kommunikationssystem”.

•

Indikatorn är relevant för mestadels av egenskaperna inom de relevanta
deltrenderna. Egenskaperna ”Förekomst av självläkande nät” och ”Smarta
mätare som stöd för nya tjänster och kundinformation” anses inte relevanta.
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•

Indikatorn hanterar samtliga relevanta egenskaper med en osäkerhet kopplad
till egenskapen ”Förmåga att restaurera elnätet efter avbrott”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta egenskaperna
med en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Förmåga att restaurera elnätet
efter avbrott”, ”Upprätthålla spänningsnivåer (DSO)” och ”Frekvenshållnings för
TSO:er”.

Kommentar: Indikatorn påverkar många delar av energisystemet och är därmed
relevant för stora delar av spektrumet. Det finns en viss problematik relaterad till
spänning och frekvens när det kommer till lokalt producerad el då den ofta kommer
Bidraget tillmellan
trendens uppfyllnad
från förnybara
källor.
Vidare
indikatorn
Relevans och
hantering
av trender så finns det ingen direkt koppling
samt egenskaper relaterade till underhåll och drift.
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Trend 1
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Trend 3
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Trend 7
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•

Indikatorn är inte relevant för deltrenderna ”Effektivare drift med stöd av
digitalisering och automatisering” och ”Digitalisering – övrigt”.

•

Indikatorn är relevant för mestadels av egenskaperna inom de relevanta
deltrenderna. Egenskaperna ”Tillvarata alla flexibilitetsresurser inkl.
efterfrågeflexibilitet och lagring”, ”Redovisa klimatavtryck”, ”Hantera
cyberhot i förhållanden till kunddata” och ”Trygga kundernas integritet”
anses inte relevanta.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaper som är relevanta med en
osäkerhet kopplad till flertalet egenskaper under deltrenden ”Fler aktörer i
energilandskapet” samt till egenskapen ”Tillhandahålla kundinformation och
mätdata som stimulerar till effektivisering”.

•

Indikatorn har en positiv effekt på ungefär hälften av de relevanta
egenskaperna. Vidare så uppvisar indikatorn en betydande neutralt effekt
på egenskaper relaterade till deltrenderna ”Fler aktörer i energilandskapet”,
”Ekonomisk hållbarhet”, ”Effektiv tillgångsförvaltning”, ”Underlätta
kundernas energieffektivisering”, ”Ökade krav på spänningskvalitet” och
”Ökade krav på leveranssäkerhet”.

Kommentar: Indikatorns betydande neutrala effekt på utvecklingen inom ”Fler
aktörer i energilandskapet” är relaterat till att det kan möjliggöra en viss expansion
av nya aktörer men samtidigt finns det en osäkerhet till om indikatorn verkligen
kommer att stimulera nya systemtjänster och teknikutveckling gällande exempelvis
lagring. Detta då det kan finnas en motsägelse mellan mer möjlig integrering av
förnybara energikällor och exempelvis nya tjänster, med anledning att mer
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integrering skulle kunna bidra till mindre ambitioner att utveckla vissa nya tjänster.
När det gäller egenskaper kopplade till spänning och frekvens så finns det en viss
Relevans och hantering av trender
Bidraget till trendernas uppfyllnad
problematik mellan förnybara energikällor och dessa egenskaper på grund av den
intermittenta produktionen.
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7.3

Trend 6
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•

Indikatorn är inte relevant för deltrenderna ”Digitalisering – övrigt”, ”Underlätta
för kundernas energieffektivisering” och ”Hantera klimatförändringar”.

•

Indikatorn är relevant för mestadels av egenskaperna inom de relevanta
deltrenderna. Egenskaperna som kopplar cyberhot/integritet i förhållande till
kund, ”Förekomst av självläkande nät” och ”Förmåga att restaurera elnätet
efter avbrott”, anses inte relevanta.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaper under de relevanta deltrenderna med
en osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Effektivare underhåll genom
optimering av underhåll och utbytesplaner”, ”Smarta mätare som stöd för nya
tjänster och kundinformation (JRC)”, ”Systemoptimering med stöd av digitala
verktyg”, ”Hantera lokala problem med spänningskvalitet” och ”Standardisering
och interoperabilitet”.

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta egenskaperna med
en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Möjliggöra mikronät och
medborgarenergigemenskaper”, ”Möta elkundernas behov av "gröna"
energilösningar”, ”Systemoptimering med stöd av digitala verktyg”, ”Hantera lokala
problem med spänningskvalitet”, ”Integrera storskalig RES” och ”Integrera
decentraliserad RES”.
Kommentar: Att indikatorn är relevant för en så stor del av spektrumet baseras på
att produktion och lagring involverar stora delar av energisystemet. Speciellt med
tanke på ”Fler aktörer i energilandskapet” där denna indikator ger möjlighet att i
framtiden underlätta för nya tjänster, inte bara för producenter utan även för
”prosumenter”. Att det finns en betydande neutralitet kring egenskaper relaterade till
integrering av förnybara energikällor är kopplad till att det finns en viss motsägelse
med att ha en större kontroll av de resurser som används och integreringen av nya
förnybara energikällor, då behovet av mer kapacitet nödvändigtvis inte ökar i ett
sådant scenario.
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•

Indikatorn är relevant för alla deltrender.

•

Indikatorn är relevant för en stor majoritet av de relevanta egenskaperna.
Egenskaperna ”Underlätta P2P handel” och ”Hantera cyberhot i
förhållanden till kunddata” anses inte relevanta.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaper under de relevanta deltrenderna
med en osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Möjliggöra prosumenters
aktiva deltagande på elmarknaden”, ”Möjliggöra mikronät och
medborgarenergigemenskaper”, ”Redovisa klimatavtryck”, ”Tillhandahålla
kundinformation och mätdata som stimulerar till effektivisering” och ”Trygga
kundernas integritet”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till flertalet egenskaper under
deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” samt egenskaperna ”Redovisa
klimatavtryck” och ”Trygga kundernas integritet”.

Kommentar: Den neutralitet som står ut mest är kopplad till indikatorns effekt på
”Fler aktörer i energilandskapet”. Anledningen är att resiliens, som har definierats
av Ei, innehåller definitioner som är ganska teknikspecifika vilket gör att att en
potentiell bredare definition kring flexibilitetstjänster samt reservkapacitet lämnats
utanför, vilken skulle ha kunnat möjliggöra ett mer aktivt deltagande för
prosumenter i framtiden. För de andra egenskaper med neutralitet så råder det en
osäkerhet kring den direkta kopplingen mellan dessa och indikatorn. Osäkerheten
kring indikatorns relevans är förknippad med det resonemang ovan och baseras
således på att de teknikspecifika definitionerna medför att en osäkerhet uppkommer
för vissa egenskaper.
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Relevans och hantering trender
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•

Indikatorn är inte relevant för deltrenderna ”Ökad elektrifiering”, ”Strävan
efter hållbarhet – miljö”, ”Ekonomisk hållbarhet”, ”Underlätta kundernas
energieffektivisering” och ”Hantera klimatförändringar”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna. Dock så är egenskaperna ”Underlätta för nya tjänster,
aggregering och efterfrågeflexibilitet”, ”Smarta mätare som stöd för nya
tjänster och kundinformation (JRC)”, ”Förmåga att restaurera elnätet efter
avbrott”, ”Hantera cyberhot i förhållanden till kunddata”, ”Trygga kundernas
integritet” och ”Tillvarata alla flexibilitetsresurser inkl. efterfrågeflexibilitet
och lagring”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med
betydande osäkerhet kopplad till egenskaperna under deltrenderna
”Effektiv tillgångsförvaltning”, ”Ökade krav på leveranssäkerhet”, ”Säkerhet,
data och kommunikationssystem” och ”Ökad andel förnybara energikällor”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till flertalet egenskaper under
deltrenderna ”Fler aktörer i energilandskapet” och ”Ökad andel förnybara
energikällor”. Det finns även en neutralitet kopplad till egenskapen ”Ökat
behov av inertia och systemtjänster”.

Kommentar: Att indikatorn inte är relevant för många av egenskaperna samt att det
finns en viss neutralitet kring dess bidrag på flera av egenskaperna är relaterat till
att indikatorn är teknikspecifik vilket begränsar indikatorns påverkan. Detta är
nödvändigtvis inte något negativt då en mer teknikspecifik indikator syftar till att
mäta mer specifika egenskaper vilket gör att så länge indikatorn inte har en negativ
påverkan på andra egenskapers uppfyllnad så fyller den fortfarande sitt syfte.
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Bidraget till trendernas uppfyllnad
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•

Indikatorn är relevant för nästan alla deltrender med undantag för ”Hantera
klimatförändringar”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för majoriteten av egenskaperna relaterade till
deltrenderna ”Säkerhet, data och kommunikationssystem” samt ”Ökade
krav på leveranssäkerhet”. Därtill anses inte egenskapen ”Redovisa
klimatavtryck” vara relevant.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med
osäkerhet kopplad till flera av egenskaperna under deltrenden ”Fler aktörer
i energilandskapet”. Även så råder det osäkerhet kring egenskaperna
”Bidra till minskad energifattigdom”, ”Tillhandahålla kundinformation och
mätdata som stimulerar till effektivisering” och ”Ökat behov av inertia och
systemtjänster”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Underlätta
P2P handel”, ”Möta elkundernas behov av "gröna" energilösningar”” och
”Ökat behov av inertia och systemtjänster”.

Kommentar: Indikatorn är relevant för stora delar av spektrumet då kvalitet i
prognoser påverkar allt från frekvens- och spänningshållning till systemoptimering.
Osäkerheten gällande hantering av egenskaper är främst relaterad till trenden ”Fler
aktörer i energilandskapet”. Detta är är i sin tur relaterat till att det potentiellt kan
finnas en motsägelse med bättre prognoser och fler verksamma aktörer inom
marknaden med anledning att bättre prognoser eventuellt skulle minska behovet av
exempelvis flexibilitetstjänster såsom efterfrågeflexibilitet. Vidare så kan den
neutralitet kopplad till ”Ökat behov av inertia och systemtjänster” förklaras av att
indikatorn kan bidra till ett mindre behov av inertia men samtidigt, som tidigare
nämnt, skulle indikatorn eventuellt minska behovet av systemtjänster och därmed
potentiellt försvåra snarare än underlätta för nya aktörer i energilandskapet.
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Bidraget till trendernas uppfyllnad

Relevans och hantering trender
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•

Indikatorn är relevant för majoriten av deltrenderna/delmålen med undantag
för många av trenderna som ligger under delmålet ”Energieffektivitet”.

•

Indikatorn är relevant för majoriteten av egenskapern under de relevanta
deltrenderna med undantag för egenskaperna ”Förekomst av självläkande
nät”, ”Hantera cyberhot i förhållanden till kunddata” och ”Trygga kundernas
integritet”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med en
osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Underlätta P2P handel”,
”Tillhandahålla kundinformation och mätdata som stimulerar till
effektivisering”, ”Ökat behov av inertia och systemtjänster”, ”Lägre tolerans
mot elavbrott - antal/längd” och ”Standardisering och interoperabilitet”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna
”Frekvenshållnings för TSO:er”, ”Upprätthålla spänningsnivåer (DSO)”,
”Hantera lokala problem med spänningskvalitet” och ”Standardisering och
interoperabilitet”.

Kommentar: Den neutralitet som finns för indikatorn är främst relaterad till
egenskaper kopplade till spänning samt frekvens vilket är en generell problematik
associerat med förnybara energikällor, som tidigare nämnt. Dock så möjliggör
indikatorn för nya tjänster och för prosumenter vilket går att se från det
övergripande positiva bidraget på trend 3 angående ”Fler aktörer i
energilandskapet”. Vidare så är indikatorn inte relevant för många av egenskaperna
kopplade till ”Energieffektivitet” då dessa egenskaper ofta är kopplade till underhåll
vilket inte direkt påverkas av indikatorn.
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Relevans och hantering av trender

Trend 14

Bidraget till trendernas uppfyllnad
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•

Indikatorn är relevant för en majoritet av deltrenderna med undantag för
många av deltrenderna under delmålet ”Energieffektivitet”.

•

Indikatorn är relevant för majoriteten av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för egenskaperna ”Förekomst av självläkande
nät”, ”Förmåga att restaurera elnätet efter avbrott”, ”Hantera cyberhot i
förhållanden till kunddata” och ”Trygga kundernas integritet”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med
osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Underlätta P2P handel”, ”Ökat behov
av inertia och systemtjänster”, ”Lägre tolerans mot elavbrott - antal/längd”
och ”Standardisering och interoperabilitet”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna
”Frekvenshållnings för TSO:er”, ”Upprätthålla spänningsnivåer (DSO)”,
”Hantera lokala problem med spänningskvalitet” och ”Standardisering och
interoperabilitet”.

Kommentar: Till mångt och mycket kan samma resonemang och slutsatser dras
som för indikatorn ”Andelen energi producerad från förnybara energikällor”. Vidare
så kan det påpekas att egenskapen ”Ökad risk för elavbrott p.g.a. mer extremt
väder, ökad brandrisk etc.” skulle kunna påverkas negativt genom att fler
individuella installerade kapaciteter som sträcker sig över en större area
Bidraget till trendernas uppfyllnad
Relevans och hantering trender
(exempelvis som vindturbiner), potentiellt skulle ha en ökad risk att bli påverkade av
extremväder.
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•

Indikatorn är relevant för en svag majoritet av deltrenderna. De deltrender
som inte är relevanta är samtliga som ryms under delmålet
”Energieffektivitet” samt deltrenden ”Säkerhet, data och
kommunikationssystem”.

•

Indikatorn är relevant för majoriteten av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för egenskaperna ”Underlätta P2P handel”,
”Förekomst av självläkande nät” och ”Förmåga att restaurera elnätet efter
avbrott”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaper som är relevanta med betydande
osäkerhet kopplad till egenskaperna under deltrenderna ”Fler aktörer i
energilandskapet” och ”Ökade krav på spänningskvalitet”. Även så råder
det osäkerhet kring egenskapen ”Ökat behov av inertia och
systemtjänster”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna
”Frekvenshållning för TSO:er”, ”Ökat behov av inertia och systemtjänster”,
”Upprätthålla spänningsnivåer (DSO)”, ”Hantera lokala problem med
spänningskvalitet” och ”Lägre tolerans mot elavbrott - antal/längd”.

Kommentar: Osäkerheten gällande indikatorns hantering är främst kopplad till
deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” då det inte är samma tydliga koppling
för icke-leverade energi som för levererad energi för just denna deltrend. Gällande
bidraget från indikatorn så är neutraliteten främst kopplad till spänning och frekvens
då det inte är samma tydlighet som för faktisktisk leverad energi. Dessa typer av
resonemang grundar sig att icke-leverade förnybar energi ger underlag kopplat till
områden såsom integrering av förnybar energi snarare än underlag för, exempelvis,
frekvens- och spänningshållning då kopplingen mellan dessa inte är like tydlig som i
Bidraget till trendernas uppfyllnad
Relevans och hantering av trender
fallet av faktiskt producerad förnybar energi. Därtill finns det en problematik att mäta
icke-förnybar energi.
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•

Indikatorn är relevant för alla deltrender med undantag för ”Digitalisering –
övrigt”.

•

Indikatorn är relevant för en betydande majoritet av egenskaperna under de
relevanta deltrenderna med undantag för egenskaperna ”Hantera cyberhot
i förhållanden till kunddata” och ”Trygga kundernas integritet”.
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•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med
osäkerhet främst kopplad till egenskaperna under deltrenden ”Fler aktörer i
energilandskapet”. Även så råder det osäkerhet kring egenskaperna
”Underlätta kundernas energieffektivisering” och ”Ökat behov av inertia och
systemtjänster”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Underlätta för
nya tjänster, aggregering och efterfrågeflexibilitet”, ”Möjliggöra mikronät och
medborgarenergigemenskaper”, ”Redovisa klimatavtryck”, ”Bidra till
minskad energifattigdom” och ”Underlätta kundernas energieffektivisering”.

Kommentar: Indikatorn är relevant för en stor del av spektrumet då
leveranssäkerhet påverkan både producent och konsument. Osäkerheten kring
hantering och neutraliteten kring indikatorns bidrag till uppfyllandet av egenskaper
är främst kopplad till deltrenden ”Fler aktörer i energilandskapet” av anledning att
leveranssäkerhet inte är tillräckligt kopplad till detta område. Med det menas att
leveranssäkerhet främst är kopplad till TSO:er och DSO:er och är ett område som
är svårt för andra aktörer att göra direkt anspråk på. Detta är även anledningen till
Relevans och hantering trender
Bidraget till trendernas uppfyllnad
osäkerheten som är kopplad till egenskapen ”Tillhandahålla
kundinformation och
mätdata som stimulerar till effektivisering”.
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•

Indikatorn är relevant för en majoritet av alla deltrender med undantag för
”Digitalisering – övrigt”, ”Underlätta kundernas energieffektivisering” och
”Hantera klimatförändringar”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för majoriteten av egenskaperna under
deltrenden ”Säkerhet, data och kommunikationssystem” samt ”Fler aktörer i
energilandskapet”. Därtill är indikatorn inte relevant för egenskapen
”Förmåga att restaurera elnätet efter avbrott”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med
osäkerhet främst kopplad till egenskaperna under deltrenderna ”Fler
aktörer i energilandskapet” och ”Effektivare drift med stöd av digitalisering
och automation”. Även så råder det osäkerhet kring egenskapen
”Standardisering och interoperabilitet”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Integrera
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storskalig RES”, ”Integrera decentraliserad RES” och ”Hantera lokala
problem med spänningskvalitet”.
Kommentar: Indikatorn ”Nätförluster” är till en ännu större grad kopplad till TSO:er
och DSO:er jämfört med indikatorer för leveranssäkerhet vilket går att urskilja i
figuren genom att indikatorn ej är relevant för ett större antal egenskaper.
Exempelvis så är egenskapen ”Underlätta för nya tjänster, aggregering och
efterfrågeflexibilitet” inte relevant då andra aktörer än nätägare har svårt att påverka
nätförlusterna. Detta är även anledningen till osäkerheten kring hantering för
egenskaperna under ”Fler aktörer i energilandskapet”. Gällande indikatorns bidrag
till utvecklingen av egenskaper så finns det en neutralitet kopplad till de egenskaper
som är relaterade till integrering av förnybar energi. Anledningen är att det finns en
Relevans och hantering av trender
Bidraget till trendernas uppfyllnad
problematik kring ökad andel förnybara energikällor samt potentiellt ökade
nätförluster.
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•

Indikatorn är relevant för en stark majoritet av deltrenderna med undantag
för ”Digitalisering – övrigt” och ”Hantera klimatförändringar”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för majoriteten av egenskaperna under
deltrenderna ”Ökade krav på leveranssäkerhet” och ”Säkerhet, data och
kommunikationssystem”. Därtill anses inte egenskapen ”Smarta mätare
som stöd för nya tjänster och kundinformation” relevant.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med
osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Underlätta P2P handel”, ”Ökad
förutsägbarhet med stöd av digitala verktyg”, ”Hantera lokala problem med
spänningskvalitet” och ”Hantera cyberhot mot nätdriften och fysiska
komponenter”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Underlätta
P2P handel”, ”Redovisa klimatavtryck”, ”Hantera lokala problem med
spänningskvalitet”, ”Lägre tolerans mot elavbrott - antal/längd” och
”Hantera cyberhot mot nätdriften och fysiska komponenter”.

Utnyttjnin
gsgrad

Kommentar: Indikatorn är relevant för en stor del av spektrumet med grund att
utnyttjningsgrad kan ge relevant information/bidrag till flertalet områden. Indikatorn
är speciellt relevant för trenden ”Effektiv tillgångsförvaltning” då indikatorn direkt
svarar mot denna. Indikatorn är även till en större grad relevant för trenden ”Fler
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aktörer i energilandskapet” jämfört med indikatorn ”Nätförluster” med grund i att
Relevans och hantering av trenderna
Bidraget till trendernas uppfyllnad
indikatorn inte är lika kopplad till specifikt TSO:er/DSO:er
utan även ger utrymme
för åtgärder av andra aktörer som därtill ökar indikatorns relevans.
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•

Indikatorn är relevant för en stark majoritet av deltrenderna med undantag
för ”Digitalisering – övrigt” och ”Hantera klimatförändringar”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för majoriteten av egenskaperna under
deltrenderna ”Ökade krav på leveranssäkerhet” och ”Säkerhet, data och
kommunikationssystem”. Därtill anses inte egenskapen ”Smarta mätare
som stöd för nya tjänster och kundinformation” vara relevant.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med en
osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Underlätta P2P handel”, ”Ökad
förutsägbarhet med stöd av digitala verktyg”, ”Tillhandahålla
kundinformation och mätdata som stimulerar till effektivisering”, ”Hantera
lokala problem med spänningskvalitet” och ”Hantera cyberhot mot
nätdriften och fysiska komponenter”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Underlätta
P2P handel”, ”Redovisa klimatavtryck”, ”Hantera lokala problem med
spänningskvalitet”, ”Lägre tolerans mot elavbrott - antal/längd” och
”Hantera cyberhot mot nätdriften och fysiska komponenter”.

Medellastf
aktor

Kommentar: För denna indikatorn kan till viss del samma resonemang föras som
för indikatorn ”Utnyttjningsgrad”, de ger mått på jämnheten i belastningen i
gränspunkt mot överliggande nät – och de relaterar endast till den maximala
belastningen, ej den maximala installerade kapaciteten. Skillnaden ligger i hur detta
exakt mäts. Därav anses indikatorerna vara relevanta för samma egenskaper samt
att deras bidrag till egenskapernas uppfyllnad är densamma.
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•

Indikatorn är relevant för en betydande majoritet av alla deltrender med
undantag för ”Digitalisering – övrigt”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för egenskaperna ”Effektivare underhåll genom
optimering av underhåll och utbytesplaner”, ”Förekomst av självläkande
nät”, ”Hantera cyberhot i förhållanden till kunddata” och ”Trygga kundernas
integritet”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med en
osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Smarta mätare som stöd för nya
tjänster och kundinformation (JRC)”, ”Redovisa klimatavtryck”, ”Förmåga
att restaurera elnätet efter avbrott” och ”Standardisering och
interoperabilitet”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till egenskaperna ”Förmåga att
restaurera elnätet efter avbrott” och ”Standardisering och interoperabilitet”.

Efterfrågef
lexibilitet

Kommentar: Indikatorn är relevant för en stor del av spektrumet då
flexibilitetstjänster påverkar många aktörer i energisystemet, både producent och
konsument. Vidare så finns det stora möjligheter för nya aktörer i energilandskapet
vilket kan ses genom den överväldigande positiva effekten som indikatorn har på
egenskaperna under trenden ”Fler aktörer i energilandskapet”. Den neutralitet som
är kopplad till att efterfrågeflexibilitet och exempelvis egenskapen ”Förmåga att
restaurera elnätet efter avbrott” kan förklaras med att det inte finns en direkt
koppling mellan efterfrågeflexibilitet och denna egenskap vilket gör att en neutral
effekt uppstår p.g.a. osäkerheten.
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•

Indikatorn är relevant för en majoritet av deltrenderna med undantag för
”Ekonomisk hållbarhet”, ”Digitalisering – övrigt” och ”Underlätta kundernas
energieffektivisering”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för egenskaperna ”Underlätta P2P handel”,
”Ökat behov av inertia och systemtjänster”, ”Förmåga att restaurera elnätet
efter avbrott”, ”Hantera cyberhot i förhållanden till kunddata” och ”Trygga
kundernas integritet”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med en
betydande osäkerhet kopplad till majoriteten av egenskaperna under
deltrenderna ”Ökad andel förnybara energikällor” och ”Ökad elektrifiering”.
Därtill finns det en osäkerhet kopplad till egenskaperna ”Möjliggöra
prosumenters aktiva deltagande på elmarknaden”, ”Möjliggöra mikronät
och medborgarenergigemenskaper” och ”Redovisa klimatavtryck”.

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta egenskaperna med
en betydande neutralitet kopplad till majoriteten av egenskaperna under
deltrenderna ”Ökad andel förnybara energikällor”, ”Fler aktörer i energilandskapet”
och ”Ökad elektrifiering”. Därtill finns en neutralitet kopplad till egenskapen
”Redovisa klimatavtryck”.
Kommentar: Indikatorn är relevant för många deltrender och egenskaper, dock med
både en betydande osäkerhet gällande hantering samt en betydande neutralitet
relaterat till indikatorns bidrag till utvecklingen av dessa egenskaper. Detta kan
förklaras med att f den kan relateras till drift och underhåll blir påverkade. Som en
konsekvens av att indikatorerna följer specifika funktioner så blir de relativt
teknikspecifika, vilket är förklaringen till den osäkerhet och neutralitet som går att
se. Anledningen är att det är svårt att dra direkta kopplingar mellan indikatorerna
och områden/funktioner som ligger utanför de funktioner som de avser att
utvärdera. Detta är dock inget problem då det finns andra indikatorer som avser att
utvärdera de funktioner/områden som inte täcks av dessa indikatorer.
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•

Indikatorn är relevant för en betydande majoritet av deltrenderna med
undantag för ”Digitalisering – övrigt”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för egenskapen ”Hantera cyberhot i
förhållanden till kunddata”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med en
osäkerhet kopplad till majoriteten av egenskaperna under deltrenden
”Ökade krav på leveranssäkerhet”. Därtill så är en osäkerhet kopplad till
egenskaperna ”Effektivare underhåll genom optimering av underhåll och
utbytesplaner”, ”Standardisering och interoperabilitet” och ”Trygga
kundernas integritet”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en viss neutralitet kopplad till egenskaperna ”Förmåga
att restaurera elnätet efter avbrott” och ”Trygga kundernas integritet”.

Mikronät

Kommentar: Indikatorns betydande relevans, hantering och positiva genomslag kan
kopplas till att mikronät berör många parter av energisystemet, inkluderat både
stora och små aktörer samt producenter och konsumenter. I linje med detta
omfattas därför många av de funktioner/områden som finns i det större,
övergripande energiystemet som mikronätet är en del av. Det finns en osäkerhet
kopplad till leveranssäkerhet i och med att den egenskapen främst är relaterad till
TSO:er och DSO:er. Det finns även en osäkerhet kopplad till egenskapen
”Förekomst av självläkande elnät” då ett mikronät har potentialen och driftas bådas
som en ö och som en integrerad del av den övergripande elsystemet vilket därmed,
potentiellt, kan skapa en flexibilitet och nya ”vägar” för elen vid behov. På så vis
skulle indikatorn kunna ha en effekt på utvecklingen av självläkande nät.
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•

Indikatorn är relevant för en majoritet av deltrenderna med undantag för
”Digitalisering – övrigt” och ”Underlätta kundernas energieffektivisering”.

•

Indikatorn är relevant för en majoritet av egenskaperna under de relevanta
deltrenderna med undantag för egenskaperna ”Underlätta P2P handel”,
”Hantera cyberhot i förhållanden till kunddata” och ”Trygga kundernas
integritet”.

•

Indikatorn hanterar samtliga egenskaperna som är relevanta med en
osäkerhet kopplad till majoriteten av egenskaperna under deltrenden
”Ökade krav på leveranssäkerhet”. Därtill så är osäkerhet kopplad till
egenskaperna ”Tillvarata alla flexibilitetsresurser inkl. efterfrågeflexibilitet
och lagring”, ”Möjliggöra mikronät och medborgarenergigemenskaper” och
”Redovisa klimatavtryck”.

•

Indikatorn ger en mestadels positiv uppfyllnad av de relevanta
egenskaperna med en neutralitet kopplad till majoriteten av egenskaperna
under deltrenden ”Ökade krav på leveranssäkerhet”. Det finns även en
neutralitet kopplad till egenskaperna ”Tillvarata alla flexibilitetsresurser inkl.
efterfrågeflexibilitet och lagring”, ”Möjliggöra mikronät och
medborgarenergigemenskaper” och ”Redovisa klimatavtryck”.

Kommentar: Indikatorn är relevant för en stor del av spekturmet, detta är dock
potentiellt missvisande då Ei:s defintion inte är konkret och/eller fastställd och där
en mer konkret definition säkerligen skulle göra att ett antal egenskaper faller bort.
Vidare så visar indikatorn på potentiellt extra tillgänglig kapacitet som därmed skulle
kunna påverka både producent och konsument. Den neutralitet som är kopplad till
egenskapen ”Förekomst av sjävläkande nät” kan förklaras av att ökad tillgänglig
kapacitet nödvändigtvis inte har en positiv effekt på själva styrningen av
eldistributionen för att minimera avbrottstid för kund och/eller rädda ledningar. Dock
kan en ökad tillgänglig kapacitet öka möjligheten för sådan styrning.
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SLUTSATSER
WSP har fått i uppdrag att ta fram ett underlag som Ei kan använda i sitt övergripande projekt för att
säkerställa att de indikatorer som väljs ut i det fortsatta föreskriftsarbetet är framtidssäkrade.
Uppdraget har följande målsättningar:
•
•
•
•

Identifiering och definition av smarta elnätsindikatorer med avseende på målbild.
Föreslå en metod som syftar till att framtidssäkra smarta elnätsindikatorer.
Genomföra en analys med hjälp av föreslagen metod
Dela slutsatser från utredningen som inkluderar ett relevant antal smarta elnätsindikatorer
som följer utvecklingen av det smarta elnätet.

Det första målet med uppdraget är att ta fram en rapport som innehåller en analys av möjliga smarta
elnätsindikatorer utifrån ett framtidsperspektiv med exempelvis mer digitalisering, elektrifiering och
urbanisering. Utifrån Elmarknadsdirektivet och EI:s målbild har tre delmål identifierats,
Energieffektivitet, Energiomställning - integrering av energi från förnybara energikällor samt
Motståndskraftigt och Tillförlitligt elnät. I kontexten av den här utredningen så har en trendanalys
genomförts genom att studera totalt 14 deltrender som är förknippade med dessa mål och som finns
listade nedan.

Figur 45. De övergripande mål och trender som identifierats.

Två modeller har tagits fram för att gemensamt fungera som en metod för framtidssäkring och som har
tillämpats som analys på ett antal indikatorer. Den första modellen är stegvis utvärdering eller gapanalys. Modellens syfte och användning har varit att utifrån Ei:s målbild använda ett top-down
perspektiv för att succesivt identifiera framtidssäkrade indikatorer. Den andra modellen som använts
är en scanningmodell. Scanningen ger en översikt över vilka mål eller faktorer av framtidssäkringen
som indikatorn uppfyller. Innan scanningen påbörjades genomfördes en anpassning av verktyget för
möjligheter att utvärdera indikatorerna efter Ei:s delmål och de deltrender som erhållits under arbetets
gång.
Medskick från omvärldsanalysen
Smarta elnäts framtida roll i elsystemet är förenad med betydande osäkerheter på olika nivåer. Smarta
elnäts samhällsekonomiska kostnader och nyttor går enbart att bedöma utifrån ett visst scenario med
vissa antaganden om teknikutveckling, elsystemets sammansättning och energimarknadernas behov,
kundernas acceptans för ny teknik, etc. Dessutom finns det en rad olika vägval som alla kan

kategoriseras som smarta elnätslösningar och som kan ge olika kostnader och nyttor i olika
situationer. Detta innebär en betydande utmaning när det gäller framtidssäkring av smarta
elnätsindikatorer.
De främsta orsakerna till att vissa indikatorer tappar i relevans är att de mål som styrt valet av indikator
inte längre är aktuella, att den mätmetod eller process som indikatorn bygger på har förändrats eller
att den tillämpning eller lösning som ska följas upp har blivit obsolet. Här kan det vara användbart att
göra en distinktion mellan indikatorer som har syftet att mäta förbättringar inom ramen för existerande
system och indikatorer som avser att följa upp nya produkter eller tjänster. För den senare kategorin är
osäkerheten större och det kan finnas skäl att använda indikatorer, som ger utrymme för ett visst mått
av flexibilitet så att indikatorn kan anpassas i takt med att ny typ av data blir tillgänglig.
Något som tydligt framkom under intervjustudien var att branschen anser att det smarta elnätet
kommer att vara en central del av elsystemet i framtiden. Här anges bland annat att det smarta elnätet
kommer att vara en möjliggörare av den framtida elmarknaden.
De tillfrågade aktörerna nämner att det är lätt att slutkunden glöms bort och att ett vanligt fel är att
övervärdera systemet. Fokus läggs på att försöka införa en viss teknik, istället för att tänka på hur och
varför slutkunden faktiskt vill använda sig av tekniken. Här är det viktigt att integrera alla aktörer på
elmarknaden i utvecklingen av smarta elnät så att alla deltagande aktörerna känner sig involverade.
Nätägare beroende på spänningsnivå har till viss del olika perspektiv på utvecklingen av och syfte
med smart elnätsteknik. Detta gäller även fastighetsägare, aggregatorer och slutkunder, vilket gör det
viktigt att utforma de smarta elnätsindikatorerna utifrån ett helhetsperspektiv, så att inte en viss aktör
hamnar utanför utvecklingen.
Digitalisering nämns genomgående i intervjustudien som ett viktigt fokusområde i utformningen av det
smarta elnätet, samt i erbjudandet mot slutkunder. Digitalisering ses inte enbart handla om att samla
in så mycket information som möjligt (big data) utan för att kunna strukturera den information som
finns för att därmed kunna analysera den på ett optimalt sätt. Här påtalas vikten av tillräcklig
”digitaliseringskompetens” och är ett medskick till det övergripande projektet. Ett elnätföretag anger att
även medarbetarnas förståelse kan variera beroende på vilken del av verksamheten de tillhör, som
t.ex. driftavdelning, mätaravdelning eller på kundsidan. De intervjuade fastighetsägarna anser sig ha
en viss inblick i smarta elnätsfrågor, men att de skulle behöva mer styrning och information från
elnätsföretagen.
Även om detta uppdrag har avgränsats från arbetet inom Ei gällande tariffer, så gav omvärldsanalysen
upphov till en viss indata som kan vara till nytta för det arbetet. Vissa elnätsföretag menade att
indikatorer kunde vara Innovativa tariffer. De poängterade att vissa kunder på exempelvis
landsbygden, inte har möjligheter att göra sin bostad ”smart” baserat på nya tariffer. Många kunder har
med största sannolikhet inte heller de ekonomiska förutsättningarna att ställa om till smart
elnätsteknik. Det är därför viktigt att socioekonomiska faktorer beaktas.
Slutsatser från gap-analysen
Gap-analysen identifierade och definierade ett antal kriterier och möjliga framtidsäkrade smarta
elnätsindikatorer karaktäristiska för de deltrender och egenskaper som identifierats i utredningen.
De tre delmålen skiljer sig tydligt åt när det kommer till vilka syften som är mest framträdande, vilket
tydliggjorts i analysen av gap-analysens kriterier. Energiomställningen har betydligt fler indikatorer
under syftet ”Nationell uppföljning” men betydligt färre under ”Företagsnivå” jämfört med de två andra
delmålen. Energieffektivitet har fler indikatorer som kategoriserats under syftet ”Benchmark” jämfört
med två andra övergripande målen. Motståndskraftiga och tillförlitliga elnät har betydligt jämnare
fördelning mellan de olika syftena jämfört med de två andra målen. Dessa skillnader förklaras under
respektive cirkeldiagram men förklaringarna ger troligtvis inte hela bilden och alternativa tolkningar är
möjliga.
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Slutsatser från scanningen
Slutsatserna av scanningen visar att ingen smart elnätsindikator täcker in alla deltrender men att
samlingen av indikatorer tillsammans ger en framtidssäkrad, heltäckande bild. Detta gäller med ett
undantag, och det är ”Indikatorer för att följa särskilda funktioner”. Dessa indikatorer följer en särskild
teknikutveckling som t.ex. batterilager, laddinfrastruktur eller V2G.
Problemet när det kommer till definitionen av denna indikator är hur en smart elnätsindikator kan vara
framtidssäkrad och fortfarande följa en särskild funktion. Dessa indikatorer bör dock följa en viss
teknik, för att sedan uppdateras när den inte längre är relevant. Framtidssäkringen för den särskilda
kategorin av ”Indikatorer för att följa särskilda funktioner” är inte möjlig att genomföra på samma sätt
som för de andra indikatorerna. Analysen visar på insikten av att utformningen av indikatorer i denna
kategorin behöver förändras över tid.
Slutsatser från analysen av de preliminära definitionerna av smarta elnätsindikatorer
Under uppdragets gång har ett antal möjliga smarta elnätsindikatorer identifierats och definierats; dels
de föreslagna smarta elnätsindikatorerna som identifierades genom gap-analysen och dels de
preliminära smarta elnätsindikatorer som identifierats av Ei och som ytterligare har definierats under
utredningen. Dessa förslag finns sammanfattade i tabellen nedan
Preliminär indikator

Förslag på slutgiltig definition

Installerad kapacitet från
distribuerade
produktionsanläggningar

Andelen av produktionen från distribuerade produktionsanläggningar
inom redovisningsområdet [MWh/MWh

Andelen lokalt producerad förnybar
energi

Kvoten mellan mängden förnybar elektrisk energi som är lokalt
producerat från distribuerade produktionsanläggningar och totalt
inmatad energi [MWh/MWh]

Hosting capacity for renewable
energy sources

Definieras utifrån en skala
•

•

•

•

Andelen lagring och distribuerad
produktion som kan styras

Det finns ingen kapacitet för elnätet att ta emot mer
förnyelsebar energi då det skulle innebära en direkt negativ
påverkan på elnätet.
Det finns få tillfällen att ta emot förnyelsebar energi utan
negativa effekter. Få tillfällen definieras som att elnätet kan
husera upp till lika mycket motsvarande nyanslutningar
som genomsnittligt skett de senaste 5 åren.
Det finns många tillfällen att ta emot förnyelsebar energi
utan negativa effekter. Många tillfällen definieras som att
elnätet kan husera upp till dubbelt så många
nyanslutningar som genomsnittligt har skett de senaste 5
åren.
Det finns kapacitet att ta emot förnyelsebar energi utan
negativa effekt er

Kvoten av kapaciteten av lagring samt distribuerad produktion som
kan styras, genom den totala mängden installerad kapacitet lagring
och distribuerad produktion [MWh/MWh].
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Allmänt hållen indikator för ökad
resiliens

•
•
•

Andelen kunder med möjlighet till fler matningsvägar.
Andelen kunder med möjlighet till fjärromkoppling.
Arbetar elnätföretaget aktivt med klimatanpassningar
(JA/NEJ).

Indikatorer för att följa särskilda
funktioner

•
•

Planer för V2G i nätområdet (JA/NEJ)
Hur många kunder som har avtal med aggregatorer

Dynamisk belastningsbarhet för
överföringsledningar

Förändring av medellastfaktorn - kapacitet som tillkommit inom
ramen för befintligt elnät.

Distributionstransformatorer
utrustade med utrustning för
spänningskontroll

Kvoten omformarstationer i elnätet som har möjlighet till
realtidskontroller samt styrutrustning genom totalt antal
omformarstationer i elnätet.

Kvalitén i prognosen för distribuerad
generering

Kvoten mellan prognosen för årets framtida distribuerad generering
och det faktiska utfallet av distribuerad generering samma år (MWh).

Andelen energi producerad från
förnybara energikällor

Kombineras med Andelen lokalt producerad förnybar energi

Installerad kapacitet från
förnyelsebara
produktionsanläggningar

Tillgänglig och installerad kapacitet från förnyelsebara
produktionsanläggningar i redovisningsområdet (MW).

Icke-levererad energi från
förnyelsebara energikällor

Mängden energi inom ett redovisningsområde från lokal produktion
som inte kan levereras på grund av begränsningar i
överföringskapacitet och säkerhetsmarginaler, multiplicerat med en
faktor f (andelen förnyelsebar energiproduktion).

Indikatorer för leveranssäkerhet

Nätförluster

•

SAIDI (Hur många minuter per år i genomsnitt som kunder
får avbrott)
•
SAIFI (Totala antalet avbrott per kund per
elförsörjningssystem)
•
CAIDI (Den genomsnittliga längden per strömavbrott per
kund [min])
•
MAIFI (Totala antalet avbrott per kund som varar kortare än
3 minuter samt längre än 100 millisekunder för ett specifikt
elförsörjningssystem).
Nätförluster i MWh dividerat med inmatad energi i MWh.

Utnyttjningsgrad

Kvoten mellan medelvärdet av årets alla timmedeleffekter dividerat
med årets högsta timmedeleffekt.

Medellastfaktor

Kombineras med dynamisk belastningsbarhet.

Efterfrågeflexibilitet

•
•

Andel kunder anslutna till AMI med gränssnitt som kan
användas för nya tjänster och kundinformation.
Förekomst av erbjudanden från elnätföretaget om
laststyrning och efterfrågeflexibilitet (JA/NEJ).

Indikatorer för uppföljning av
övervakning, fjärrstyrning och
automation

Andelen autonoma nätstationer, med hög grad av distribuerad
funktionalitet och intelligens, och stor egen mät-, analys-, beslutsoch aktiveringsförmåga.

Mikronät

Förekomst av intresse inom nätområdet för mikronät och
medborgarenergigemenskaper (JA/NEJ).

Nästa steg
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Denna rapport fungerar som underlag till Eis fortsatta och övergripande projekt om smarta
elnätsindikatorer. Rapporten presenterades för Ei:s projektgrupp i juni 2020 och överlämnades
därefter.
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BILAGOR
BILAGA 1
I detta appendix presenteras de intervjufrågor som har ställts till WSP:s referensgrupp. De intervjuade
aktörerna fick dessutom ta del av ett underlag med indikatorerna samt deras definitioner. Frågorna har
sedan besvarats via mail eller telefon, beroende på den specifika aktörens preferens.

Intervjufrågor
Allmänt om Smarta Elnät
-

Upplever du att du är insatt i begreppen gällande smarta elnät?
Hur ser du på smarta elnäts betydelse i framtiden?
Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med omställningen mot smarta elnät?
Hur ser du på behovet av det och hur påverkas ni i er verksamhet?

Om Smarta elnät i verksamheten
-

Upplever ni att ni har ett smart elnät? (Endast ställd till elnätsbolag)
Hur arbetar ni/styr ni mot smartare elnät?
Hur mäter/definierar ni det?
Använder ni några indikatorer för att mäta/definiera det?

Om Indikatorer
-

-

Utifrån listan av indikatorer (se bifogad fil), reflektera över och svara kort om de är:
o Väl definierade?
o Användbara?
Samt diskutera om någon av indikatorerna ej uppfyller dessa krav:
o

Mätbarhet/beräkningsbarhet – kan indikatorn mätas och/eller beräknas på ett
tillräckligt enkelt och reproducerbart sätt?

o

Relevans – är indikatorn relevant för er?

o

Publicerbarhet – kan Ei bevaka och publicera indikatorn? Finns någon
sekretessbelagd information?

Framtidssäkring
Världen runt oss blir hela tiden högre, snabbare, starkare och smartare. Vi har självkörande bilar, AI,
och vi behöver integrera förnybara energikällor samt delta i energiomställningen. För elnätet handlar
det om att det ska vara motståndskraftigt och tillförlitligt men ändå energieffektivt.
-

-

Utifrån följande trender, vilka deltrender ser du påverkar er verksamhet?
o

Energiomställning - Integrering av förnybara energikällor

o

Energieffektivitet

o

Motståndskraftigt och tillförlitligt elnät

Saknas någon huvudsaklig trend?

Utifrån trenderna ovan, saknas någon indikator i den bifogade filen?
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BILAGA 2
I Tabellen nedan presenteras de aktörer i WSP:s referensgrupp som har intervjuats för detta projekt.
Aktörerna är uppdelade utifrån vilken bransch de tillhör.
Tabell 9. WSP:s referensgrupp

Bransch

Företag

Kontaktperson på
företaget

Befattning

Elnätsbolag

Falkenbergs energi

Karin Tångring

Elnätschef

Elnätsbolag

Göteborgs energi –
elnät

Lars Edström

VD Elnät

Elnätsbolag

Herrljunga elektriska

Anders Manikoff
Thomas Erikson

VD
Elnät

Elnätsbolag

Jämtkraft

Bengt Eriksson

Elproduktion &
utveckling

Elnätsbolag

Mölndal energi

Per Hoflund

Elnätschef

Elnätsbolag

Skelleftekraft

Johan Andersson

Anläggningsingenjör

Elnätsbolag

Tekniska verken

Andreas Åkerman

Utvecklingsingenjör
Elnät

Elnätsbolag

Varbergsortens elkraft

Torbjörn Nordgren

Elnätschef

Energy Automation

Siemens

Viktor Persson

Digital Grid Software
Sales

Fastighetsbolag

Fabege

Caroline Ödin

Energistrateg

Fastighetsbolag

Vasakronan

Ulf Näslund

Teknikutvecklingschef

Aggregator

Ngenic

Björn Berg

VD

Aggregator

Tibber

Jakob Jönsson

CFO
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BILAGA 3
Nedan listas de egenskaper som indikatorerna framtidssäkrats mot under scanningen. De står listade
under respektive delmål och deltrend. Varje egenskap har en numrering som även är illustrerad på
respektive egenskap i rosdiagrammen.
Delmål

Deltrend

Egenskaper
1.1 Integrera storskalig förnybar
produktion

Ökad andel förnybara
energikällor

1.2 Integrera decentraliserad förnybar
produktion
1.3 Tillvarata alla flexibilitetsresurser
inkl. efterfrågeflexibilitet och lagring
2.1 Hantera elbehov och
laddinfrastruktur för elfordon

Ökad elektrifiering
2.2 Hantera nya elbehov orsakade av
teknikförändringar b.la. Inom industrin
3.1 Möjliggöra prosumenters aktiva
deltagande på elmarknaden

Energiomställningen

3.2 Underlätta för nya tjänster,
aggregering och efterfrågeflexibilitet
Fler aktörer i
energilandskapet

3.3 Möjliggöra mikronät och
medborgarenergigemenskaper
3.4 Underlätta P2P handel
3.5 Smarta mätare som stöd för nya
tjänster och kundinformation

Strävan efter hållbarhet miljö

4.1 Möta elkundernas behov av
"gröna" energilösningar
4.2 Redovisa klimatavtryck

Ekonomisk hållbarhet

5.1 Bidra till minskad energifattigdom
6.1 Effektivare utnyttjande av elnätet
inkl. alternativa "smartare"
investeringar

Effektiv tillgångsförvaltning
6.2 Effektivare underhåll genom
optimering av underhåll och
utbytesplaner
Energieffektivitet

7.1 Förmåga till fjärrövervakning och
realtidskontroll genom automation och
integrering av ICT
Effektivare drift med stöd av
digitalisering och automation

7.2 Systemoptimering med stöd av
digitala verktyg
7.3 Ökad förutsägbarhet med stöd av
digitala verktyg
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Digitalisering - övrigt

8.1 Effektivt datautbyte och interaktiv
kommunikation

Underlätta kundernas
energieffektivisering

9.1 Tillhandahålla kundinformation och
mätdata som stimulerar till
effektivisering
10.1 Frekvenshållnings för TSO:er

Ökade krav på
systemstabilitet

10.2 Ökat behov av inertia och
systemtjänster
10.3 Ökat behov av koordinerade
nätplanering

Ökade krav på
spänningskvalitet

11.1 Upprätthålla spänningsnivåer
(DSO)
11.2 Hantera lokala problem med
spänningskvalitet
12.1 Lägre tolerans mot elavbrott antal/längd

Motståndskraftiga och
tillförlitliga elnät

Ökade krav på
leveranssäkerhet

12.2 Förekomst av självläkande nät
12.3 Förmåga att restaurera elnätet
efter avbrott

Hantera klimatförändringar

13.1 Ökad risk för elavbrott p.g.a. mer
extremt väder, ökad brandrisk etc.
14.1 Standardisering och
interoperabilitet

Säkerhet, data och
kommunikationssystem

14.2 Hantera cyberhot mot nätdriften
och fysiska komponenter
14.3 Hantera cyberhot i förhållanden
till kunddata
14.4 Trygga kundernas integritet
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

