Risk- och
sårbarhetsanalyser
samt åtgärdsplaner i
elnätsföretag,
delprojekt 1
Behandlar tillsynsprocessen, erfarenheter från Storbritannien
samt kriterier och specifikationer för risk- och
sårbarhetsanalyser

En rapport från Energimarknadsinspektionen

Förord
I Sverige finns ca 170 elnätsföretag som enligt ellagen är skyldiga att upprätta
risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplaner för sin verksamhet. Ellagens regler
träde i kraft 2006 efter ett antal allvarliga störningar i elförsörjningen, som
kulminerade med stormen Gudrun.
I denna rapport behandlar Energimarknadsinspektionen frågan om risk- och
sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner för elnätsföretag.
I rapporten ges förslag på kriterier och specifikationer för risk- och
sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner. Frågan om hur tillsynen av elnätsföretagen
ska genomföras behandlas också. Vidare ges en inblick i hur den brittiska
regleringsmyndigheten hanterar frågan om risker i elnäten.
I projektgruppen har ingått Peter Albertsson, Jhenny Stumle, Thomas
Westergaard och Bengt Gustavsson, den sistnämnde som projektledare. Projektets
styrgrupp har utgjorts av Rémy Kolessar, Roger Husblad, Camilla Rosenberg och
Göran Morén.
Rapporten har tagits fram för att utgöra ett stöd i Energimarknadsinspektionens
fortsatta arbete med att ta fram föreskrifter som vägledning till elnätsföretagen. Då
det finns ett stort intresse för frågan om risk- och sårbarhetsanalyser i
elnätsföretag ser Energimarknadsinspektionen ett värde av att denna rapport
publiceras på inspektionens hemsida och därmed blir tillgänglig för intresserade.

Sammanfattning
Genom de förändringar som införts i ellagen och elförordningen har
Energimarknadsinspektionen bemyndigats att utfärda närmare föreskrifter om
risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och åtgärdsplaner (ÅP) för elnätsföretag.
Denna rapport, delprojekt 1, ska utgöra underlag till kommande föreskriftsprojekt,
delprojekt 2. I rapporten behandlas kriterier och specifikationer för RSA och ÅP,
tillsynsprocessen och internationella erfarenheter. Följande förslag och
rekommendationer lyfts fram:
Kriterier och specifikationer

Vid genomförandet av RSA-processen ska etablerade metoder användas.
Följande kriterier bör därför beaktas:
• Standarden IEC 60300-3-9, riskanalys för tekniska system
• Etablerade analysmetoder
• Riskmatris – sannolikhets- och konsekvensmatris vid utvärdering av risker
• Riskanalysmetoder för elnät
Följande specifikationer bör beaktas:
• Anläggningsteknik
• Enstaka anläggningsobjekt
• Nätstruktur
• Reservkraft
• Organisation och processer
Inrapporteringsprocessen

RSA och ÅP föreslås rapporteras till EI genom en begränsad rapportering.
Innehållet i RSA-rapporten ska bekräfta en fullständigt genomförd
riskanalysprocess och ange antalet identifierade risker, fördelat på fem
huvudgrupper. I rapporteringen av ÅP ska en bedömning av leveranssäkerheten
göras, samt redovisning av samtliga risker som ska åtgärdas, dock inte detaljerat.
Information ska också lämnas om färdigtidpunkt. Inrapportering föreslås ske till
NEON-systemet, där en utvidgning av årsrapport och särskild rapport kan ske.
Tillsynsprocessen

Tillsynen över leveranssäkerheten ska i huvudsak följa av EI fastställd
tillsynsplan. Vid behov av fördjupad tillsyn äger den rum på plats hos
elnätsföretagen, där den fullständiga dokumentationen av RSA och ÅP ska hållas
tillgänglig.

Internationella erfarenheter

Den brittiska regleringsmyndigheten OFGEM (Office of Gas and Electricity
Markets) förespråkar att elnätsföretagen certifierar sig enligt PAS 55 (Publicly
Available Specifcation), en standard publicerad av BSI (Brittish Standards
Institution). Syftet med certifieringen är att företagen ska bygga upp rutiner för
optimalt användande av sina anläggningstillgångar och därmed reducera riskerna.
Fördelen med denna modell är att OFGEM inte direkt blir inblandad då
certifieringen görs av en oberoende part.
Certifiering enligt PAS 55 har väckt internationellt intresse. EI bedömer den som
intressant även för Sverige, men konstaterar att den skulle ta så pass lång tid att
implementera att det bara kan bli aktuellt på några års sikt. Genom i denna rapport
föreslagna kriterier, specifikationer och tillsynsmodell läggs ett förhållandevis
stort ansvar på elnätsföretagen. Steget till certifiering enligt PAS 55 kan därefter
betraktas som relativt kort.
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Inledning

Arbetet med föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt
åtgärdsplaner (ÅP) har delats i två projekt. Denna rapport avser delprojekt 1 som
behandlar tillsynsprocessen, kriterier och specifikationer för RSA och ÅP samt
erfarenheter från Storbritannien. Delprojekt 1 ska fungera som stöd för delprojekt
2, där de slutliga föreskrifterna utformas.
Inledningsvis ges, i kapitel 2, en kortfattad redogörelse för ellagens krav avseende
RSA och ÅP. Därutöver belyses frågan om leveranssäkerhet och ellagens krav på
högst 24-timmars elavbrott, där också frågan om högre lastnivåer behandlas.
I kapitel 3 redovisas syfte, avgränsning, bakgrund och övergripande mål för
delprojekt 1. De centrala begreppen outputreglering och leveranskvalitet belyses
också.
Kapitel 4 behandlar tillsynsprocessen. Här förs en diskussion om tillsyn över
leveranssäkerheten och lämpliga tillsynsmetoder. En genomgång av de uppgifter
som elnätsföretagen i dag rapporterar till Energimarknadsinspektionen (EI) görs
också. Här belyses bland annat möjligheten att utvidga inrapporteringen i EI:s
inrapporteringssystem NEON med uppgifter om RSA och ÅP.
I kapitel 5 behandlas erfarenheter från den brittiska regleringsmyndigheten,
OFGEM:s, arbete med riskreducering i elnäten. Här presenteras en modell för
certifiering till den brittiska standarden PAS 55, som riktar sig till teknisk
infrastruktur. Möjligheten att implementera motsvarande certifiering i Sverige
diskuteras.
I kapitel 6 förs en bred diskussion om kriterier och specifikationer för
riskanalysen, skillnader mellan regionnät och lokalnät samt störningar i elnät.
Branschföreningen Svensk Energis pågående arbetet med en vägledning för RSA
och ÅP redovisas också liksom frågan om åtgärdsplanens utformning.
Rapporten avslutas med kapitel 7 där slutsatser, inför det fortsatta arbetet med
föreskrifter för RSA och ÅP, presenteras. De kriterier som bör ligga till grund för
riskanalysprocessen samt specifikationer för RSA och ÅP anges. Kravet på
dokumentation och omfattningen av rapporteringen till EI klargörs också. För att
tillsynsprocessen ska fungera pekas fyra områden för utveckling ut. Slutligen
diskuteras förutsättningarna att införa en certifiering enligt brittisk modell.
Sist i rapporten finns en litteratur- och referenslista samt förteckning över bilagor.
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2

Rättslig utgångspunkt

Den 1 juli 2005 infördes nya bestämmelser i ellagen angående risk- och
sårbarhetsanalyser, åtgärdsplaner och information om leveranssäkerhet. Lagen
trädde i kraft den 1 januari 2006.
3 kap. 9 c § ellagen
Den som bedriver nätverksamhet med stöd av nätkoncession för
linje med en spänning som understiger 220 kilovolt eller
nätkoncession för område skall årligen upprätta
1. en risk- och sårbarhetsanalys avseende leveranssäkerheten i
elnätet, och
2. en åtgärdsplan som visar hur leveranssäkerheten i det egna elnätet
skall förbättras.
Risk- och sårbarhetsanalysen och åtgärdsplanen skall ges in till den
myndighet som regeringen bestämmer.
3 kap. 9 d § ellagen
Den som bedriver nätverksamhet med stöd av nätkoncession för
linje med en spänning som understiger 220 kilovolt eller
nätkoncession för område skall informera elanvändarna om
leveranssäkerheten i elnätet och om rätten till avbrottsersättning och
skadestånd enligt 10 och 11 kap.
Här ska också noteras att ett leveranssäkerhetskrav har införts i ellagen som
innebär att elavbrott får uppgå till högst 24 timmar från 1 jan 2011.
3 kap. 9 a § ellagen
Om inte strängare krav följer av 9 § andra och tredje styckena eller
av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § fjärde stycket, skall
en nätkoncessionshavare se till att avbrott i överföringen av el till en
elanvändare aldrig överstiger 24 timmar.
I elförordningen, som utfärdades den 7 september 2006, framgår att
nätmyndigheten får meddela föreskrifter enligt följande:
15 § elförordningen
Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om
3. innehåll i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3
kap. 9 c § samt om offentliggörandet av dessa
4. information till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d § ellagen
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2.1

Nätföretagens skyldigheter

Bakgrunden till de nya bestämmelserna i ellagen och elförordningen är de förslag
som presenterades i några utredningar 1 avseende störningar i elleveranserna, som
många elkunder drabbades av i samband med stormen Gudrun i januari år 2005.
De nya bestämmelserna innebär nya krav på att nätföretagen ska genomföra riskoch sårbarhetsanalyser samt upprätta åtgärdsplaner, vilket gäller från den 1 jan
2006. Att EI ännu ej utfärdat föreskrifter betyder inte att elnätsföretagen kan
avvakta med att genomföra sådant arbete.
Vidare ger ellagen kunderna rätt till information om leveranssäkerhet och rätten
till avbrottsersättning.
Av propositionen, 2005/06:27 Leveranssäkra elnät, framgår att skälen för
regeringens förslag är att risk- och sårbarhetsanalyser redan används inom
elbranschen, för att på ett systematiskt sätt analysera riskerna i och
konsekvenserna av fel i verksamheten. De flesta nätföretag gör redan i dag, enligt
propositionen, någon form av risk- och sårbarhetsanalys.
Av propositionen framgår att regeringen delar Energimarknadsinspektionens
bedömning att risk- och sårbarhetsanalyser kan bidra till att kravet på högst 24
timmars elavbrott uppfylls till den 1 januari 2011. Vidare kan analyserna
underlätta Energimarknadsinspektionens fortlöpande arbete med att följa upp hur
ledningsnäten förbättras, samt ge möjlighet att ingripa om åtgärder är otillräckliga.
I propositionen framgår vidare att kravet på högst 24 timmars elavbrott anger den
miniminivå som ska gälla i alla delar av ett distributionsområde. I stora delar av
ett elnät måste dock den godtagbara avbrottstiden vara betydligt kortare. Om
lastnivån i nätet är hög drabbas betydligt fler och/eller större kunder än i ett nät
med låg lastnivå. En lämplig nivå som anges är därför Svensk Energis
planeringsmål för lokal- och regionnät, se tabell 1.
Lastnivå
(MW)

Avbrott vid enkelfel
(tim)

2-4,9
5-19,9
20-49,9
>50

12
8
2
2

Avbrottstid vid
omfattande eller
sällsynta fel (tim)
24
24
24
12

Tabell 1: Riktlinjer för maximal avbrottstid, Svensk Energis planeringsmål

1

En leveranssäker elöverföring (ER 2005:19) och God elkvalitet (ER 2003:24)
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2.2

Föreskrifter

Enligt elförordningen (1994:1250) har nätmyndigheten fått bemyndigande att
meddela närmare föreskrifter angående innehållet i risk- och sårbarhetsanalyserna
och åtgärdsplanerna, enligt ellagen 3 kap. 9 c §, samt om offentliggörandet av
dessa.
Syftet med att ge ut närmare föreskrifter är att ge företagen vägledning för när och
på vilket sätt risk- och sårbarhetsanalyser ska upprättas samt vad åtgärdsplanerna
ska inkludera. Dessutom ska föreskrifterna tillse att risk- och sårbarhetsanalyserna
samt åtgärdsplanen säkerställer det syfte som framgår av förarbetena till ellagen.
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Föreskrifter RSA, delprojekt 1

Arbetet med föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och åtgärdsplaner
(ÅP) har delats in i två delar. Delprojekt 1 ska ge underlag till det slutliga
föreskriftsarbetet (delprojekt 2), genom att behandla tillsynsmetoder samt kriterier
och specifikationer för risk- och sårbarhetsanalyser.
Nedan redovisas syfte, avgränsning, bakgrund och övergripande mål för
delprojekt 1.

3.1

Syfte

I delprojekt 1 kommer följande områden att beröras:
•
•
•

Tillsynsprocessen
Internationella erfarenheter
Specifikationer och kriterier

Syftet är att ge ett underlag till det kommande föreskriftsarbetet genom att
tydliggöra de krav som behöver ställas på elnätsföretagen för att en effektiv tillsyn
av leveranskvaliteten och leveranssäkerheten ska bli möjlig.

3.2

Avgränsning

Delprojekt 1 ska inte utarbeta föreskriftsförslag utan avgränsas till riskanalyser
avseende leveranssäkerheten i elnäten med särskilt fokus på funktionskravet i
ellagen. Med detta avses risker som kan ha betydelse för funktionskravets
uppfyllande.
Riskanalyser avseende t ex personsäkerheten eller kris och höjd beredskap ligger
således utanför ramen för detta projekt. Inte heller riskanalys med syfte att enbart
minimera ekonomiska risker ska beaktas.
Frågan om offentliggörande av RSA och ÅP kommer inte att behandlas mer än
nödvändigt.

3.3

Bakgrund och nuläge

Hösten 2006 genomförde EI en förstudie (Rapport förstudie föreskrifter risk- och
sårbarhetsanalyser, RSA, 2007-01-12) som berör följande områden:
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•
•
•
•

En övergripande kartläggning av RSA-arbetet på övriga berörda
myndigheter, som ett underlag för att avgränsa uppdraget.
En genomgång av tänkbara förhållningssätt för EI i det kommande
föreskriftsarbetet.
En kort beskrivning av hur krav på sekretess och offentliggörande kan
påverka det kommande arbetet.
Hur uppföljning enligt elförordningens 15 § kan genomföras
(offentliggörandet av RSA-analyser och åtgärdsplaner samt information
till elanvändarna).

Av förstudien framgår bland annat att de kommande föreskrifterna bör utformas
så att inga onödiga krav ställs på nätföretagen. Detta får dock inte hindra EI från
att utföra en väl fungerande tillsyn av leveranssäkerheten. Av intresse är därför att
bland annat kartlägga de uppgifter som nätföretagen för närvarande lämnar till EI
och vilka tillsynsmetoder som används.
Outputregleringens betydelse

Av projektbeskrivningen till delprojekt 1 framgår att kvaliteten och
leveranssäkerheten vid överföringen av el kan regleras på olika sätt, t ex genom
att ställa krav på investeringar eller detaljerade tekniska krav och åtgärder. Den
typen av reglering kallas vanligtvis för inputreglering.
En reglering som däremot fokuserar på konsekvenserna (i första hand
leveranskvalitets- och leveranssäkerhetsnivån) för kunderna benämns
outputreglering, se figur 1. Funktionskravet i 3 kap § 9 a ellagen kan exempelvis
betraktas som outputreglering medan tekniska krav för att överföringen ska vara
av god kvalitet enligt 3 kap § 9 ellagen kan betraktas som inputreglering.

INPUT

PROCESSER

OUTPUT

RSA
Tekniska krav
(Föreskrifter
god elkvalitet)
Åtgärdskrav
Investeringskrav

Investeringsplanering

Funktionskrav
Föreskrifter
god elkvalitet

Nätplanering och
reinvesteringsplanering
Nätkonstruktion

Standarder &
kriterier
(t.ex. EN 50160)

Beredskap

Avbrottsdata

UH-planering

Åtgärdsplaner

Figur 1: Input- och outputreglering
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Slutkunder

Det finns i dag en tydlig trend mot allt mer outputreglering, dvs. ett skifte från
system- till kundperspektiv. En inputreglering ställer stora krav på teknisk analys
och kompetens hos regleringsmyndigheten och är därför resurskrävande, varför en
outputreglering generellt sett är att föredra.
Input- och outputreglering ställer olika krav och påverkar därmed företagens
verksamhetsstyrning och interna processer. Det är dock viktigt för
regleringsmyndigheten att kunna följa upp och säkerställa att företagen genomför
interna processer och anpassar verksamhetsstyrningen efter regleringen.
Som framgår av figur 1 är RSA en del av företagets interna processer.
Ur ett tillsynsperspektiv kan RSA därmed vara ett effektivt sätt att utöva tillsyn
utan att i detalj behöva reglera företagens verksamhetsstyrning. RSA och ÅP är
således en viktiga länkar i den övergripande outputregleringen av
leveranssäkerhet och leveranskvalitet.
Begreppet leveranskvalitet

Av ellagen framgår att överföringen av el ska vara av god kvalitet (3 kap. 9 §).
Inom begreppet elkvalitet ryms begreppen spänningsgodhet (spänningskvalitet)
och leveranssäkerhet som var för sig har olika innebörd, se figur 2. Begreppen har
dock ett mycket starkt samband.

Elkvalitet

Leveranssäkerhet

Spänningsgodhet

Systemfel

Systemfel

Laststörningar

Kort
eller
Långt avbrott

Kort avbrott
Spänningsdipp
Transient
Överspänning

Flimmer
Övertoner
Obalans
Spänningsvariationer

Figur 2: Innebörden av begreppen leveranssäkerhet och spänningsgodhet

EI har föreskriftsrätt över vilka krav som ska uppfylldas för att överföringen av el
ska anses hålla god kvalitet. Kvalitetskraven kan även innehålla krav på
leveranssäkerheten, som till exempel att max 24 timmars avbrott gäller om inte
strängare krav meddelas med stöd ellagen 3 kap. 9§ (3 kap. 9a §). Framtida

17

föreskrifter om ”God elkvalitet” kan därför komma att skärpa kraven för
leveranssäkerheten ytterligare.
Svensk Energis RSA-grupp

För närvarande pågår också ett arbete inom branschorganisationen Svensk Energi,
där en projektgrupp försöker formulera ett för branschen gemensamt
förhållningssätt. Som ett led i delprojekt 1 har EI haft ett antal möten med Svensk
Energis projektgrupp för diskussioner och utbyte av ståndpunkter.

3.4

Övergripande effektmål

Övergripande effektmål är att framtida föreskrifter avseende RSA och ÅP läggs
på rätt nivå, både vad gäller kraven till nätföretagen och att EI därmed kan få det
nödvändiga underlaget för att kunna bedriva en effektiv tillsyn.
Ett kompletterande effektmål är att ta fram effektiva tillsynsmetoder för
leveranskvaliteten.
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4

Tillsynsprocessen

Kapitlet behandlar tillsynsprocessen. I avsnitt 4.1 ges en översiktlig bild av EI:s
verksamhetsplan och tillsynspolicy, som följs av en diskussion om tillsyn över
leveranssäkerheten och lämpliga tillsynsmetoder. Därefter sker, i avsnitt 4.2, en
genomgång av de uppgifter som elnätsföretagen i dag rapporterar till EI. Där
belyses bland annat möjligheten att utvidga inrapporteringen i NEON-systemet
med uppgifter om RSA och ÅP.

4.1

EI:s verksamhetsplanering och tillsynspolicy

I EI:s Verksamhetsplan 2008 redovisas EI:s uppdrag och ansvarsområde. EI är
tillsynsmyndighet på energiområdet och pekar ut följande övergripande områden
för sin verksamhet:
• Kund- och konkurrensfrågor.
• Effektivt resursutnyttjande av de ledningsburna energinäten.
• Långsiktig leveranssäkerhet för el, naturgas och fjärrvärme.
Som ett av tre övergripande mål ska EI bidra till att:
•

Företagen har leveranssäkra elnät.

Nätföretagen ska upprätthålla en sund balans mellan kapitalinvesteringar och
risker, för att på kort och lång sikt tillhandahålla tillförlitliga leveranser av el till
kunderna.
RSA och ÅP är här av betydelse för att säkerställa att elnätsföretagen uppfyller
det övergripande målet att ha leveranssäkra elnät. För EI är det därför viktigt att
utveckla tillsynsmetoder och verka genom normgivning (föreskrifter).
Av verksamhetsplanen framgår vidare att EI under år 2008 bland annat ska
prioritera arbetet med att fastställa tillsynspolicy, tillsynsplan, metoder för tillsyn
av leveranskvalitet i elnäten, besluta om föreskrifter för risk- och
sårbarhetsanalyser samt inleda tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten.
Av EI:s tillsynspolicy framgår att verksamheten ska styras utifrån följande
principer:
• EI:s tillsyn ska i huvudsak vara planlagd.
• EI:s tillsyn ska vara förutsägbar och präglas av öppenhet.
• Resultat av övervakning och analys ska vara en del av tillsynen.
• Medarbetarna ska vara väl införstådda med uppdrag och mål.
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Det pågående projektet, RSA-föreskrifter, är därmed starkt kopplat till EI:s
övergripande mål men också ett prioriterat område. Fastställandet av tillsynsplan
och metoder för tillsyn kommer att ha stor betydelse för fullföljandet av tillsynen
över leveranssäkerheten i elnätet.

4.1.1

Tillsyn över leveranssäkerheten

Ett av EI:s övergripande arbetsområden är att bidra till energimarknader som är
långsiktigt leveranssäkra, vilket anknyter till ellagens 3 kap., där kraven på
leveranskvalitet och leveranssäkerhet framgår. Tillsynen av RSA och ÅP kan
komma att aktualiseras även vid tillsynen över leveranssäkerheten.
Några urvalsmetoder

En möjlig uppdelning av den planlagda tillsynen över leveranssäkerheten kan vara
enligt följande urvalsmetoder:
•
•
•

Indikationsstyrd tillsyn - indikationer från avbrottsstatistik, aktuell
vädersituation som stormar eller höga vattenflöden och kundklagomål via
brev och telefonsamtal till EI.
Återkommande tillsyn – t.ex. riskområden som av erfarenhet kräver
återkommande tillsyn.
Projektstyrd tillsyn - utvalt delområde som t.ex. mellanspänningsnäten,
nätstationer eller trädsäkring.

Initiering av tillsyn genom exempelvis indikationsstyrd, återkommande och
projektstyrd tillsyn bör rymmas inom den årliga tillsynsplanen. Den primära
tillsynsuppgiften är att granska leveranssäkerheten, där den viktigaste indikatorn
är rapporterade avbrott från snabbrapportering och årlig avbrottsrapportering (se
också avsnitt 4.2.3 Avbrottsrapportering).
Indikationsstyrd tillsyn bör inledningsvis bli den dominerade metoden. Orsaken är
att de underlag som krävs finns på plats, bland annat årsrapporter och
avbrottsrapportering, eller kommer på plats genom de kommande föreskrifterna. I
takt med att nya kunskaper och erfarenheter samlas hos EI kan återkommande
tillsyn och projektstyrd tillsyn komma att användas i större omfattning.
Granskning av RSA och ÅP

Väl genomförda RSA- och ÅP-processer är viktiga hos elnätsföretagen, för att
minska avbrotten och höja leveranssäkerheten i elnätet, och därmed ett viktigt
tillsynsområde för EI. Vid fördjupad granskning kommer EI att använda de
detaljerade RSA och ÅP rapporterna som tagits fram av elnätsföretagen.
Det bör också genomföras stickprovskontroller årligen för att säkerställa att
nätföretagen verkligen genomför RSA och ÅP, enligt ellagens krav. En modell är
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att årligen välja ut ett antal elnätsföretag för granskning av hur RSA och ÅP
genomförts (återkommande tillsyn).
Ellagen anger att RSA och ÅP, ska ges in till nätmyndigheten (3 kap. 9 c §).
Dessa dokument ska granskas av EI som en del av tillsynen. För att arbetet ska bli
hanterbart bör dokumenten få en begränsad omfattning.

4.1.2

Tillsynsprocessen för granskning av leveranssäkerheten

Tillsynen av leveranssäkerheten kan initieras genom analys och granskning av
tillgängliga data som EI samlat in. Processen beskrivs nedan, se även figur 3.
1. Identifiera företag och gör urval
Genom urval av data från befintlig eller framtida inrapportering till EI,
samt avstämning mot gällande föreskrifter, väljs de företag ut som ska
granskas närmare.
2. Öppna tillsyn mot identifierade företag
Kontakt tas med de företag som valts ut för tillsyn: kommunicering inleds,
information begärs, granskning sker.
A. Tillfredställande svar erhålls
o Beslut fattas att ärendet avslutas.
o Eventuella uppföljningsrutiner.
B. Beslut fattas om fördjupad tillsyn mot företag som ej lämnat
tillfredställande svar
o Granskning av ÅP inleds
 Granskning av åtgärdsplan bör ske som ett första steg, då ÅP
visar vilka åtgärder som ska vidtas enligt genomförd RSAprocess.
o Granskning visar att åtgärdsplan genomförts
 Som ett andra steg granskas RSA. Det är därför viktigt att det
framgår av föreskrifterna att RSA ligger som grund för
upprättad ÅP. Sambandet måste tydligt framgå även i
elnätsföretagets dokumentation.
 Beslut fattas att ärendet avslutas.
 Eventuella uppföljningsrutiner.
o Granskning visar att åtgärdsplan inte genomförts
 Beslut fattas om föreläggande om genomförande av ÅP,
eventuellt med vite.
 Uppföljning av genomförande.
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Identifiera företag,
gör urval
Ej enligt åtgärdsplan
Beslut föreläggande,
ev mot vite
ÅP ska genomföras

Avbrottsrapportering
Årsrapporter
Snabbrapporter avbrott
Kvalitetsindex NNM

Öppna tillsyn
Identifierade företag
Kontakt
Kommunicera

Enligt åtgärdsplan
RSA granskas
Föreskriften bör visa
tydligt samband RSA
och ÅP

Fördjupad tillsyn
Granska åtgärdsplanen
Ärendet
avslutas
Beslut då
tillfredsställande
svar erhålls

Figur 3: Tillsynsprocessen för leveranssäkerhet

Sanktionsmöjligheter

Här ska också noteras att EI genom 12 kap. 2 § ellagen har möjlighet att vid vite
begära in de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Efter en
ändring i ellagen (2006:926), med ikraftträdande 1 jan 2007, har en sådan begäran
omedelbar verkan. Förändringen i ellagen är positiv för tillsynsprocessen,
eftersom verkställigheten inte fördröjs genom domstolsprocesser, men innebär
inget hinder mot ett överklagande av EI:s begäran.
EI har också möjlighet att meddela föreläggande, som förenas med vite för att
trygga efterlevnaden av föreskrifter, enligt 12 kap. 3 § ellagen. Förelägganden
som avser bland annat driftsäkerhet hos det nationella elsystemet gäller
omedelbart. Eventuella förelägganden som avser efterlevnad av kommande
föreskrifter avseende RSA och ÅP avser dock inte det nationella elsystemet. Detta
betyder att elnätsföretagen kan överklaga EI:s föreläggande till allmän
förvaltningsdomstol, varvid processen kan fördröjas.
Frågeställningen har också behandlats i Riksrevisionens rapport RiR 2006:3,
Kvalitén i elöverföringen – finns förutsättningar för en effektiv tillsyn.
Riksrevisionen gör i rapporten bedömningen att långa juridiska processer i de
allmänna förvaltningsdomstolarna riskerar att hindra en effektiv tillsyn över
kvaliteten i elöverföringen, vilket drabbar hushålls- och företagskunder genom
fördröjda åtgärder (RiR 2006:3 sid 61). Efter att denna rapport publicerades har
ovan redovisad förändring i ellagen (2006:926) tillkommit.
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Med nuvarande skrivningar i ellagen har EI, genom 12 kap. 2 §, möjlighet att
genomföra tillsynsprocessen utan hinder. Om tillsynsprocessen leder till behov av
föreläggande för föreskrifts efterlevnad kan dock verkställigheten fördröjas
genom domstolsprocesser, 12 kap. 3 § ellagen.

4.2

Inrapporteringssystemet NEON

I EI:s inrapporteringssystem NEON finns samtliga energiföretag inlagda.
Inrapporteringen sker, vad gäller elnätsföretagen, per redovisningsenhet, som
delats in i två grupper, RER (Redovisningsenhet Regionnät) och REL
(Redovisningsenhet Lokalnät).
NEON öppnar i början av året och stängs den 1 augusti. Därefter ska
inrapporterade data verifieras. Publicering av data för närmast föregående år kan
sedan ske från mitten av oktober.
Nedan ges en översiktlig bild av vad som återfinns i NEON.
Företagsuppgifter
Aktiva företag
210 st
(Bland dessa finns ett antal företag med undantag från rapportering, t ex
vindkraftparker eller företag med en obetydlig linje.)
Koncessioner elnät
Områdeskoncessioner
Linjekoncessioner

322 st
ca 3000 st

Redovisningsenheter
RER Regionnät
REL Lokalnät
REN Naturgas

6 st
183 st
10 st

Årsrapporter från elnätsföretag
Årsrapporter lokalnät
183 st (samma som REL)
Inkl särskild rapport för lokalnät, se handbok.
Årsrapporter regionnät 6 st (samma som RER)
Inkl särskild rapport för regionnät, se handbok.
Tariffer för elnätsbolag
Rapporter
191 st
(upp till 24 tariffer/bolag)
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4.2.1

Årsrapporten och särskilda rapporten

Av ovan redovisad rapportering i NEON innehåller årsrapporten, med tillhörande
särskilda rapporten, data av intresse vid tillsyn av RSA och ÅP.
Enligt ellagen, 3 kap. 2 §, ska nätverksamhet redovisas skild från annan
verksamhet. Av redovisningsförordningens (1995:1145) 2 § framgår att den som
bedriver nätverksamhet är skyldig att upprätta en särskild årsrapport.
Av ellagen, 3 kap. 3 §, framgår också att varje nätkoncession för område ska
rapporteras i en separat årsrapport. Genom samredovisningsbeslut kan dock
områden som ligger geografiskt nära varandra redovisas samlat. I praktiken sker
därför samredovisning i betydande utsträckning. Rapporteringen är uppdelad på
två typer av redovisningsenheter: redovisningsenhet regionnät (RER) och
redovisningsenhet lokalnät (REL).
Regionnät

Regionnäten finns inom spänningsnivåerna 40-220 kV. De vanligaste nivåerna är
70 kV och 130 kV. För regionnät skedde 2006 inrapporteringen för sex
redovisningsenheter (RER), vilket motsvarade fem juridiska personer
(företag/organisationsnummer), enligt följande:
Företag
E.ON Elnät Sverige
Vattenfall Eldistribution
Fortum Eldistribution
Skellefteå Kraft Elnät
Ljusnans Samkörning

RER
1 st
1 st
2 st
1 st
1 st

Vad avser rapporteringen för regionnät är det bara Fortum som rapporterar för två
redovisningsenheter.
Lokalnät

Lokalnäten finns inom spänningsnivåerna 0,4 kV till 40 kV. De vanligaste
nivåerna är 10 kV och 20 kV. För lokalnät skedde 2006 inrapportering för 177
redovisningsenheter (REL), vilket motsvarar 172 juridiska personer
(företag/organisationsnummer), enligt följande:
Företag
E.ON Elnät Sverige
Vattenfall Eldistribution
Fortum Eldistribution
Övriga lokalnätsföretag (169 st)

REL
2 st
2 st
4 st
169 st

Vissa lokalnätsföretag har även högspänningsnät, 70-130 kV, bland annat
Jämtkraft, Gotland och Eskilstuna elnät. Detta bedöms ha mindre betydelse för
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genomförandet av RSA och ÅP samt rapporteringen till EI. Frågan belyses
ytterligare i avsnitt 6.3.
Ovan redovisade redovisningsenheter för REL och RER visar att det endast är
Vattenfall, E.ON och Fortum som ska rapportera flera redovisningsenheter. Alla
övriga nätbolag rapporterar för en redovisningsenhet. Det bör därför vara lämpligt
att inrapporteringen av RSA och ÅP följer motsvarande redovisningsenheter.
Insamlade data av intresse i årsrapporten

Årsrapporten innehåller ett antal ekonomiska data om distributionsanläggningarna
som är av intresse för uppföljning av RSA och ÅP. Uppgifterna kan komplettera
den framtida RSA-rapporteringen.
De uppgifter som kan vara av intresse är utbetald avbrottsersättning, materiella
anläggningstillgångar och eldistributionsanläggningarnas restvärde. Speciellt
eldistributionsanläggningarnas restvärde är av intresse då de indikerar
förändringar det senaste året. Vidtagna åtgärder enligt ÅP kommer att synas där.
En utförligare sammanställning av dessa data finns i bilaga 2.
Insamlade data av intresse i särskilda rapporten för lokal- och regionnät

I särskilda rapporten för lokalnät (följer REL-enhet) och särskilda rapporten för
regionnät (följer RER-enhet), görs en mer detaljerad insamling av uppgifter, som
ger en god sammanfattning av allmänna tekniska och ekonomiska uppgifter.
Om dessa uppgifter tas fram samtidigt med RSA- och ÅP-rapporter ges en bättre
inblick i aktuellt elnätsföretag, vilket kan vara betydelsefullt då mer än 170
elnätsföretag ska granskas. Särskilda rapporten innehåller följande huvudrubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anläggningar
Nätabonnemang
Överföring
Intäkter
Kostnader
Leveranssäkerhet
Fjärravlästa mätsystem (endast REL-enhet)
Överföringskostnader (endast RER-enhet)

I bilaga 2 finns en sammanställning av de uppgifter som samlas in i särskilda
rapporten för lokalnät och regionnät.
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Utvecklingsmöjligheter

Inrapporteringssystemet NEON tillåter att nya rader och kolumner läggs till. Det
innebär att det krav på inrapportering som kommande RSA-föreskrifter anger lätt
kan läggas in och följa med den årliga rapporteringen till EI. Här finns därför en
möjlighet att samla information som bedöms som väsentlig för tillsyn av RSA och
ÅP till ett befintligt system.
I kapitel 6 behandlas kriterier och specifikationer för RSA och ÅP. Där framgår
behovet av information från RSA- och ÅP-processen i elnätsföretagen.

4.2.2

Nätnyttomodellen och förhandsprövning av nättariffer

För tariffregleringen används i dag NNM (nätnyttomodellen). Samtidigt pågår en
utredning, elnätsutredningen, där ett förslag till ny regleringsmodell
(förhandsprövning av nättariffer) lagts fram. Avsikten är att reglering av
elnätstarifferna i framtiden ska ske i förhand, i motsats till NNM som reglerar
tarifferna i efterhand. Detta kan innebära skillnader vad gäller insamlad
information/data från nätföretagen i framtiden.
Nätnyttomodellen

Nätnyttomodellen (NNM) är ett verktyg som används vid reglering av
lokalnätsföretagens tariffer. Uppgifter samlas in per redovisningsenhet (REL).
Data av intresse som samlas in i NNM är:
•
•

Avbrottsstatistik - samma som i årsrapporten, men insamlade data bedöms
vara av högre kvalitet än i årsrapporten.
Ekonomiska och tekniska uppgifter - inkomster för anslutningsavgifter,
ledningslängd, nätstationer m.m. En del av dessa uppgifter finns även i
årsrapporten och särskilda rapporten.

Insamlade uppgifter överlappar delvis data inhämtade genom årsrapporten och
särskilda rapporten.
Därutöver samlas tekniska och ekonomiska uppgifter in för att bygga ett fiktivt
nät, bland annat koordinater. Dessa uppgifter är dock inte av intresse för RSA och
ÅP.
Förhandsprövning av nättariffer

Energinätsutredningen (M 2006:3) har på regeringens uppdrag utrett frågan om
reglering av nättarifferna. Av utredningens förslag ”Förhandsprövning av
nättariffer mm (SOU 2007:99)” framgår att ett av huvuddragen i den nya
regleringsmodellen är anläggningstillgångarnas betydelse. Värdet på
nätföretagens nättillgångar ska fastställas till så kallade standardkostnader. Till
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detta ska läggas framtida investeringsbehov under kommande fyra-års period. De
data som samlas in genom tariffregleringen kommer därmed att innehålla utförlig
information om nätföretagens investeringsplaner.
Information om kommande investeringar har en tydlig koppling till RSA och ÅP.
Samtidigt bör noteras att tariffregleringens fastställelse av investeringsbehovet
inte är identiskt med åtgärdsplanens investeringsplan. I åtgärdsplanen ska
riskrelaterade investeringar redovisas, men inte till exempel kapacitetshöjande
investeringar.
Jämför även den brittiska regleringen, där ARM:s uppfattades som ett stöd för
tariffregleringen (se kapitel 5).

4.2.3

Avbrottsrapporteringen

Enligt de nya föreskrifterna om avbrottsrapportering (STEMFS 2007:7) ska
långvariga och omfattande avbrott rapporteras från år 2008. Från 2010 ska också
en årlig rapportering ske på uttagspunktnivå. Dessa bestämmelser gäller nät under
220 kV, vilket överensstämmer med motsvarande avgränsning för RSA.
Långvariga och omfattande avbrott

Senast 14 dagar efter att störningen avhjälpts ska långvariga och omfattande
avbrott rapporteras enligt följande:
•
•
•
•

Avbrott som varar längre än 24 timmar och berör fler än 1 000 abonnenter,
eller mer än 25 procent av ett nätföretags uttagspunkter.
Avbrott som varar längre än 12 timmar och berör fler än 10 000
abonnenter eller mer än 50 procent av ett nätföretags uttagspunkter.
Avbrott som varar längre än 2 timmar och berör fler än 100 000
abonnenter.
Orsak till störningen (berör komponentnivå till viss del).

Dessa uppgifter är av stort intresse för tillsynen av RSA och ÅP då de tydligt
kommer att indikera nät som är känsliga för omfattande störningar. Fördelen med
rapporteringsmodellen är också att informationen snabbt kommer att vara EI
tillhanda, vilket innebär ett direkt stöd vid urval för tillsyn.
Årlig avbrottsrapportering från 2011

Årlig avbrottsrapportering ned på kundnivå ska ske från år 2011, gällande 2010
års avbrott, för korta avbrott (från 100 millisekunder upp till 3 minuter) och för
långa avbrott (längre än 3 minuter).
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Den årliga avbrottsrapporten ska innehålla följande uppgifter:
•
•
•
•
•

Varje uttagspunkt ska anges med en unik anläggningsidentitet.
Statistik över aviserade avbrott.
Statistik över oaviserade långa avbrott.
Statistik över oaviserade korta avbrott.
Kvalitetskrav på inrapporterade uppgifter.

Skillnaden jämfört med avbrottsrapporteringen i årsrapporten är att rapporteringen
nu bryts ned på kundnivå/uttagspunkt, vilket ger nya analysmöjligheter för EI.
Tidigare har enbart ackumulerade avbrottsdata för REL och RER redovisats.
Kvalitetskravet gör också att inrapporterad data kommer att få en hög
tillförlitlighet. En utförligare beskrivning om den årliga avbrottsrapporteringen
finns i bilaga 2.
Insamlingen av avbrottsdata kommer att ske året efter från 31 mars och tre veckor
framåt (STEMFS 2007:7, kap 4, §14). Detta innebär en förhållandevis lång
eftersläpning. Tidigast i maj månad, året efter det år uppgifterna avser, kan analys
av avbrottsdata påbörjas. Se också figur 4.

jan
2010
Avbrott
1

maj
2010
Avbrott
2

april
2011
Årlig
rapport
in

okt
2010
Avbrott
3

2010

maj
2011
Analys
möjlig?

2011

Figur 4: Avbrottsrapporteringens tidsfördröjning

Insamlade uppgifter från avbrottsrapporteringen kommer trots detta att ha
betydelse för tillsynen av leveranssäkerheten. Det är framför allt i fasen
”identifiering och urval” som data från avbrottsrapporteringen kan indikera att
tillsyn bör öppnas. Det torde dock vara statistik från flera år som ska ligga till
grund för urvalsprocessen, då det möjliggör analys av trender.
Vad gäller den mer omfattande årliga avbrottsrapporteringen från 2011 ska den
samordnas med den avbrottsstatistik som rapporteras till nuvarande
tariffreglering, vilket framgår av föreskrift STEMFS 2007:7, 4 kap. 14 §.
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Avbrottsrapportering i särskilda rapporten

Den årliga avbrottsrapportering som lämnas till EI i den särskilda rapporten
innehåller bara långa avbrott (>3 min). Uppgifterna är också på aggregerad nivå i
form av medelvärden och frekvenser. Insamlingen överlappar i viss mån
kommande avbrottsrapportering enligt STEMFS 2007:7.
Avbrottsrapportering till nätnyttorapporten

Motsvarar den data som lämnas in till särskilda rapporten, men bedöms vara av
högre kvalitet.

4.3

Sammanfattning

Verksamhetsplan och tillsynspolicy

I Verksamhetsplanen 2008 pekar EI ut leveranssäkra elnät, som ett av tre
övergripande mål för sin verksamhet.
RSA och ÅP är här av betydelse för att säkerställa att elnätsföretagen uppfyller
det övergripande målet att ha leveranssäkra elnät. För EI är det därför viktigt att
utveckla tillsynsmetoder och verka genom normgivning (föreskrifter).
Av tillsynspolicyn framgår att tillsynen i huvudsak ska var planlagd samt präglas
av öppenhet och vara förutsägbar.
Tillsynsprocessen

Den tillsyn som utförs ska i huvudsak vara planlagd och bidra till EI:s mål om
långsiktigt leveranssäkra energimarknader. Den primära uppgiften är att granska
leveranssäkerheten. Tre tänkbara urvalsmetoder för den planlagda tillsynen
presenteras: indikationsstyrd tillsyn, återkommande tillsyn och projektstyrd
tillsyn.
Till att börja med kommer tillsynen av leveranssäkerheten att initieras av
data/information som är tillgänglig hos EI. Om inga tillfredsställande svar erhålls,
angående exempelvis brister i leveranssäkerheten, leder tillsynen till en aktiv
granskning av ÅP och i förlängningen granskning av genomförd RSA-process.
För att säkerställa respekten för gällande regelverk bör årligen ett antal
slumpmässigt utvalda elnätsföretag granskas avseende RSA och ÅP. Detta kan
ske inom ramen för metoden återkommande tillsyn.
Årligen ska också inlämnade RSA och ÅP-rapporter granskas av EI. För att detta
arbete inte ska bli allt för omfattande och betungande bör kraven på rapporternas
innehåll inte vara allt för omfattande.
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Inrapporteringssystemet NEON - årsrapporten och särskilda rapporten

Inrapporteringssystemet NEON kommer att ha stor betydelse för initieringen av
tillsynsåtgärder, eftersom årsrapporten och särskilda rapporten enkelt kan
kompletteras med ytterligare parametrar som elnätföretagen anmodas lämna
uppgifter om.
En viktig slutsats är därför att NEON, på ett avgörande sätt, kan stödja tillsynen
av leveranssäkerheten (RSA/ÅP), eftersom anpassning till nya krav är möjlig utan
stora kostnader.
I NEON-systemet sker inrapporteringen per REL (redovisningsenhet lokalnät) och
RER (redovisningsenhet regionnät) Denna struktur bör även gälla för rapportering
av uppgifter som berör RSA och ÅP, eftersom endast tre elnätsföretag (de tre
största) lämnar uppgifter från mer än en redovisningsenhet. Fördelen med att
behålla denna struktur är att ny inrapportering lätt kan läggas in och att
analysarbetet blir betydligt enklare. Inrapportering per redovisningsenhet kan
också vara till fördel för nätföretag med mer än en REL och RER, när materialet
inte blir så omfattande.
Här ska också noteras att det finns en relativt lång tidsfördröjning innan
rapporterade uppgifter är tillgängliga för analys. Först i oktober, året efter
rapporterat år, är uppgifterna normalt verifierade. I ett senare skede bör dock data
från en längre tidsperiod vara av intresse vid urval och därför bör
tidsfördröjningen inte tillmätas allt för stor betydelse.
Den nya tariffregleringen

Att i den nya tariffregleringen (förhandsprövning av nättariffer) fastställa
elnätföretagens tillgångar och investeringar, för en framtida period, är mycket
intressant också med koppling till tillsynen av redovisade investeringar i ÅP, då
det till stor del kommer att handla om identiska investeringsbehov.
Här ska dock lyftas fram att investeringar i den totala tillgångsmassan inte är
identisk med den ÅP som elnätsföretagen ska redovisa. ÅP kommer bara att
innehålla investeringar till följd av identifierade risker i genomförd RSA-process.
De totala investeringarna kommer också att innehålla bland annat
kapacitetshöjande investeringar.
Avbrottsrapporteringen

Snabbrapportering av långvariga och omfattande avbrott startade 1 jan 2008.
Dessa uppgifter kan därför vara till nytta som indikation för behov av tillsyn, men
ger ingen information om RSA och ÅP.
Årlig avbrottsrapportering sker från 2011 avseende 2010 års avbrott. Den
avgörande förändringen mot tidigare avbrottsrapportering är att avbrott ska
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rapporteras ner på nivå kund/uttagspunkt. Föreskriften ställer också krav på en
viss godtagbar kvalitet på inrapporterade data.
Den årliga avbrottsrapporteringen kommer att ge förutsättningar för analys ända
ned på uttagspunktnivå. Det öppnar därför möjligheten att analysera exemelvis
utvalda geografiska områden där EI bedömer att en fördjupad tillsyn bör ske.
Det är en fördel om avbrottsdata och övrig rapportering kan samordnas till en
gemensam databas. Enligt gällande föreskrift, STEMFS 2007:7, ska
avbrottsrapporteringen samordnas med rapporteringen i nuvarande tariffreglering,
vilket innebär att avbrottsdata inte kommer att läggas in i NEON-systemets
databas. Detta pekar på behovet att se över frågan för att söka en möjlighet till
samordning.
Tidsfördröjningen av inrapporterade avbrottsdata ska också uppmärksammas.
Inrapportering ska vara avslutad under april månad, enligt gällande föreskrift. Om
inrapporteringen ska samordnas till NEON-systemet behöver inrapporteringstider
och tider för verifiering av övriga inrapporterade data ses över. Detta för att en
samordnad analys ska kunna ske så tidigt som möjligt. Det torde dock vara
statistiken från flera år som kommer att ligga till grund för urvalsprocessen.
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5

Erfarenheter från Storbritannien

I kapitel 5 behandlas erfarenheter från den brittiska regleringsmyndigheten
OFGEM:s arbete med riskreducering i elnäten.
Inledningsvis förklaras de förutsättningar som råder i Storbritannien och den
inriktning som OFGEM:s arbete med riskreducering haft. Därefter presenteras
verktyget ARM:s som OFGEM introducerade år 2002 för bedömning av
elnätsföretagens hantering av riskerna i sina anläggningar (elnät).
Därefter presenteras en modell för en oberoende certifiering till den brittiska
standarden PAS 55, som riktar sig till teknisk infrastruktur Möjligheten att
implementera motsvarande certifiering i Sverige diskuteras slutligen.

5.1

Bakgrund

Storbritannien har en struktur för elproduktion och eldistribution som till många
delar liknar den svenska. Vad gäller produktion och elhandel råder konkurrens.
Elöverföring, transmisson och distribution, är dock monopol som står under
kontroll av den brittiska regleringsmyndigheten OFGEM (Office of Gas and
Electricity Markets).
En stor skillnad mellan de båda länderna är att ägarkoncentration gått mycket
längre i Storbritannien. I dagsläget finns endast sju företag som ägare av
distributionsnätet, att jämföra med Sveriges ca 180 elnätsföretag. För
transmissionsnätet finns tre olika ägare samt nätoperatören NG (National Grid),
vilket mer överensstämmer med den svenska strukturen, där tre stora nätföretag
dominerar regionnäten. Noteras bör också att bland de sju bolag som äger det
brittiska distributionsnätet finns ett flertal stora energibolag med hemvist i bland
annat USA, Frankrike och Tyskland.
Den brittiska regleringsmyndigheten, OFGEM, har sedan 2002 aktivt arbetat med
att bedöma de risker som finns i eldistributionssystemet. Inriktningen har hela
tiden varit att inte bli inblandad i nätföretagens dagliga styrning av verksamheten.
Därför har OFGEM sökt efter en metod där man som regleringsmyndighet kan
genomlysa och säkerställa nätbolagens praxis och procedurer för att bibehålla och
vidareutveckla sina anläggningar/elnät. För ändamålet utvecklades ARM:s (Asset
Risk Management survey), vilket började användas 2002.
Från 2005 förespråkar dock OFGEM att nätföretagen certifierar sig enligt PAS 55
(Publicly Available Specification), en standard publicerad av BSI (British
Standards Institution) för optimerad styrning av fysiska infrastrukturtillgångar
(optimized management of physical infrastructure assets). Denna standard
möjliggör certifiering av en oberoende part.
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5.2

ARM:s bakgrund

Britterna drabbades under 1980- och 1990-talet av ett flertal järnvägsolyckor,
några med katastrofala konsekvenser. Det visade sig att den gemensamma
rotorsaken till olyckorna var åldrande infrastruktur med bristande underhåll och
återinvesteringar.
Dessa händelser föranledde OFGEM att ta upp frågeställningen om även systemen
för energitransmission och distribution skulle vara åldrande och drabbade av
brister, på samma sätt som järnvägarna. Vore en omfattande störning i
eldistributionen möjlig att förutse på grund av otillräckliga återinvesteringar och
bristande underhåll?
För att bedöma detta skapade OFGEM ett verktyg för att bedöma hur ett bolag
hanterar infrastrukturtillgångar. Verktyget baserades på en särskild modell för hur
risker tas om hand under tillgångarnas hela livscykel. Märk att det inte handlar om
riskanalys/riskbedömning i teknisk/klassisk mening (enligt till exempel IEC
60300-3-9) utan mera om hur risk- och sårbarhetsanalys upplevs, bemöts och
genomförs på alla nivåer i bolaget.
Verktyget benämns ARM:s (Asset Risk Management survey) och är enkätbaserat.
Det delar upp bolagets förmåga att upprätthålla livslängden för sina
infrastrukturtillgångar i tre olika huvudkategorier som speglar organisationens
hierarki. De tre kategorierna är:
a. affärsstrategi och ledning,
b. tillgångs- & nätverksstrategi,
c. förvaltning av tillgångarnas livscykel.
Se figur 5 nedan.

Identify Risks (I)

Category A
Business
Strategy
&
Direction

Formulate Policies
(FP)

Review
Improvement (RI)

Category B
Asset & Network
Strategy

Produce Procedures (PP)

Asset Lifecycle Management
Monitoring and
Measurement of
Effectiveness (M)

Category C
Operational areas to be probed

Figur 5: ARMs tre huvudkategorier, källa: OFGEM
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Under de tre kategorierna finns sedan 18 olika delområden. Vart och ett bedöms
utifrån ett antal specifika frågeställningar, totalt ca 120 frågor, med en
bedömningsmall för att kunna poängsätta hur väl bolaget arbetar. De olika
delområdena framgår av tabell 2 nedan.

CATEGORY A
Business Strategy &
Direction

CATEGORY B
Asset & Network
Strategy

CATEGORY C
Asset Life Cycle
Management

1. Aims and Objectives

1. From Policy to Procedure

2. Identifying Key Issues for
Asset Risk Management
3. Assigning
Accountabilities
4. Structures and Contracts

2. Defining Asset Life and
Serviceability
3. Recording Asset
Information
4. Innovation and New
Technology
5. Security of Supply and
Asset Utilisation
6. Compliance with
Legislation

1. From Procedure to
Delivery
2. Asset Register Contents

5. Operating, Integrating and
Interpreting
6. Risk Assessment and
Decision-Making
7. Review Process

3. Utilisation
4. Use of
Contractors/Suppliers
5. Inspection & maintenance
regimes

Tabell 2: ARMs, huvudfrågor under varje kategori, källa: OFGEM

Delområdena bedöms sedan på en skala från ett till fem, vilket framgår av
tabell 3.
Score
5
4
3
2
1

Classification
Leading
Above Intermediate
Intermediate
Below Intermediate
Trailing

Tabell 3: Skala för bedömning, källa: OFGEM

Genom att representera varje delområde med en radie i en cirkel och låta poängen
öka mot periferin kan OFGEM rita in varje bolags resultat som ett antal punkter.
Dessa kan sedan bindas ihop till en ”radarbild”. Radarbilden synliggör bolagets
starka och svaga sidor. Exempel på radarbilder framgår av figur 6.

35

A1
C5

A1

5

A2

C5

4,5
4

C4

A3

A3

3,5

3

3
A4

2,5

C3

2
1,5
A5

1

C2

0,5

0,5

0

0

E

C1

A6

B6

C1

A7

B5

A7

B5

B1
B4

B3

• Comprehensive risk management
• Well developed Asset register/IT

A6

G

B2

Well developed “all rounders”
Plan longer term (>5yr)

A5

B6

B1
B4

A4

2,5

2
1,5
1

C2

A2

4

C4

3,5

C3

5
4,5

B2
B3

Less developed:

• Focus on shorter term
• Reliance on strong technical experience
• Risk management, but less documented

Figur 6: Exempel på utfall från ARMs-bedömning (radarbild), källa: OFGEM

ARM:s bygger till stor del på frivilliga aktiviteter från nätföretagen. För OFGEM
innebar det att bearbeta svaren i enkäten samt revisionsbesök, som skulle bekräfta
att frågorna besvarats på ett sätt som avspeglade vad som verkligen hände i
företaget. Innehållet och inriktning i ARM:s-processen kan sammanfattas i
följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•

I två delar – enkät samt revisionsbesök.
Mätning av omfattning av policy och processutveckling.
Sökande efter bevis för att dessa är på plats och är effektiva.
Bred granskning av förvaltning/skötsel av anläggningstillgångar.
Mer detaljerad kontroll inom mindre utvalda områden.
Jämförbarhet mellan granskade nätbolag.
Ej avsedd att vara en kvalitetsrevision.

Resultatet publicerades i januari 2003 efter att bolagen avidentifierats. I rapporten
framgår inte vilken radarbild som kommer från respektive bolag. Resultatet visade
att det på flera håll fanns utrymme för och behov av förbättringar. OFGEM kunde
trots detta göra bedömningen att eldistributionssystemen inte stod inför någon
akut kris av ”järnvägstyp”.
Vid denna tidpunkt, 2003, var OFGEM:s intention att genomföra ARM:s
periodiskt återkommande, som en försäkran om fortsatt spridning av lämplig och
god praxis i nätföretagen.
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5.3

PAS 55

Det var inte bara OFGEM som oroades över åldrande och sönderfallande
infrastruktur, utan stora delar av brittiskt näringsliv. Under ledning av IAM
(Institute of Asset Management) och delar av näringslivet påbörjades ett arbete.
Avsikten var att utveckla ett dokument som möjliggjorde ett standardiserat
närmande till fastställandet av ett effektivt hanterande av anläggningstillgångarna.
OFGEM deltog i projektets ”review panel” och kunde därmed direkt bidra med
erfarenheterna från arbetet med ARM:s. Som en följd av projektet publicerade
BSI (British Standards Institution) år 2004 standarden PAS 55 (Publicly Available
Specification).
PAS 55:s omfattning begränsas till infrastrukturens fysiska tillgångar, men
kopplar ihop dessa med företagets affärsmässiga mål. Genom klargörandet av
termer och definitioner skapas ett gemensamt språkbruk, vilket inte var lika
utvecklat i ARM:s. PAS 55 är oberoende av industrisektor och typ av tillgång.

BSI PAS 55 - scope definition

•
•
•
•

Scope limited to "physical
infrastructure assets".

Vital
contex

Human Assets

Useful clarification of terms
and definitions
Stress on continual
improvement

Financial
Assets

Physical

Information
Assets

Assets

Similarities with Ofgem ARM
survey structure






Intangible
Assets

Clear strategy
Important
:
Understanding risk
interfaces
Systems and processes
Audit and review
PAS 55 acknowledges important interfaces

Figur 7: PAS 55, omfattning och definition, källa: OFGEM

Kärnan i PAS 55 är ett frågeformulär med 21 huvudområden, se tabell 4, och
ungefär 150 underliggande frågor som ska bedömas med godkänt eller icke
godkänt. Målet är att se om bolagen bedriver sitt arbete med att hanterar
anläggningstillgångarna på ett godtagbart sätt, inte att kräva bästa möjliga resultat.
Frågorna tar upp om viktiga rutiner etc finns på plats, men analyserar inte hur
framgångsrika de är. Avsikten är att bedöma om vidtagna åtgärder är tillräckliga.
Bedömningen är godkänt eller icke godkänt.
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4.1
4.2
General
Asset
requirements management
policy and
strategy

4.3
Asset
management
information,
risk
assessment
and planning

4.4
Implementation and
operation

4.5
Checking
and
corrective
action

4.6
Management
review and
continual
improvement

The organization
shall establish,
document,
implement and
maintain an asset
management
system ………

1. Asset
management policy

1. Asset
management
information system

1. Structure,
authority and
responsibilities for
asset management

1 Performance and
condition
measurement and
monitoring

The oranizations´s
top management
shall, at intervals that
it determines, review
the asset management
system, to ensure its
continuing
suitability, adequacy
and effectiveness…...

2. Asset
management
strategy

2 Risk
identification,
assessment and
control

2. Training,
awareness and
competence

3. Legal,
regulatory,
statutory and other
asset management
requirements
4. Asset
managements
objectives
5. Asset
performance and
condition targets
6. Asset
managements plans

3 Consultation and
communication

2. Asset-related
failures, incidents,
non-conformances
and corrective and
preventive action
3. Records and
record
management

4. Documentation

4. Audit

5. Document, data
and information
control
7. Operational
control
8 Emergency
preparedness end
response

Tabell 4: PAS 55, 21 huvudområden, källa: egen sammanställning från PAS 55-2

I maj 2005 fastställde den brittiska regeringen ”the Better Regulation Executive”,
med avsikt att minska regleringsbördorna på de offentliga, privata och frivilliga
sektorerna.
Efter dialog med nätföretagen och intressenter beslutade OFGEM 2005 att ändra
ståndpunkt angående ARM:s. I stället för en ny ARM undersökning förordade
man att nätföretagen skulle certifiera sig enligt PAS 55. OFGEM bedömde att
samtliga nätbolag, verksamma i Storbritannien, skulle kunna klara en certifiering
mot PAS 55. Därför föreslog man bolagen att själva certifiera sig och på så sätt
slippa utsättas för upprepade undersökningar från OFGEM, enligt ARM:smodellen.
Certifiering pågår och de flesta bolag har nu sina certifikat. Arbetet började med
en gap-analys (analys av de stora skillnader som förelåg) mellan bolagets arbete
och PAS 55. Nätbolagen har efter hand konstaterat att certifieringen visserligen
tagit tid och resurser, men att arbetet gett så mycket tillbaka att det varit väl värt
pengarna. De har insett att det är lönsamt att upprätthålla funktionen hos sina
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anläggningar, och menar att även utan önskemål från OFGEM, att uppfylla
PAS 55, borde de genomgått samma process för att uppnå dess fördelar.
De som certifierar enligt en standard brukar normalt ackrediteras för sin uppgift.
OFGEM har dock valt att inte kräva en ackreditering av dem som certifierar enligt
PAS 55, utan i stället kräva ackreditering för miljöledning (ISO 14000) eller
kvalitetsledning (ISO 9000). OFGEM menar att vana vid auditering av sådana
ledningssystem räcker för att ett bolag även ska kunna certifiera enligt PAS 55.
Det finns inga hinder för icke-brittiska nätbolag att certifieras enligt PAS 55. I
Nederländerna pågår detta redan och Tyskland är engagerat. Vid EI:s möte med
OFGEM deltog även en representant för den italienska regleringsmyndigheten,
som uttryckte muntligen stort gillande av metoden.
För Sveriges del är motsvarande certifiering möjlig. Då kan PAS 55 användas
som den är, alternativt kan ett svenskt standardiseringsorgan, efter
överenskommelse med BSI, ta fram en svensk översättning. Vidare innebär EGrätten att vilket bolag som helst inom EG, dess samarbets- och ansökarländer, har
rätt att göra certifieringen.

5.4

OFGEM:s arbete

Förutom att följa certifieringsprocessen bedömer OFGEM bolagens arbete med
riskhantering, reinvesteringar och nätunderhåll i sin tariffreglering. OFGEM
fastställer, för en femårsperiod i taget, efter framställan från bolagen, vilka
avgifter för överföring som nätbolagen får ta ut. I det underlag bolagen tar fram
kan det finnas argument baserade på strukturen i PAS 55.
Den gemensamma vokabulären från PAS 55 har underlättat både tariffregleringen
och andra kontakter med bolagen. OFGEM vet att bolagen förstår en fråga som
den var formulerad och kan inte drabbas av missförstånd i samma utsträckning
som innan PAS 55 togs fram.

5.5
•
•
•
•

Sammanfattning
En certifiering enligt PAS 55 är möjlig i Sverige – med eller utan svensk
version av PAS 55, med eller utan ackreditering av t ex Swedac.
En certifiering lägger bevisbördan på elnätsföretagen och kostnaden, för
att visa att de upprätthåller näten på tillräcklig nivå, ligger hos dem.
En certifiering innebär att mycket lite information behöver tas in och
analyseras av EI. Det underlättar EI:s arbete och löser sekretessproblemen.
En certifiering enligt en redan använd standard innebär att en prövad
metod införs i Sverige. EI löper inte risk att tvingas uppfinna hjul eller
köra omkull med något egentillverkat.
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•

•

•
•

En certifiering enligt en befintlig internationell standard förbereder
Sverige för den allt ökade harmonisering på elmarknaden som vi är på väg
mot, så som det beskrivs t ex i EG-kommissionens förslag till tredje
energimarknadsdirektivet.
En certifiering kommer att kunna bidra till EI:s arbete med tariffreglering,
enligt den kommande förhandsregleringen (ex ante-modellen), vilket
förutsätter att en helhetssyn råder mellan EI:s olika tillsynsområden så att
inte konflikter uppstår.
En certifiering enligt ovan harmonierar dock inte direkt med ellagens krav
på att risk- och sårbarhetsanalysen och åtgärdsplanen ska inges till EI
(3 kap. 9 c §).
En certifiering skulle dock medföra att EI inte behöver tillföra så stora
resurser vid granskning av RSA och ÅP. Detta gäller speciellt
granskningen av de stora nätföretagen, som kommer att ta fram mycket
avancerade och omfattande analyser.

En möjlig väg här är att EI accepterar certifieringen, men att den ska kompletteras
med att vissa uppgifter lämnas in till EI. Detta kan ske genom att elnätsföretagen
besvarar ett enklare frågeformulär, som bekräftar att RSA och ÅP genomförts som
en följd av certifieringsprocessen. Det är däremot inte lämpligt att hela
certifieringsdokumentationen lämnas in.
Detta ställningstagande kan medföra förslag till ändring av ellagens formulering,
vilket ansluter till regelförenklingskraven.
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6

Kriterier och specifikationer för RSA
och ÅP

Kapitlet belyser de kriterier och specifikationer som bör beaktas när risk– och
sårbarhetsanalyser ska upprättas.
Kriterier vid riskanalys behandlas i avsnitt 6.1 och delvis i avsnitt 6.4. Med
kriterier avses i denna rapport standarder, metoder och modeller som används när
riskanalysen genomförs, exempelvis:
• Etablerad standard för riskanalys av tekniska anläggningar, t.ex. IECstandard.
• Etablerad metod för riskanalys, t.ex. grovanalys.
• Etablerad modell för utvärdering av risker, t.ex. sannolikhets- och
konsekvensmatris.
• Dokumentation av process.
Specifikationer behandlas i avsnitt 6.2, 6.3 och delvis i 6.4. Med specifikationer
avses i denna rapport valda tekniska riskområden och organisatoriska risker inom
elnätsföretagen.
I avsnitt 6.5 förs en diskussion om åtgärdsplanens form och innehåll. Kapitel 6
avslutas med avsnitt 6.6 där en sammanfattning sker.

6.1

Kriterier vid riskanalys

En förutsättning vid genomförandet av RSA och ÅP är att ansvarig organisation
har intagit en ståndpunkt vad gäller riskanalysen. Genom att använda sig av
etablerade metoder och standarder underlättas dialogen med myndigheter och
övriga intressenter. Här ska redogöras för hjälpmedel/metoder som är av stor
betydelse för analysarbetet:
•
•
•
•
6.1.1

Standard IEC 60300-3-9, riskanalys för tekniska system.
Sannolikhets- och konsekvensvärdering av risker, t ex KBM:s
handledning.
Riskanalysmetoder för elnät, t.ex. Elforsk rapport 07:58, kartläggning och
reduktion av risker i elnät.
Metoder för dokumentation av processen.
Metoder för riskanalys

Proposition 2005/06:27 ”Leveranssäkra elnät” nämner som ett av skälen till att
elnätsföretagen bör åläggas att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser att de flesta
elnätsföretag redan i dag genomför någon form av riskanalys för sin verksamhet.
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För elbranschen som sådan är inte heller riskanalyser någon nyhet. Olika metoder
har utvecklats under minst ett halvsekel och finns sammanställda i IEC-standard
60300-3-9 från 1995. Standarden behandlar tekniska system och innehåller
riskanalytiska definitioner, nämner olika slag av riskkällor och beskriver hur
riskanalysen bör gå till (vem som gör vad och på vilket sätt) innan den går in på
de specifika metoderna. Sex av metoderna beskrivs noggrannare, t. ex.
grovanalys, felträdsanalys och händelseträdsanalys.
Risker

Risk definieras som en kombination av sannolikhet och konsekvens för en
skadehändelse. Riskanalys är systematiskt sökande efter riskkällor och
uppskattning av den risk dessa kan utgöra för människor, egendom eller miljön.
Riskbedömning definieras som att avgöra om den uppskattade risken är tolerabel.
Riskkällor varje riskanalys bör utgå ifrån grupperas i IEC 60300-3-9, i fyra
grupper:
1. Naturolyckor - översvämningar, jordbävningar, starka vindar, blixtnedslag
etc.
2. Teknologiska risker - anläggningar, infrastruktur, produkter, kemikalier
m.m.
3. Socialt orsakade risker - våld, krig, sabotage, pandemier etc.
4. Livsstilsbaserade risker - droger, alkohol, rökning etc.
Själva riskbedömningsarbetet beskrivs i ett flödesschema med följande steg, se
också figur 8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omfattningen avgränsas.
Riskkällor/skadehändelser identifieras.
Sannolikheter och konsekvenser uppskattas (för varje händelse).
För varje skadehändelse görs en riskuppskattning.
Den uppskattade risken bedöms – tolereras eller ej?
Om en risk inte är tolerabel föreslås riskreducerande åtgärder.
Den färdiga riskbedömningen, inklusive åtgärdsplan, dokumenteras.

Riskanalys är ingen exakt vetenskap. Arbetet bedrivs därför helst i grupp, där
olika kompetenser får komma till tals. Det är lika viktigt att teoretiskt skickliga
riskanalytiker deltar som att de personer som ’på fältet’ gör och ser den dagliga
driften, och gör underhåll och reparationer, får bidra med sin unika kunskap.
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Definition av mål och
avgränsningar

Identifiering av risker

Tillsyn

Analys av risker
Utarbetande av
kriterier för
riskvärdering

Bedömning av
sannolikheter

Uppföljning
Bedömning av
konsekvenser

Information
Kommunikation
Bedö mning av
risknivåer

Värdering
av risker

Riskreducerade
åtgärder

Figur 8: Exempel på beskrivning av riskhanteringsprocessen, källa: Elforskrapport 07:58

Sårbarhet

Begreppet sårbarhet, som är oförmågan att skydda sig mot konsekvenserna av en
skadehändelse, finns antydd i IEC-standarden, även om den inte nämns direkt.
Varje analyserad risk måste nämligen bedömas utifrån om den är tolerabel eller
inte. I de fall risken inte är tolerabel kan den uppskattade konsekvensen minskas
bl.a. genom skadebegränsande åtgärder. Detta är detsamma som att öka skyddet
mot en oönskad konsekvens av en skadehändelse, dvs. en minskad sårbarhet.
Metoder riskanalys

I standarden IEC 60300-3-9 beskrivs ett flertal riskanalytiska metoder. De som är
närmast användbara för RSA, på ett elnät, är grovanalys och olika slag av
trädmetoder.
Grovanalys är den enklaste, minst resurskrävande och mest generellt användbara
av etablerade riskanalysmetoder. Den används nästan alltid som en första metod
för att ringa in de risker en åtgärd eller ett system för med sig. I vissa fall visar det
sig att några delsystem är behäftade med särskilda risker som bör analyseras
vidare med noggrannare metoder, men lika ofta är grovanalysen den enda
riskanalys som används.
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Grovanalysen utgår ifrån att de som känner och arbetar med ett tekniskt system
också känner till dess risker. Genom att sammanföra olika kompetenser till en
analysgrupp kan var och en lyfta fram de risker hon ser – och det uppstår
synergieffekter genom att flera par ögon ser mer än två. Grovanalysen är alltså en
expertgruppbaserad metod som snabbt kan screena en process för kända och
förutsägbara risker. Nackdelen är att metoden blir starkt beroende av
analysgruppens sammansättning och kunskap. Enkelhetens baksida är möjligheten
att missa någon skadehändelse, som sedan kan visa sig ge allvarliga
konsekvenser.
Felträdsanalys och händelseträdsanalys är mera systematiserade metoder för att
beskriva och analysera händelser som kan leda fram till ett oönskat tillstånd, t.ex.
ett leveransavbrott, och vad som händer efter att det oönskade tillståndet uppstått.
Ett exempel är nog enklaste sättet att beskriva trädmetoderna.
En felträdsanalys identifierar de händelser som kan leda fram till leveransavbrottet
och tittar sedan på vilka händelser som leder fram till dessa. På så sätt går man
baklänges i orsakskedjan, från den utlösande orsaken till den verkliga
bakomliggande så kallade rotorsaken. Ett leveransavbrott kan orsakas av att en
luftledning går av. Detta kan i sin tur orsakas av blötsnö som tynger ledningen,
eller av att ett träd faller över ledningen. Det fallande trädet kräver i sin tur två
samverkande händelser; ett träd måste stå tillräckligt nära ledningen för att kunna
falla på den och det måste blåsa tillräckligt mycket för att trädet ska falla.
Felträdsanalysen ger en noggrannare och mer systematisk beskrivning av
händelseförloppen. En fördel är att det går att bena ut komplexa förlopp, särskilt
de fall där det krävs flera samverkande händelser för att skadehändelsen ska
inträffa. Som en biprodukt fås ofta en översikt över riskreducerande åtgärder. I
exemplet ovan ser vi att vädret har stor påverkan på leveranssäkerheten och det är
en faktor som inte direkt kan påverkas av nätägaren. Starka vindar kan däremot
hindras påverka en luftledning om inga träd tillåts växa så nära ledningen eller bli
så höga att de kan falla på och slita sönder linan. 2
Fördelen med trädmetoderna är noggrannheten, nackdelen är resursbehovet.
Ganska snabbt blir ett felträd för ett större tekniskt system så komplext att det inte
är ekonomiskt försvarbart. Att göra en trädanalys för ett helt elnät är knappast
försvarbart. Däremot kan trädanalys vara en lämplig metod för att bedöma
riskerna för en kritisk komponent som tidigare identifierats t.ex. med hjälp av
grovanalys.
Händelseträdet beskriver vad som sker efter att den oönskade händelsen inträffat
och avslöjar vilka åtgärder som kan sättas in för att begränsa omfattningen av
denna. I exemplet ovan kan leveransavbrottet tänkas mötas med flera olika
2

Det är inte det fallande trädet i detta exempel som gett analysmetoden dess namn. Metoderna
felträds- och händelseträdsanalys presenteras grafiskt med ett diagram som ser ut som grenarna i
en trädkrona.
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åtgärder. Kanske finns möjligheten att koppla om nätet och leverera ström från ett
annat håll. Möjligen går det att leverera reservkraft till ett litet, av leveransavbrott
isolerat radialnät. Eller har bolaget tillräckliga resurser i form av personal och
reservdelar så att det går att snabbt reparera ledningen, eller i varje fall få igång en
provisorisk matning, t.ex. med utrullad kabel inom rimlig tid?
Projektgruppen vill framhålla att trädmetoderna ansluter sig väl till begreppet riskoch sårbarhet. Förenklat kan man säga att i felträdsanalysen ligger riskdelen,
medan i händelseträdet betraktas förmågan att möta och åtgärda den oönskade
händelsen, dvs. minskad sårbarhet.
Val av metod för riskanalysen avgörs av respektive elnätsföretags mognadsnivå.
Redan i dag görs avancerade riskanalyser i de större elnätsföretagen. För mindre
företag med ingen eller bristande spetskompetens är det naturligt att välja en
metod som är lättare att förstå och tolka (t.ex. grovanalys som förordas av Svensk
Energi i det inledande skedet). Riskanalysen kan sedan successivt utvecklas i takt
med att kunskapen växer.

6.1.2

Värdering av risker

I arbetet med att analysera risker och sårbarhet är dokumentation, presentation och
värdering av huruvida förhållandena är tolerabla en väsentlig del. Många olika sätt
att presentera risker är etablerade. Här ska beskrivas en metod som är mycket
vanlig och har fördelen att vara svåröverträffat överskådlig, nämligen presentation
i en s.k. riskmatris.
Riskmatrisen är ett diagram där sannolikhet och konsekvens avsätts på
diagrammets axlar. Sällan är sannolikhet och konsekvens beräknade kvantitativt,
eftersom det är en dyr och resurskrävande metod som bara lämpar sig för riktigt
svåra bedömningar av risker, t.ex. inom kärnkraftsindustrin. Det normala är i
stället att sannolikheter och konsekvenser bedöms efter en slags ”betygsskala”.
Ofta används en fyr- eller femgradig skala där högre siffror motsvarar högre
sannolikhet respektive högre konsekvens.
När alla de i riskanalysen framkomna skadehändelserna ritas in i matrisen
kommer de med högst risk att hamna i övre högra hörnet. I matrisen kan också
ritas in vilka risker som anses tolerabla, i form av det område som ligger under
och till vänster om en bestämd diagonal i matrisen. Det går också att rangordna de
icke-tolerabla riskerna med avseende på hur snabbt de behöver åtgärdas. Ju längre
upp till höger desto akutare är det att sätta in snabba åtgärder för att reducera
risken till tolerabel.

45

Figur 9 Exempel på riskmatris, källa: KBM rekommenderar 2006:4

Presentationen av skadehändelserna i riskmatrisen leder naturligt fram till
åtgärdsplanen genom att händelser med hög risk kan identifieras och rangordnas.
För att göra åtgärdsplanen färdig krävs naturligtvis ett avgörande av vilken åtgärd
som ska sättas in, vilket inte automatiskt framgår av riskmatrisen, men som ofta
fallit ut som en biprodukt av riskanalysen som sådan (se föregående avsnitt).
En av många bra beskrivningar av risk- och sårbarhetsanalyser med presentation
och värdering i riskmatris, finns hos Krisberedskapsmyndigheten i ”KBM
rekommenderar 2006:4, Risk- och sårbarhetsanalyser - vägledning för statliga
myndigheter”.

6.1.3

Elforsks riskanalysprogram

En förstudie som genomfördes år 2004-2005 visade att elnätsföretagen både har
behov av och efterfrågar riskbaserade metoder för att effektivisera sin verksamhet.
Ett femårigt riskanalysprogram, som delvis finansieras av KBM, startades därför
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inom ramen för Elforsk år 2006. Rapporter m.m. ska via Elforsk 3 vara tillgängliga
för alla.
Elforsk har för avsikt att använda sig av både högskolans forskare och tekniska
konsulter för att få fram modeller och processer till stöd för elnätsföretagens
framtida riskanalysarbete. Avsikten är att finna harmoniserade och effektiva
riskanalysmetoder för elnätsverksamheten i Sverige och därmed kunna möta de
ökande krav som ställs av både myndigheter och kunder.
Genom att genomföra både forsknings- och utvecklingsprojekt inom samma
program förväntas en ”korsbefruktning” av idéer och resultat mellan projekten
ske, vilket förhoppningsvis ger högre kvalitet på resultaten från programmet.
För närvarande pågår två femåriga doktorandprojekt på KTH med inriktning mot
bl.a. riskanalys i eldistributionsnät. Tre kortsiktigare utvecklingsprojekt har
genomförts. Bland dessa kan nämnas ”Riskanalysmetod för lokalnät, Elforsk
rapport 07:58”. En sammanställning av pågående och avslutade projekt med
inriktning mot risker i eldistributionsnät finns i bilaga 2.

6.1.4

Dokumentation av processen

Dokumentationen av riskanalysen är av stor betydelse för hela processens kvalitet.
En väl dokumenterad riskanalys bör öka trovärdigheten och därmed ökat intresset
att använda den som underlag i beslutsprocesser.
Hur dokumentationen ska gå till är däremot beroende av vad för slags risker som
hanteras. Det finns ingen gällande standard för rapportering av riskanalyser.
Möjligen kan SS 38206, ”Utformning av vetenskapliga och tekniska rapporter”,
användas som ett grundläggande stöd. Vidare anger avsnitt 5.6 i IEC 60300-3-9
en lista på vad som bör ingå i en rapport.
Ett grundläggande krav på dokumentationen av riskanalysprocessen är att den ska
ge en komplett bild av det arbete som lett fram till resultatet. Där bör framgå vilka
som har utfört arbetet och vilken del av organisationen de arbetar i.
Utgångspunkter, avgränsningar, valda antaganden, metoder och indata, resultat
samt rekommendationer till riskreducerande åtgärder är också nödvändigt att
beskriva.
Dokumentationen ska kunna visas upp vid tillsyn från EI. Det är därför viktigt att
dokumentationen är spårbar och transparent och att alla ställningstaganden som
gjorts under analys- och värderingsarbete beskrivs tydligt.

3

Elforsk AB ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet är att
rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen. Verksamheten är
organiserad i de fem programområdena: Vattenkraft, El- och Värmeproduktion, Överföring och
Distribution, Användning samt Omvärld & System.
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Nedan följer ett antal punkter som bör finnas med i det upprättade dokumentet.
Inledande information
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen (ellagens krav m m)
Analysgruppens deltagare (namn, befattning, företag m m)
Val av kriterier och specifikationer
Använda kriterier
• Standarder (IEC)
• Branschstandard (t ex Svensk Energis vägledning)
• Metoder
• Modeller
Specifikationer (är en del av Svensk Energis vägledning,
branschrekommendationer)
Teknisk systembeskrivning
• Anläggningsteknik
• Enstaka anläggningsobjekt
• Nätstruktur
• Reservkraft
Organisation
• Rutiner och riktlinjer
• Drift och beredskap
Genomförande av riskanalysprocessen
Identifierade risker
• Kritiska komponenter
• Organisatoriska risker
• Övrigt
Värdering av risker
• Val av metod
• Sannolikheter
• Konsekvenser
• Rangordning av risker
Förslag till åtgärder
• Rekommendationer (kan hänvisa till företagsinternt dokument som
redovisar åtgärder och kostnader)
• Upprättad åtgärdsplan
• Delar av ÅP skickas till EI
Referenser
• Dokument
• Övriga referenser
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6.2

Skillnader regionnät och lokalnät

En förutsättning när specifikationer för risk- och sårbarhetsanalysen ska klargöras
är att tydliggöra skillnaden mellan region- och lokalnät. De två nättyperna har
olika ändamål och därför olika uppbyggnad vad avser leveranssäkerhet.
Av figur 10 framgår att regionnätet är en del av överföringsnätet,
transmissionsnätet. Lokalnätens leveranssäkerhet är beroende av regionnätens
funktion.
Leveranssäkerheten i regionnäten måste därför vara mycket högre än
leveranssäkerheten i lokalnäten. För att klara detta är regionnäten vanligtvis
byggda som maskade nät, vilket ger många alternativa matningsvägar vid
störningar. Antalet regionnät i Sverige motsvarar ungefär antalet landskap.
Spänningsnivåer från 130 kV ned till 40 kV förekommer.

Figur 10: Översiktlig bild av överföringsnätet och distributionsnätet, källa: STRI-rapport
R07-449

Lokalnäten är ett distributionsnät för tätort och landsbygd och därför relativt
begränsade i sin omfattning. Näten är vanligtvis byggda i sling- och radialnät.
Matningen sker från regionstationer för vidare distribution till nätstationer i
tätorter och på landsbygd. Den vanligaste spänningsnivån är 10 kV och 20 kV.
En sammanställning av skillnaderna mellan de olika nättyperna i region- och
lokalnäten framgår av tabell 5. Sammanställningen ska dock inte tas som en
absolut sanning utan redovisar en mer generell bild. Det finns givetvis undantag
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ute i verkligheten, men de bör inte ha någon avgörande betydelse för den
övergripande analysen. En allmän bedömning är att redovisade skillnader ej bör
påverka valet av specifikationer vid riskanalysen.
Regionnät
130 kV
40-70 kV
Nättyp
Masknät
Slingnät
Radialnät

tätort

Lokalnät
landsbygd

ja
nej
nej

ja, delvis
ja, delvis
nej

nej
ja, delvis
ja, delvis

nej
nej
ja

nej
ja
hög
avancerat

ja, ibland
ja, oftast
medel
enklare

ja, vanligt
ja, vid behov
låg
enklare

ja, ibland
ja, delvis
ingen
enklare

Manövrering
Fjärrkontroll
Manuell kontroll

ja
-

ja
-

ja, ibland
ja, ibland

nej
ja

Komponentbortfall
Korta avbrott
Långa avbrott
Långvariga avbrott

ja
nej
nej

ja
ja, ibland
nej

ja
ja
nej

ja
ja
ja

ja
ja, ovanligt
nej

ja
ja
ja, ovanligt

ja
ja
ja

ja
ja
ja

Säkerhet mot avbrott
Kabelnät i mark
Trädsäkra ledningsgator
Redundans i stationer
Komponentskydd

Flerkomponentbortfall
Korta avbrott
Långa avbrott
Långvariga avbrott

Tabell 5: Översiktlig sammanställning av skillnader mellan regionnät och lokalnät, källa:
egen bearbetning

En djupare beskrivning av skillnaden mellan regionnät och lokalnät finns i
rapporten ” Beskrivning av region- och lokalnät med referens till risk- och
sårbarhetsanalyser, STRI R07-449”, som finns som bilaga 1 till denna rapport.

6.3

Störningar i elnätet

Genom analys av bland annat avbrottsstatistik kan kunskap om svagheterna i
elnätet byggas upp. Svensk Energi har genom sin databas DARWin ett omfattande
material som kan ge underlag för de specifikationer som erfordras. På nordisk
nivå har Nordel en insamling av statistik för de nordiska länderna. Genom HELprojektet (Inriktning och ambitioner för elföretagens säkerhet och beredskap,
Statens energimyndighet 2003-03-27) har också risker och sårbarhet i elnätet
berörts.
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6.3.1

Störningsstatistik från DARWin

Svensk Energi publicerar årligen avbrottsstatistik på sin hemsida. Detta sker
genom DARWin-rapporten. Statistiken bygger på inlämnade uppgifter från
medlemsföretagen. Deltagandet är dock inte 100-procentigt. 2006 år statistik
bygger på uppgifter från 111 elnätsföretag som är anslutna till Svensk Energi,
vilket motsvarar 91 procent av Sveriges elkunder.
Avbrottsrapportering

Avbrottsrapporteringen avser avbrott som är längre än 3 min för mellan- och
lågspänningsnäten, 24 kV – 0,4 kV.
Enligt DARWin-rapporten är rapporteringen mer detaljerad än
avbrottsrapporteringen till EI:s årsrapport. Vidare framförs också att EI endast tar
in medelvärden och frekvenser från varje företag, varefter en medelvärdesbildning
sker, utan viktning av de ingående företagen.
I rapporten, som publiceras årligen, visas för spänningsnivåerna 24 kV, 12 kV,
<10 kV och 0,4 kV följande:
• SAIFI (avbrottsfrekvens antal/år)
• SAIDI (kundavbrottstid min/år)
• CAIDI (kundavbrottstid min/år)
• ASAI (tillgänglighet %)
Fördelningen sker på driftstörningar, planerade avbrott och totalt.
En jämförelse mellan EI:s avbrottsstatistik och DARWins finns också.
DARWin-statistiken är intressant, då den publicerade statistiken ger EI
indikationer på hur leveranssäkerheten utvecklas i riket som helhet.
Felorsaker

Databasen för DARWin-data omfattar, år 2006, ca 59 000 driftstörningsrapporter
och ca 20 000 rapporter för planerade avbrott. Driftstörningarna fördelas
inledningsvis på felorsak utifrån spänningsnivå. Av tabell 6 framgår att drygt
hälften av alla fel drabbar lågspänningsnätet (0,4 kV).
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Felorsak
Material/metod
Okända
Övrigt väder
Säkringsbrott
Åska
Åverkan
Överlast
Personal
Återvändande last
Summa

24 kV
743
518
1 826
1 473
1 351
363
39
68
5
6 386

12 kV
3 151
3 489
4 780
2 271
4 048
1 269
180
164
4
19 356

< 10 kV
17
26
8
11
24
4
1
0
0
91

0,4 kV
8 211
6 009
1 855
3 187
1 455
3 597
2 093
472
14
26 893

Totalt
12 122
10 042
8 469
6 942
6 878
5 233
2 313
704
23
52 726

% total
23%
19%
16%
13%
13%
10%
4%
1%
0%
100%

Tabell 6: Driftstörningar fördelade på felorsak, källa: DARWin statistik 2006

Orsaken till driftstörningar bryts därefter ner i 11 olika kategorier. Fördelningen år
2006 framgår av tabell 7:
Anläggningsdel
Okänd
Oisolerad luftledning
Säkrings- eller apparatlåda
Jordkabel
Avgrenings och kabelskåp
Stolpstation
Isolerad luftledning
Nätstation
Hängkabel
Transformatorstation
Annan ledning
Totalt

antal fel
15 177
10 716
9 556
8 694
3 250
2 644
1 956
1 241
1 235
966
219
55 654

% fel
27%
19%
17%
16%
6%
5%
4%
2%
2%
2%
0%
100%

Tabell 7: Driftstörningar fördelade på anläggningsdel, källa: DARWin statistik 2006

Rapporteringen av felorsaker är av intresse då den ger en bild av hur felen fördelar
sig mellan olika teknikområden i elnätet. Ur ett riskanalysperspektiv har den
betydelse då den visar vilka tekniska delar som bör ägnas stor uppmärksamhet.
Tillgänglig statisk visar att det generellt sett finns goda kunskaper i
elnätsföretagen om felorsaker och vilka anläggningsdelar som är mest drabbade.
Det ska också konstateras att andelen okända orsaker är relativt hög, vilket bland
annat förklaras av automatiska återställningar i störningssituationer.

6.3.2

Nordels störnings- och felstatistik

Nordel publicerar årligen störnings- och felstatistik för de fem nordiska ländernas
transmissionsnät (Grid distrurbance and fault statistics). Statistiken är uppdelad på
tre olika spänningsnivåer: 400 kV, 220 kV och 130 kV. Ur ett risk- och
sårbarhetspespektiv är statistiken för 130 kV av intresse eftersom ellagens krav
riktar sig mot nät under 220 kV.
Statistiken omfattar följande:
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•
•
•
•

Driftstörningar
Fel som medför eller utvidgar en driftstörning
Slutförbrukaravbrott vid driftstörning
Driftavbrott hos delar av kraftsystemet i samband med driftstörningar

Här görs inte någon fördjupning av Nordel-statistiken. Dock är definitionerna av
felorsaker av visst intresse. Av tabell 8 framgår att felorsakerna är komprimerade
till färre grupper jämfört med DARWin-statistiken för mellanspänningsnätet.

Tabell 8: Felorsaker enligt Nordels definitioner, källa: Nordel riktlinjer för klassificering av
driftstörningar 2002

I Nordelstatistiken används bara en felorsak. Denna är normalt den utlösande
felorsaken, men om den utlösande orsaken är okänd eller saknas används den
bakomliggande felorsaken. Om exempelvis en kraftledningsstolpe havererar vid
snö och stark vind är den utlösande orsaken vind och den bakomliggande orsaken
materialutmattning. Bristande underhåll är ett typiskt exempel på bakomliggande
orsak, som i detta exempel inte fångas av statistiken. Nordels statistik blir därför
begränsad eftersom de underliggande orsakerna inte alltid rapporteras. Se vidare
tabell 8 där Nordels felorsaker redovisas.
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130 kV

19972006

2006
Antal
fel

Antal/
100
enhet

Antal/
100
enhet

Annan
natur- Yttre
orsak på-verk D & U

Tekn
utrust

Annan
orsak Okänd

Fel 2006

Antal
enheter

Luftledningar, km

15 236

236

1,6

2,7

67%

5%

3%

2%

2%

2%

22%

213

0

0,0

0,6

0%

0%

25%

8%

25%

33%

8%

Åska

Kablar 132 kV, km
Krafttransformatorer, st
Instrument
transformatorer, st

694

25

3,6

5,1

18%

5%

3%

15%

30%

17%

13%

6 550

3

0,1

0,1

19%

2%

0%

2%

57%

15%

4%

Brytare, st

1 647

17

1,0

1,1

21%

2%

2%

16%

48%

4%

7%

1 577
25 917

4
285

0,3
6

1,2
11

6%
46%

0%
4%

0%
2%

45%
6%

26%
21%

12%
6%

12%
15%

Kontrollutrustning, st

Tabell 9: Felstatistik för 130 kV ledningar i Sverige, källa: egen bearbetning av Nordelstatistik

Statistik för 130 kV-nätet i Sverige, tabell 9, visar att antalet berörda
anläggningsdelar är färre än i statistiken för mellanspänningsnätet. Det är också en
annan typ av anläggningsdelar som är aktuella, t ex kraft- och
instrumenttransformatorer och brytare. Den helt dominerande felorsaken är åska,
därefter kommer störningar i teknisk utrustning.
En stor del av driftstörnings- och felproblematiken i regionnätet handlar om
förmågan att koppla om och återställa driftförmågan vid en störning.
Specifikationen för riskanalysen kan därför få ett annorlunda innehåll, jämfört
med den för lokalnäten.

6.3.3

HEL-projektet

HEL projektet (Inriktning och ambitioner för elföretagens säkerhet och beredskap,
Statens energimyndighet 2003-03-27) anger fyra huvudgrupper för de riskfaktorer
som kan nedsätta funktionsförmågan i elsystemet (dessutom beskrivs en grupp
med övriga riskkällor):
•
•
•
•

Skador på grund av oavsiktlig påverkan
Skador på grund av avsiktlig påverkan
Skador på grund av oväder
Skador på grund av tekniska fel

Skador på grund av oavsiktlig påverkan kan ha sin grund i organisatoriska
faktorer som bristande kompetens, felaktiga instruktioner, resursbrist som lett till
slarv eller trötthet. Det kan också vara olyckor av typen påkörda kabelskåp eller
avgrävning.
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Skador på grund av avsiktlig påverkan kan ha riktats som våldshandlingar mot
elsystemet som sådant, eller påverka det indirekt genom exempelvis bortfall av
telekommunikationer, intrång i datoriserade styrsystem (hacking). I värsta fall
sker skadegörelsen som insiderhot.
Skador på grund av oväder kan ha sin grund i starka vindar som gör att träd blåser
omkull och slår av ledningar. Blötsnö och isbildning kan också tänkas slita av
ledningar genom sin tyngd. Åska och skyfall kan orsaka översvämningar eller slå
ut radiella landsbygdsnäst. Saltbeläggningar kan kortsluta isolatorer och ställverk.
Orkaner och isstormar ödelägger hela elnät, men hittills har sådana händelser varit
ovanliga i Sverige.
Som exempel på skador på grund av tekniska fel nämns branden i Akalla-tunneln
2001 och storstörningen 1983.
Bland övriga riskkällor återfinns rationaliseringar och brist på
kompetensförsörjning, t.ex. att kunskap försvinner genom pensioneringar.

6.4

Svensk Energis vägledning om RSA och ÅP

Inom Svensk Energi finns en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en vägledning
till medlemsföretagen om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende
leveranssäkerheten i elnäten. Gruppen har representanter både från större och
mindre elnätsföretag.
Syftet med Svensk Energis arbete är att ge medlemsföretagen vägledning, råd och
tips för en enkel RSA, som ska säkerställa att funktionskravet innehålls. Ett första
vägledande dokument förväntas vara klart under april 2008.
Svensk Energis nuvarande ståndpunkt sammanfattas nedan. Underlaget kommer
från ”Utkast till vägledning” och diskussioner med Svensk Energis projektgrupp:
Ellagens krav och kommande föreskrifter från EI
Här betonas de krav som ellagen ställer. Samtidigt efterlyses de föreskrifter som
EI ännu inte tagit fram. Målet är bland annat att uppfylla myndighetens (EI:s)
krav.
Övriga krav på att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser
Kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter är i varierande grad skyldiga
att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser inom sina respektive områden. Detta
arbete förutsätter att bl.a. elnätsföretagen gjort sin del av arbetet, eftersom
kommunerna i första hand är beroende av information från aktörerna inom sitt
område.
Definitioner av riskanalys och sårbarhetsanlys
Riskanalys och sårbarhetsanalys beskrivs och definieras.
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RSA görs för att
• Öka medvetenhet och kunskap hos beslutsfattare och
verksamhetsansvariga
• Ge underlag för planering och genomförande
• Ge underlag för information
Mål
• Att ge kunskaper som kan påverka leveranssäkerheten
• Att analyser konsekvenser och planera åtgärder för att kunna förebygga
och hantera störningar
Beskrivning av metod (förberedelsefas, analysfas, resultat och uppföljning)
Avsikten med vägledningen är inte att i detalj beskriva hur en RSA ska
genomföras. I stället redovisas några principer som det är bra att utgå ifrån.
Förberedelsefasen
• Förankra beslut i företagsledningen
• Definiera mål, avgränsningar m.m.
• Utse processledare
• Identifiera erforderlig kompetens
• Gemensam plattform och tid
• Tillgängliggör all dokumentation
• Kartlägg nuläget.
Analysfasen
• Inventering och värdering
• Prioritering och val av scenario
• Skapa scenarion och analysera krishanteringsförmågan
Riskidentifiering i elnät
Detta avsnitt är det mest tekniska och lyfter fram anläggningstillgångarna och de
organisatoriska resurserna. Riskkategorierna delas in enligt följande:
• Anläggningsteknik
o Oisolerade luftledningar
o PEX-ledningar från 70-talet
o Gamla läckande oljekablar
o Samförläggning av ledningar i tunnlar
o Huvudmatning och reservmatning i gemensam ledningssträckning
o Förläggning av kablar under vatten
• Enstaka anläggningsobjekt
o Teknik och ålder
o Brandrisker
o Graden av ljusbågsvakter
o Utgående ledningars fördelning mellan olika skenor
o Enhetsreserver
o Enskilda känsliga komponenter
• Nätstruktur
o Enskilda punkter (noder) där fel kan få stora konsekvenser
o Graden av redundans
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•

Organisation och arbetsprocesser
o Centralt beslutade rutiner och riktlinjer
o Uppföljning och dokumentation
o Beredskapsrutiner
o Underentreprenörer

Värdering av prioriteringar och utvalda risker
Riskvärderingen sker i matris där sannolikhet och konsekvens bedöms. Här
betonas bl.a. kritiska komponenter.
Åtgärdsplan
I åtgärdsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas omgående, under den
närmaste framtiden, på längre sikt och vilka risker man väljer att leva med.
Prioritering sker utifrån tidigare gjord värdering av risker och nätägarens resurser.
Åtgärdsplanen betraktas som ett levande dokument.
Övriga ståndpunkter som framkommit
Riskanalysen ska ske med etablerad metod, för närvarande förordas grovanalys,
vilken följer standarden IEC 60300-3-9.
Funktionskravet definieras som att inga avbrott får överstiga 24 timmar. Till detta
kopplas också branschens planeringsmål där laster över 2 MW ej får överstiga 12
timmar. För högre laster följer ytterligare skärpta mål ned till 2 tim max avbrott
vid laster över 50 MW. Detta ansluter till innehållet i ellagens förarbeten (prop.
2005/06:27).
Kommunernas riskanalyser kommer också att visa att viktiga samhällsfunktioner
inte kan vänta i 24 timmar. Det innebär att 24-timmarsregeln inte är tillämpbar på
ett statiskt sätt.
EI har, för Svensk Energis projektgrupp, presenterat outputregleringens modell,
som innebär att någon detaljreglering inte är aktuell som förstahandsval. För
elnätsföretagen betyder det att ansvaret för att RSA och ÅP utförs med erforderlig
kvalitet helt ligger hos dem. Vid tillsyn ska dock en komplett dokumentation
kunna visas. Den årliga rapporteringen till EI bedöms till att börja med kunna ske
genom att frågor besvaras i ett mindre omfattande dokument.

6.5

Åtgärdsplaner

I avsnittet om riskanalysen, 6.1.1, framkom att förmågan att möta och åtgärda
oönskade händelser innebär en minskad sårbarhet. Åtgärdsplanen ska därför
tydligt visa hur identifierade risker bedömts och därefter prioriterats.
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Arbetet med riskmatrisen bör därför naturligt leda fram till åtgärdsplanen genom
att identifierade riskhändelser kan rangordnas. Vilka åtgärder som ska vidtas bör
till stor del ha framkommit under arbetet med riskanalysen.
Åtgärdsplanen ska därför konkret och tydligt visa risker och åtgärder. Nedan
följer ett förslag på lämpligt innehåll i en ÅP.
•
•
•
•
•
•
•

Identifierade risker/risker som ska åtgärdas, fördelade på respektive
huvudgrupp enligt föreslagna specifikationer till RSA
Beskrivning av risk och utrustningens placering
Rangordning av planerade åtgärder
Om beslut fattats om åtgärd
Tidplan
Ansvar
Avvikelser från föregående år

Uppgifterna bör finnas i ett register som möjliggör utdrag av en mer begränsad
rapport till EI. Vid tillsyn ute i elnätsföretaget ska dock den fullständiga
åtgärdsplanen vara tillgänglig.
Här ska också observeras att åtgärdsplanen kommer att bli ett relativt stort
dokument. Detta gäller framför allt i de större elnätsföretagen med omfattande
elnät.

6.6

Sammanfattning

Förutsättningar

Det finns i dag etablerade standarder och metoder för hur riskanalys ska bedrivas,
som elnätsföretagen kan använda. Här kan nämnas t ex IEC 60300-3-9, standard
för riskanalys av tekniska system och KBM:s rekommendationer för riskanalyser
m.fl.
Elnätsföretagen har goda kunskaper om elnäten och tillgänglig felstatistik för
analys m.m. Det visar bl.a. Svensk Energis DARWin- statistik. Här ska också
noteras att DARWin-satistiken även innehåller data om avbrottsorsaker. Dessa
uppgifter har en tydlig koppling till upprättandet av RSA. Ansvar för
vidareutveckling av denna databas ligger hos branschen, men EI kommer att följa
utvecklingen.
Regionnät och lokalnät skiljer sig åt bl.a. vad gäller uppgift och teknisk robusthet.
Lokalnäten är byggda för att klara avbrott inom en viss tidsram. Regionnäten
däremot är byggda för att säkra nätstabiliteten och därmed hantera både
inkommande elproduktion och utgående distribution. Denna skillnad bedöms inte
påverka valet av specifikationer för respektive nättyp. Däremot kan valda
specifikationer få olika stor vikt.
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Riskanalysen kan utgå från felorsak eller teknisk komponent. Elnätsföretagen
utgår generellt från felrisker i systemens tekniska komponenter, som vid analysen
mynnar ut i felorsaker. En omvänd ordning är också möjlig, dvs. att analysen
börjar med felorsaken, för att leda till den tekniska komponenten. Då nätföretagen
utgår från teknik/tekniska komponenter är det lämpligt att specifikationerna för
riskanalysen utgår från systemens tekniska komponenter.
Krav på kriterier

Elnätsföretagen bör/ska använda etablerade standarder, metoder och modeller i
sitt riskanalysarbete.
Exempel kan vara:
• Riskanalysmetoder som bl.a. finns återgivna i IEC-standard
• Utvärdering av risker med modeller som t ex KBM rekommenderar
Elnätsföretagen ska själva välja standarder, metoder och modeller som man vill
använda. Gjorda val ska dock redovisas tydigt.
Krav på specifikationer för riskanalysen

Dessa bör utgå från tekniska komponenter i riskanalysen. En utgångspunkt kan
vara den uppställning som Svensk Energi gör i sitt RSA-dokument.
•
•
•
•

Anläggningsteknik
Enstaka anläggningsobjekt
Nätstruktur
Organisation och arbetsprocesser

Till detta ska läggas bl a reservkraft.
Ytterliggare nedbrytning bör/kan ske, dock ej för detaljerat.
Noterbart är att specifikationer för regionnät kan få en något annorlunda viktning,
där exempelvis nätstruktur får större betydelse.
Krav på specifikationer för åtgärdsplanerna

Åtgärdsplanen följer av riskanalysen.
Dokumentet bör ha ett innehåll som gör att rimlig tillsyn ska bli möjlig. Ett första
utkast bör utformas enligt nedanstående punkter.
• Identifierade risker som ska åtgärdas, fördelade på respektive huvudgrupp
enligt föreslagna specifikationer till RSA
• Beskrivning av risk och utrustningens placering
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•
•
•
•
•

Rangordning av planerade åtgärder
Om/när beslut fattats om åtgärd
Tidplan
Ansvar
Avvikelser från föregående år

Dokumentation av RSA-processen i elnätsföretaget

Ett grundläggande krav på dokumentationen av riskanalysprocessen är att den ska
ge en komplett bild av det arbete som lett fram till resultatet. Där bör framgå vilka
som har utfört arbetet och vilken del av organisationen de arbetar i.
Utgångspunkter, avgränsningar, valda antaganden, metoder och indata, resultat
samt rekommendationer till riskreducerande åtgärder är också nödvändigt att
beskriva.
En fullständig dokumentationen ska kunna visas upp när tillsyn genomförs. Det är
därför viktigt att dokumentationen är spårbar och transparent och att alla
ställningstaganden som gjorts under analys- och värderingsarbete beskrivs tydligt.
Några punkter som bör finnas med i det upprättade dokumentet är:
•
•
•
•
•
•

Information om företaget, projektdeltagare m.m.
Val av kriterier och specifikationer
Genomförande av riskanalysprocessen
Värdering av risker
Förslag till åtgärder
Referenser

Inrapportering

Utformningen av inrapporteringen ska stödja första steget i tillsynsprocessen.
Av kapitel 4 framgår att det finns goda möjligheter att bygga ut den särskilda
rapporten i NEON-systemet. Samtidigt finns det ett behov av att se över hela
inrapporteringssystemet till EI, vilket innebär att ett utvecklingsarbete behöver
utföras avseende databaser.
En möjlig modell för inrapporteringen är att utförda RSA och ÅP årligen
rapporteras in i ett databaserat system, som t.ex. särskilda rapporten, där frågor
besvaras med ja, nej och kryss.
Starka skäl för denna modell är regelförenkling och minskade krav på
administration för elnätsföretagen, vilket också gäller för EI.
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7

Slutsatser

Kapitel 7 presenterar slutsatser för det fortsatta arbetet med föreskrifter angående
RSA och ÅP.
Enligt ellagen 3 kap. 9 c § ska elnätsföretagen upprätta RSA och ÅP, som ska ges
in till EI. I elförordningens 15 § bemyndigas EI att utfärda föreskrifter. Den
rättsliga grunden behandlas utförligare i kapitel 2 i denna rapport.
Avsnitt 7.1 behandlar kriterier och specifikationer samt kravet på dokumentation.
Skillnaden mellan elnätsföretagens interna dokumentation och rapporteringen till
EI kommer också att klargöras.
Därefter, i avsnitt 7.2, behandlas EI:s tillsynsprocess i förhållande till de behov
som tillsynen av RSA och ÅP kräver. Här lyfts perspektivet mot
leveranssäkerheten fram. EI:s förutsättningar att hantera tillsynen belyses också.
Slutligen behandlas, i avsnitt 7.3, förutsättningarna för att lägga ytterligare ansvar
på elnätsföretagen genom ett certifieringsförfarande motsvarande den brittiska
modellen, som presenterats i kapitel 5 i denna rapport.

7.1

Kriterier, specifikationer och dokumentation

I processen med att genomföra RSA och upprätta ÅP är begreppen kriterier,
specifikationer och dokumentation centrala.
Begreppet kriterier avser standarder, metoder och modeller som bör användas när
riskanalysen genomförs.
Begreppet specifikationer avser det teknikområde/tekniska anläggningar som ska
berörs av riskanalysen. Därutöver avses organisationens uppbyggnad och struktur
med avseende på riskhantering.
Dokumentation avser den struktur för dokumentationen som är nödvändig för att
genomförd RSA och ÅP ska kunna följas och bedömas av andra än de som
upprättat den.
7.1.1

Kriterier

De kriterier som nedan redovisas är giltiga för både lokalnät och regionnät på
berörda spänningsnivåer. Kriterierna ska ge utrymme för elnätsföretagen att utföra
RSA och upprätta ÅP utifrån respektive nättyps ändamål och tekniska
konstruktion. De kriterier som redovisas bygger på etablerade metoder vid
riskanalys.
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Standard IEC 60300-3-9, riskanalys för tekniska system

I standarden IEC 60300-3-9, riskanalys för tekniska system, beskrivs ett flertal
riskanalytiska metoder. Initialt är grovanalys den metod som är enklast och minst
resurskrävande. I takt med att kunskaperna växer och behoven utökas kan mer
utvecklade riskanalysmetoder användas, som t ex felträdsanalys och
händelseträdsanalys.
Val av metod för riskanalysen bör avgöras av respektive elnätsföretags
mognadsnivå. För mindre elnätsföretag, med begränsade resurser, bör det vara
naturligt att välja grovanalys, för att i ett senare skede, när kunskaper och
erfarenheter utvecklats, välja mer förfinade analysmetoder.
Riskmatris, sannolikhets- och konsekvensvärdering

Med hjälp av ovan redovisade metoder för riskanalys kan risker i elnäten
identifieras. Nästa steg är att värdera de identifierade riskerna. En lämplig metod
här är att arbeta med en så kallad riskmatris. Genom riskmatrisen kan
sannolikheten och konsekvensen för en viss händelse åskådliggöras. Därigenom
kan identifierade risker rangordnas. En bra källa för presentation och värdering i
riskmatris finns i Krisberedskapsmyndighetens rekommendationer (KBM
rekommenderar 2006:4).
Riskanalysmetoder för elnät

Forskningen inom området risker i elnät har varit förhållandevis begränsad.
Inom ramen för Elforsk bedrivs sedan 2006 ett femårigt riskanalysprogram
avseende risker i elnät. Avsikten är att finna harmoniserade och effektiva
riskanalysmetoder för elnätsverksamhet i Sverige.
Några utvecklingsprojekt har nyligen avslutats. Här kan nämnas ”Riskanalys i
lokalnät – kartläggning och reduktion av risker i elnät, Elforsk rapport 07:58”.
Rapporten är ett exempel på utveckling av metoder som kan användas av
elnätsföretagen vid riskanalysarbetet.
Metoder för dokumentation

Att riskanalyser ska dokumenteras är en självklarhet i de sammanhang där det
ställs krav på att sådana analyser ska genomföras. Hur dokumentationen ska gå till
är däremot beroende av vad för slags risker som hanteras. Det finns ingen
gällande standard för rapportering av riskanalyser. Möjligen kan SS 38206
”Utformning av vetenskapliga och tekniska rapporter” användas som ett
grundläggande stöd. Vidare anger avsnitt 5.6 i IEC 60300-3-9 en lista på vad som
bör ingå i en rapport.
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Ett grundläggande krav på dokumentationen av processen är att den ska ge en
komplett bild av det arbete som lett fram till resultatet. Det bör framgå vilka som
utfört arbetet och vilken del av organisationen de arbetar i. Utgångspunkter,
avgränsningar, valda antaganden, metoder och indata, resultat samt
rekommendationer till riskreducerande åtgärder är nödvändigt att beskriva.
En fullständig dokumentation ska vid anmodan kunna visas upp när tillsyn
genomförs. Det är därför viktigt att dokumentationen är sammanhållen och
transparent så att tankegångarna är lätta att följa, och att alla ställningstaganden
som gjorts under analys- och värderingsarbete beskrivs tydligt.

7.1.2

Specifikationer RSA

Specifikationer för RSA avser de delar av den tekniska anläggningen och
organisationen som ska analyseras och riskbedömas. Nedan redogörs för
innehållet i fem huvudgrupper som bör ingå. I huvudsak ansluter uppdelningen till
Svensk Energis förslag, vilket redovisas i avsnitt 6.4.
Nedan redovisade specifikation av fem huvudgrupper är tillämpbar både för
lokalnät och regionnät. Tidigare i rapporten har framgått att regionnäten och
lokalnäten har olika tekniska utföranden och olika uppgifter. Tillgänglig
felstatistik visar också att felorsakerna har olika vikt i de två nättyperna. Detta ska
dock inte påverka här föreslagna specifikationer i fem huvudgrupper. Däremot
kommer t.ex. grupperna nätstruktur och enstaka anläggningsobjekt att ha större
vikt vid analys av regionnäten, medan gruppen anläggningsteknik blir mer
dominerande för lokalnäten.
Nedan redovisade exempel till varje huvudgrupp ger inte en total bild av vilka
undergrupper som kan bli aktuella. Uppräkningen av undergrupper är inte
uttömmande utan ska ses som exempel. Elnätsföretagen väljer själva de
undergrupper som behövs.
Anläggningsteknik
Inom huvudgruppen anläggningsteknik avses risker med direkt koppling till
ledningskonstruktion, som t.ex.:
• Oisolerade luftledningar
• PEX-ledningar från 70-talet
• Gamla läckande oljekablar
• Samförläggning av ledningar i tunnlar
• Huvudmatning och reservmatning i gemensam ledningssträckning
• Förläggning av kablar under vatten
Enstaka anläggningsobjekt
Inom huvudgruppen enstaka anläggningsobjekt avses bland annat nätstationer,
fördelningsstationer och mottagningsstationer exempelvis med avseende på
följande risker:
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•
•
•
•
•
•

Teknik och ålder
Brandrisker
Graden av ljusbågsvakter
Utgående ledningars fördelning mellan olika skenor
Enhetsreserver
Enskilda känsliga komponenter

Nätstruktur
Inom huvudgruppen nätstruktur är riskerna främst relaterade till systemets
komplexitet. Några exempel är:
• Enskilda punkter (noder) där fel kan orsaka stora konsekvenser
• Graden av redundans
Organisation och arbetsprocesser
Inom huvudgruppen organisation och arbetsprocesser avses organisationens
förmåga att utveckla en kultur för riskhantering. Några exempel är:
• Centralt beslutade rutiner och riktlinjer
• Uppföljning och dokumentation
• Beredskapsrutiner
• Underentreprenörer
Reservkraft
Inom huvudgruppen reservkraft avses möjligheten att ersätta elbortfall med egna
mobila resurser, t ex:
• Kartläggning av delområden där reservkraft kan bli aktuell
• Tillgänglig reservkraft, MW

7.1.3

Specifikationer ÅP

Specifikationerna för ÅP följer naturligt av den struktur som framgår av tidigare
redovisade specifikationer för RSA. Detta betyder att identifierade risker ska
redovisas under följande fem huvudgrupper:
•
•
•
•
•

Anläggningsteknik
Enstaka anläggningsobjekt
Nätstruktur
Organisation och arbetsprocesser
Reservkraft

Under respektive huvudgrupp ska anges vilka risker som identifierats, vilka
åtgärder som ska vidtas, om beslut finns, tidpunkt för genomförande samt
ansvarig. Åtgärder som identifierats tidigare år, men inte åtgärdats, ska också
kommenteras.
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7.1.4

Dokumentation av processen

Dokumentationen av riskanalysen är av stor betydelse för hela processens kvalitet.
Genom att genomfört arbete och gjorda överväganden redovisas i ett dokument
kan övriga intressenter ta del av riskanalysen. Av största vikt att notera är att
dokumentationens kvalitet är av avgörande betydelse för en effektiv tillsyn på
plats i elnätsföretagen.
Under avsnittet 7.2.1 förs en diskussion om de kriterier som bör gälla för
dokumentationen av RSA och ÅP. Någon helt entydig rekommendation kan dock
inte lämnas. Grundläggande principer bör dock vara att dokumentationen är
spårbar och transparent. Nedan beskrivs en tänkbar struktur för dokumentationen.
Inledande information
• Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen (ellagens krav m.m.)
• Analysgruppens deltagare (namn, befattning, företag m.m.)
Val av kriterier och specifikationer
• Använda kriterier
o Standarder, t.ex. IEC
o Branschstandard, t ex Svensk Energis vägledning
o Metoder
o Modeller
•

Använda specifikationer
o Tekniskt system
 Anläggningsteknik
 Enstaka anläggningsobjekt
 Nätstruktur
 Reservkraft
o Organisation
 Arbetsprocesser, t.ex. rutiner och riktlinjer samt drift och
beredskap

Genomförande av riskanalysprocessen
• Identifierade risker
o Kritiska komponenter
o Organisatoriska svagheter
o Med mera
Värdering av risker
• Val av metod, sannolikhets- och konsekvensmatris
• Sannolikhet, metod för uppskattning av sannolikheter
• Konsekvens,modell för beräkning av konsekvenser
• Rangordning av risker
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Förslag till åtgärder
• Upprättad åtgärdsplan
o Anläggningsteknik
o Enstaka anläggningsobjekt
o Nätstruktur
o Reservkraft
o Organisation och arbetsprocesser
Referenser
• Dokument
• Övriga referenser

7.1.5

Rapportering till EI

Upprättade RSA och ÅP ska inges till EI i enlighet med ellagens krav, 3 kap. 9 c §
punkt 2. Samtidigt bör simplexreglerna, med krav på att inte belasta företagen
med en onödig administrativ börda, beaktas. Vidare bör detaljerad information om
kritiska delar av elnäten hanteras med sekretesskydd. För EI är det resurskrävande
att hantera information som skyddas av sekretess. Från elnätsföretagens sida har
det framförts tveksamhet till att lämna investeringsinformation som kan anses
affärskritisk till EI, varför frågan om tillämpliga sekretessbestämmelser eventuellt
kan komma att aktualiseras.
Kravet i ellagen ska därför vägas mot de sekretessbedömningar som kan
uppkomma avseende information som är känslig, men också mot simplexreglerna.
Mot denna bakgrund görs bedömningen att inrapporteringen till EI för närvarande
inte ska omfatta den fullständiga dokumentationen från RSA- och ÅP-processen.
Rapporteringen till EI ska ge en sammanfattande bild av den genomförda
processen och behov av åtgärder som identifierats. Syftet är att elnätsföretagen
genom inrapporteringen bekräftar att RSA och ÅP har upprättats i enlighet med de
föreskrifter som EI utfärdat.
Rapporteringen bör utformas så att sekretessproblem i möjligaste mån kan
undvikas, men också ge underlag för att inleda tillsynsprocessen. Årligt
genomförd RSA och upprättad ÅP ska därför rapporteras till EI. Rapporteringen
kan rent principiellt ske genom ett brev, men bör med fördel integreras i NEONsystemet vid rapporteringen av årsrapporten och särskilda rapporten.
Rapporterade uppgifter ska undertecknas av vd.
Nedan följer en översiktlig sammanställning av uppgifter som bör rapporteras för
RSA och ÅP.
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Rapportering av RSA

Rapporten bör informera om val av kriterier, val av specifikationer, antal
identifierade risker, antal risker som kräver åtgärd och utförd dokumentation. Ett
exempel på rapport framgår av figur 11.
Rapport om risk- och sårbarhetsanalys år 20xx
Val av kriterier
Använd standard
IEC 60300-3-9
Annan standard

ja

nej

Analysmetod
Grovanalys
Annan analysmetod

ja

nej

Värdering av risker
Sannolikhets- och
konsekvensmatris
Annan modell

ja

nej

Dokumentation
Har arbetet dokumenterats

ja

nej

ange standard

ange metod

ange modell

Namn kontaktperson:

Val av specifikationer
Vald specifikation
ja

nej

Identifierade Risker till
risker
ÅP
antal

antal

Anläggningsteknik
Enstaka anläggningar
Nätstruktur
Reservkraft
Organisation/arbetsprocesser
Annan spec, ange vilken
Annan spec, ange vilken

Figur 11: Exempel rapport om RSA

Rapportering av ÅP

Åtgärdsplanen bör få en koppling till leveranssäkerheten. Motivet är att vidtagna
åtgärder successivt ska förbättra leveranssäkerheten. Därför kan det vara lämpligt
att elnätsföretagen bedömer i hur hög grad de uppnått funktionskravet. En
bedömning av vilket år funktionskravet är uppnått ska också anges.
Elnätsföretagen får välja definition av begreppet leveranssäkerhet. Vald definition
ska dock anges. Fördelen med detta är att respektive elnätsföretag årligen måste
visa sin egen bedömning av utvecklingen. Syftet är dock inte att direkt jämföra
elnätsföretagen.
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Därutöver ska information om identifierade risker och beslutade åtgärder anges.
Informationen ska följa samma huvudgrupper som i riskanalysen. Varje enskild
risk under varje huvudgrupp ska också redovisas, dock inte detaljerat. Information
om huruvida åtgärd är beslutad, datum när åtgärden beräknas vara genomförd är
dock obligatorisk för varje risk. Ett exempel på rapport om ÅP framgår av
figur 12.
Rapport om åtgärdsplan år 20xx
Information om leveranssäkerhet
Funktionskravet är uppnått till

%

Vilket år beräknas
funktionskravet vara uppnått?

år

Ange hur leveransäkerheten beräknats:

Information om identifierade risker och beslutade åtgärder
Identifierade
risker
antal

Åtgärd
beslutad
antal

Genomförd
datum

Anläggningsteknik
Åtgärd 1
Åtgärd 2, osv
Enstaka anläggningar
Åtgärd 1
Åtgärd 2, osv
Nätstruktur
Åtgärd 1
Åtgärd 2, osv
Reservkraft
Åtgärd 1
Åtgärd 2, osv
Organisation/arbetsprocesser
Åtgärd 1
Åtgärd 2, osv
Annan spec
Åtgärd 1
Åtgärd 2, osv
Annan spec
Åtgärd 1
Åtgärd 2, osv

Figur 12: Exempel rapport om ÅP

7.2

Tillsynsprocessen

I Verksamhetsplan 2008 framgår att ett övergripande mål för EI:s verksamhet är
att elnätsföretagen har leveranssäkra elnät.
Av dokumentet framgår vidare att EI under år 2008 bland annat ska prioritera
arbetet med att fastställa tillsynspolicy, tillsynsplan, metoder för tillsyn av
leveranskvalitet i elnäten, besluta om föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser
samt inleda tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten.
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Leveranssäkerheten för el har en mycket stark koppling till ellagens krav på RSA
och ÅP men också ellagens krav på god elkvalitet. Bedömningen är att arbetet
med tillsynsplan och utvecklingen av metoder för tillsyn av leveranskvalitet blir
mycket viktig. Inom begreppet elkvalitet ryms leveranssäkerheten. Metoder och
granskning ska i huvudsak följa outputregleringens principer, vilket innebär att
målen hög leveranssäkerhet och god elkvalitet ska vara styrande.
Ansvaret för leveranssäkerheten ligger helt hos elnätsföretagen, som ska
genomföra de åtgärder som är nödvändiga, bl a RSA och ÅP. EI har ansvaret för
att genomföra en effektiv tillsyn för att säkerställa att leveranssäkerheten är god,
vilket kan leda till fördjupad granskning av ÅP och genomförd RSA-process. I
figur 13 ges en sammanfattande bild av processerna leveranssäkerhet och tillsyn.

7.2.1

Tillsyn av leveranssäkerheten och RSA/ÅP

Tillsynen av leveranssäkerheten ska i huvudsak vara planlagd. Tre olika
urvalsmetoder kan då bli aktuella:
• Indikationsstyrd tillsyn - indikationer från inlämnade rapporter,
vädersituation m.m.
• Återkommande tillsyn, t.ex. riskområden som av erfarenhet kräver tillsyn
• Projektstyrd tillsyn - t.ex. utvalda områden, som mellanspänningsnätet
m.m.
Inledningsvis förväntas indikationsstyrd tillsyn bli den dominerande
urvalsmetoden, eftersom inrapporterade data blir den viktigaste
informationskällan om tillståndet i elnäten. På sikt bör dock övriga
tillsynsmetoder utvecklas.
För samtliga tre urvalsmetoder krävs att metoder utvecklas för att arbetet ska
kunna hanteras effektivt. Till att börja med måste metoder skapas för analys av
inrapporterade data. På sikt behöver också metoder för tillsyn på plats i
elnätsföretagen utvecklas. Detta är speciellt viktigt vid tillsynen av RSA och ÅP
då den förutsätter en fördjupad tillsyn av tillgänglig dokumentation ute i
företagen.
I tillsynsprocessen är den initiala ingången granskning av leveranssäkerheten. I
dess förlängning kan en fördjupad granskning av ÅP och RSA-processen komma
att aktualiseras, se figur 13. Följande tänkbara sätt att granska RSA och ÅP
bedöms som möjliga:
•

Granskning av leveranssäkerheten enligt tillsynsplan. Vid behov kommer
ÅP att granskas för att säkerställa att företagen följer planen. Om behov av
fördjupad analys uppkommer ska hela RSA-processen granskas för att
säkerställa att den genomförts på korrekt sätt.
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•

Årlig fördjupad granskning av slumpmässigt utvalda elnätsföretags RSAprocesser. Granskning ska ske på plats i företaget, där den fullständiga
dokumentationen ska ställas till EI:s förfogande.

•

Årlig granskning av alla inkomna RSA- och ÅP-rapporter. Innehållet
granskas och verifieras. Eventuella kompletterande frågor ställs till
elnätsföretagen.
Elnätsföretagen

Energimarknadsinspektionen

Leveranssäkerhetsprocessen

Tillsynsprocessen

Diverse processer

Tillsyn Elkvalitet
Leveranssäkerhet

RSA-processen

Spänningsgodhet

ÅP-processen

Tillsyn RSA och ÅP
(stickprov)

Dokumentation
RSA
ÅP

Granskning inlämnade
rapporter RSA och ÅP
Databas NEON
Årsrapport
Särskild rapport
RSA-rapport
ÅP-rapport
Avbrottsrapport

Rapportering
RSA och ÅP
Rapportering
Avbrott m m

Figur 13: Processerna leveranssäkerhet och tillsyn

7.2.2

Sekretessfrågan

Inrapportering av utförd RSA och upprättade ÅP kan innebära att information
som omfattas av sekretess lämnas till EI. Det kan gälla exempelvis information
om svaga punkter i elnätet och investeringsinformation. För att minimera att sådan
information lämnas till EI bör en fördjupad tillsyn sker ute i elnätsföretagen
genom att EI på plats tar del av känslig information.
Av upprättat förslag till rapportering av RSA och ÅP i avsnitt 7.1 framgår att den
information som hämtas via årlig rapportering till EI är begränsad i omfattning.
Utformningen är dock sådan att inrapporterade uppgifter ska kunna ligga till
grund för viss analys och, vid behov, beslut om fördjupad tillsyn direkt ute i
elnätsföretaget. Känsligt material ska då inte, i detta skede av tillsynen, behöva
lämna det elnätsföretag som berörs av tillsynen.
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En noggrannare analys av sekretessfrågan bör dock göras i efterföljande
delprojekt där RSA-föreskrifterna utformas.

7.2.3

Inrapportering av data

Föreslagen inrapportering av RSA och ÅP bör med fördel integreras i NEONsystemet. Detta förutsätter dock att elnätsföretagen blir skyldiga att rapportera per
redovisningsenhet (REL och RER). Uppdelningen i redovisningsenheter är
etablerad och följer i huvudsak elnätsföretagens juridiska uppdelning, då endast
ett fåtal elnätsföretag har mer än en redovisningsenhet.
Komplettering av NEON-systemet för inrapportering av RSA och ÅP kan göras
till förhållandevis låga kostnader, eftersom systemet tillåter tillägg av rader och
kolumner. En möjlig väg är därför att komplettera ”Särskilda rapporten” med
RSA- och ÅP-data. Det är också möjligt att skapa en ny rapport i NEONsystemet, för RSA- och ÅP-data.
I kapitel 4 redovisades också data avseende teknik och ekonomi, som är
intressanta ur ett RSA-perspektiv. En möjlighet är att bygga en speciell rapport
där utvalda data i NEON-systemet inkluderas i interna RSA-rapporter för varje
REL och RER.
Av intresse är även avbrottsdata, som ska rapporteras årsvis från år 2011,
avseende 2010 års avbrott. Enligt gällande föreskrift, STEMFS 2007:7, ska dock
inrapporteringen samordnas med rapporteringen till nuvarande tariffreglering,
vilket betyder att avbrottsdata inte kommer att finnas i NEON-systemet. Om dessa
data finns i samma databas som data från RSA och ÅP underlättas analys av den
samlade datamängden.

7.2.4

Investeringsdata i tariffreglering

Den framtida tariffregleringen förväntas medföra krav på elnätsföretagen att
rapportera/fastställa framtida investeringsbehov. Denna typ av ekonomisk
information har en stark koppling till ÅP. Till stora delar kan elnätsföretagens
investeringsplaner och åtgärdsplaner sammanfalla.
Den föreslagna omfattningen av inrapporteringen av ÅP innebär dock att någon
ekonomisk information inte ska begäras in. En fördjupad granskning ska i stället
inledningsvis ske direkt på plats i företagen. Att EI har tillgång till
elnätsföretagens investeringsplaner kan dock innebära ett stöd vid det
förberedande analysarbetet inför den aktiva tillsynen av RSA och ÅP.
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7.2.5

Utvecklingsbehov

För att tillsynsarbetet ska bli framgångsrikt krävs utveckling på ett flertal
områden. Nedan anges några punkter där projekt bör startas, eller behandlas i
pågående eller planerade projekt.
•
•
•
•

7.3

Anpassning och komplettering av NEON-systemet för hantering av data
från RSA och ÅP.
Översyn av övrig datainsamling med fokus på tariffreglering och
avbrottsrapportering.
Utveckling av metoder för tillsyn av leveranskvalitet och leveranssäkerhet.
Kompetensutveckling av berörd personal inom risk- och
elteknikområdena.

Certifiering enligt PAS 55

Den brittiska standarden PAS 55 innebär ett strukturerat sätt att upprätthålla
funktionen hos anläggningstillgångar under hela deras livscykel. Ett elnätsföretag
skulle kunna använda sig av PAS 55 för att säkerställa funktionen hos nätet och
därmed leveranssäkerheten. Som en del ingår riskhantering. Det skulle alltså vara
möjligt för ett svensk elnätsföretag att använda PAS 55 som metod för att uppfylla
funktionskravet. För att säkerställa att PAS 55 används på rätt sätt kan
elnätsföretagen låta certifiera sitt arbetssätt mot PAS 55.

7.3.1

Förutsättningar för PAS 55 i Sverige

Det finns inget som hindrar ett svenskt elnätsföretagen att certifiera sig enligt den
brittiska standarden PAS 55. Nederländska energiföretag har redan certifierat sig
och det finns tyska elnätsföretag som är intresserade. För svenska förhållanden
skulle det dock underlätta om standarden översätts till svenska. Genom ett
samarbete med standardiseringsorganen SEK, SIS och BSI kan en svensk version
översättning/tas fram. Elnätsföretagen kan sedan uppmuntras att använda PAS 55.

7.3.2

Tidsperspektiv för en eventuell certifieringsprocess

För de större elnätsföretagen, där certifiering mot en standard på engelska inte är
något problem, kan PAS 55 i princip tillämpas omedelbart. En svensk version tar
däremot en viss tid att få fram, minst ett till två år.

7.3.3

Koppling till föreslagen modell

Den föreslagna modellen, som redovisas under avsnitt 7.1 och 7.2 i denna rapport,
lägger huvudansvaret för RSA och ÅP-processen på elnätsföretagen. Genom en
enklare rapportering ska företagen redovisa genomförda åtgärder. I förlängningen
ligger dock ett betydande ansvar på EI, som genom aktiv tillsyn ska se till så att

72

processen håller en kvalitativt hög nivå. Det innebär bland annat att EI måste ha
en relativt hög teknisk och ekonomisk kompetens för att genomföra tillsynen.
Genom att elnätsföretagen med kommande föreskrifter binds till att följa vissa
kriterier och specifikationer kommer processen att likna en certifieringsprocess. I
förlängningen bör det medföra att ett införande av kravet på certifiering till en
speciell standard kan ske som ett naturligt steg. Kraven på att följa ett speciellt
regelverk och att dokumentera noggrant liknar föreslagen modell i denna rapport.

7.4

Sammanfattning

Arbetet fortsätter nu med delprojekt 2 där föreskrifterna för RSA och ÅP tas fram.
Redovisade slutsatser och rekommendationer, i avsnitt 7.1 och 7.2 i denna
rapport, kommer att ligga till grund för arbetet. Ett arbete med att undersöka
förutsättningarna för en svensk översättning av PAS 55 kommer också startas som
en del av föreskriftsprojektet.

73

Litteratur, referenser
Offentligt tryck
Ellagen (1997:857)
Elförordningen (1994:1250)
Elberedskapslagen (1997:288)
Förordningen om krisberedskap och höjd beredskap (2006:942)
Avbrottsföreskrifter (STEMFS 2007:7)
Föreskrifter nättariffers skälighet (STEMFS 2003:3 och STEMFS 2005:2)
Proposition (2005/06:27) Leveranssäkra elnät
Rapport (ER 2005:19) En leveranssäker elöverföring
Rapport (ER 24:2003) God elkvalitet
Konsultrapport (Carl Bro Energikonsult 13 okt 2003) Utredning om
användbarheten av riskanalys som verktyg för att höja driftsäkerheten i det
svenska elkraftsystemet
DARWin Driftstörningsstatistik 2006, Svensk Energi
Grid disturbance and fault statistics 2006, Nordel
Nordels riktlinjer för klassificering av driftstörningar, 2.a utgåvan feb 2002
Beskrivning av lokal- och regionnät med referens till risk- och sårbarhetsanalys,
STRI rapport R07-449
Riskanalysmetod lokalnät – Kartläggning och reduktion av risker i elnät, Elforsk
rapport 07:58
Handbok, Årsrapporter för elnätsverksamhet, Energimarknadsinspektionen
Energimarkandsinspektionens Verksamhetsplan 2008
Energimarknadsinspektionens Tillsynspolicy 2008-2012
Dokument från OFGEM
Asset Risk Management Survey, OFGEM document reference 30/02
Good practice asset risk management, CIRED paper 0740
PAS 55-1, Asset Management part 1 BSI 30 april 2004
PAS 55-2, Asset Management part 2 BSI 30 april 2004

74

Hemsidor
www.svenskenergi.se
www.ofgem.gov.uk
www.krisberedskapsmyndigheten.se
www.stri.se
www.elforsk.se
www.nordel.org
Externa möten
Möten om RSA med Svensk Energis projektgrupp den 17/12 2007, 5/2 2008 och
10/4 2008
Möten om ARMS och PAS 55 med representanter för OFGEM den 3/12 2007 och
4/12 2007

75

Bilagor
Bilaga 1
STRI-rapport R07-449; Beskrivning av region- och lokalnät med referens till riskoch sårbarhetsanalyser
Bilaga 2
Specificering av innehåll årsrapport och särskild rapport för REL och RER
Specificering av innehåll i årlig avbrottsrapportering från 2011
Elforsk-projekt med inriktning mot risker i elnät

76

77

