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Förord
I syfte att uppnå klimatpolitiska mål för energiområdet krävs en genomgripande
omställning av energisystemet både vad gäller produktion och förbrukning. För att
möta denna omställning på ett effektivt sätt behöver förändringar också
genomföras i elnätens olika delar med användning och vidareutveckling av ny
teknologi. Denna förnyelse av elnätet brukar beskrivas under benämningen
”smarta elnät” eller ”intelligenta elnät”. För att hjälpa kunderna att aktivt bidra till
denna utveckling och även få ta del av de nyttor som skapas är smarta elmätare en
viktig komponent.
I syfte att undersöka hur anpassningen av elnäten mot omställningen av
energisystemet kan påskyndas gav regeringen Energimarknadsinspektionen i
uppdrag att utreda ifall det finns några väsentliga hinder och om ytterligare
åtgärder kan behövas för att stödja den framtida utvecklingen av elnäten.
Denna utredning har skett i samråd med Affärsverket Svenska Kraftnät och
Statens energimyndighet, och synpunkter har även inhämtats genom en extern
referensgrupp och vid en offentlig hearing.

Eskilstuna, den 30 november 2010

Yvonne Fredriksson
Generaldirektör
Math Bollen
Projektledare
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1 Sammanfattning
Elnätet kommer att spela en viktig roll i omställningen av
energisystemet
Omställningen av energisystemet mot ett uthålligt energisystem är en stor
utmaning för samhället. Omställningen innebär bland annat ett storskaligt
införande av förnybar elproduktion samt elektrifiering av transportsektorn.
Anpassningar i elnätet behövs för att klara alla förändringar:


Underlätta en ökad introduktion av förnybar elproduktion,



Möjliggöra effektreduktion vid effekttoppar,



Förbättra incitamenten till effektivare energianvändning,



Skapa förutsättningar för aktivare elkunder.

Leveranssäkerheten måste vara fortsatt hög, trots att den nya produktionen
påverkar elnätet på ett annat sätt jämfört med idag. Därför behövs nya tekniska
lösningar, s.k. smarta elnät, för att bland annat förhindra överbelastningar och
överspänningar men också för att stärka driftsäkerheten generellt. Det finns ny
teknologi som kan hjälpa till att anpassa elnätet på ett effektivt och flexibelt sätt.

Ny teknologi kan anpassa elnätet
Intelligenta nät, eller smarta elnät, är samlingen av ny teknologi, funktionen och
regelverket på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar
introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till minskad
energiförbrukning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar
förutsättningar för aktivare elkunder.
Sverige är ett av de länder som har kommit långt vad gäller aktiva elkunder och
återkoppling av förbrukning till elkunder. Det är en direkt konsekvens av
införandet av mätarreformen och installation av fjärravlästa mätare, där Sverige
var ett av de första länderna i Europa. Vad gäller modern teknik för att öka
överföringsförmågan i transmissionsnäten såsom högspänd likström (HVDC) och
FACTS‐teknik är Sverige världsledande. Denna teknik kommer att spela en viktig
roll för att möjliggöra en storskalig användning av förnybar elproduktion på
europeisk nivå.

Det finns fortfarande hinder kvar mot intelligenta nät
Från diskussioner med intressenterna, bland annat genom referensgruppen till
detta projekt samt en hearing, identifierades fem olika hinder där det behövs
ytterligare analys:
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Otydlighet i finansiering av forskning, utveckling, demonstration och en
framtida utbyggnad av intelligenta nät,



Avsaknad av incitament för elnätsföretagen att investera i intelligenta nät,



Nättariffer som inte ger rätt incitament åt kunder att minska effekten vid
effekttoppar,



Avsaknaden av en övergripande nationell plan för den framtida
utvecklingen av elnäten,



Brist på kunskaper om ny teknik och nyttan med den.

Det har även genomförts en parallell analys om eventuella behov av ytterligare
funktionalitetskrav för elmätare, utöver de krav som redovisats inom ramen för
regeringsuppdragen om nettodebitering och timvärdesavläsning.
EI har utifrån analysen identifierat en rad hinder för utvecklingen i Sverige av
smarta elnät. Låg kunskapsnivå i företagen, låg prioritering av forskning kring
elnät, svaga drivkrafter för investeringar i den nya tekniken, avsaknad av en
handlingsplan för storskalig utbyggnad av elnäten, utformningen av tarifferna,
avsaknad av intressanta informationstjänster till kunderna.

För att undanröja dessa hinder behövs det vissa åtgärder
Utredningen har resulterat i följande förslag:


En kunskapsplattform skapas som ska sammanhålla och sprida
relevanta kunskaper om forskning, utveckling och demonstration till
alla intressenter. Ett oberoende samordningsråd inrättas som bas för
plattformen,



Finansiering av forskning, utveckling och demonstration ska ske genom
befintliga strukturer. Energimarknadsinspektionen ska dock ges en
ökad roll både vad avser fördelningen av resurser och resurser för att
utveckla funktionen och regelverket på elmarknaden,



Svenska kraftnät ges i uppdrag att ta fram en övergripande
handlingsplan för hur det svenska elnätet ska anpassas till att nå målen
för utbyggnad av förnybar elproduktion och omställningen av
energisystemet. En viktig förutsättning för handlingsplanen är att det
finns ett system för utjämning av kostnaderna vid anslutning av
vindkraft och andra förnyelsebara energikällor,



Ökade incitament för nätföretag att investera i smarta elnät införs i
regleringen,



Timmätning införs för huvuddelen av elnätskunderna,



Energimarknadsinspektionen ska ges i uppdrag att se över
elnätföretagens tariffstrukturer i syfte att reducera effekttoppar,
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Energimarknadsinspektionen ska ges i uppdrag att utforma
funktionskrav på information till kunderna i syfte att öka möjligheterna
att aktivt svara på marknadens prissignaler,



Energimarknadsinspektionen ges i uppdrag att analysera aktörernas
roller och ansvar i syfte att identifiera och föreslå eventuella åtgärder för
att främja användandet och utvecklingen av smarta elnät,



Energimarknadsinspektionen ska ges i uppdrag att analysera om den
nuvarande uppdelningen i stam‐, region‐ och lokalnät är ändamålsenlig.

Tidplanen för genomförandet av ovanstående förslag bestäms med beaktandet av
perioderna i förhandsregleringen. Resultaten ska vara tillgängliga i god tid innan
mars 2015 för att ge elnätsföretagen möjligheten att anpassa sina
investeringsplaner; hösten 2013 föreslås som riktdatum.
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2 Inledning
2.1

Uppdraget

Energimarknadsinspektionen (EI) har av regeringen fått i uppdrag att utreda
frågor angående smarta mätare och intelligenta nät.
ʺAngående smarta mätare bör det utredas hur en fortsatt utveckling ska kunna ske med
deras användning. I projektet ingår det särskilt att utreda förutsättningarna för att ta vara
på och nyttja de nya funktioner som en utbyggnad av smarta mätare skulle innebära och
vilka funktioner som det skulle uppställas krav på att smarta mätare ska uppfylla.”
”Angående intelligenta nät bör det utredas hur deras framtida utbyggnad kan underlättas.
I projektet ingår det särskilt att analysera på vilket sätt en utbyggnad av intelligenta elnät
kan främja en övergång till ett uthålligt energisystem samt att identifiera eventuella hinder
och lämna förslag till åtgärder som skapar förutsättningar för en effektiv utbyggnad och ett
utvecklat användande av intelligenta elnät.”

2.2

Utgångspunkter för uppdraget

Uppdraget har genomförts med följande utgångspunkter:


Underlätta en ökad introduktion av förnybar elproduktion,



Möjligheter till effektreduktion vid effekttoppar,



Förbättra incitamenten till effektivare energianvändning,



Skapa förutsättningar för aktivare elkunder.

Detta kommer att behandlas närmare i kapitel 3.

2.3

Projektorganisation och projektets genomförande

Arbetet har bedrivits i samråd med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.
Flera samrådsmöten har genomförts med båda samrådspartnerna.
Under projektets gång har synpunkter inhämtats från en referensgrupp bestående
av Svensk Energi, Svenska Kraftnät, Interactive Institute, Fortum Elnät, Skellefteå
Kraft Elnät, Landys & Gyr, Egen El, Lund tekniska högskola, ABB, Vattenfall Elnät,
Vattenfall Produktion, Chalmers, Konkurrensverket, Aidon, E.ON,
Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Elsäkerhetsverket och Electrolux.
Ytterligare synpunkter från intressenterna inhämtades genom en hearing den 31
augusti.
Projektledare har varit Math Bollen, utöver det har Peter Albertsson, Lisa Almén,
Bengt Gustavsson, Rémy Kolessar, Marielle Liikanen, Marina Lindqvist, Johan
Roupe, Lars Ström, Daniel Torstensson och Thomas Westergaard deltagit i arbetet.
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Inom ramen för utredningen har Energimarknadsinspektionen upphandlat
konsultstudier av, Sweco och STRI AB. Sweco har genomfört en sammanställning
av samhällsekonomiska analyser (Bilaga A: ”Sammanställning av
samhällsekonomiska analyser avseende smarta mätare och intelligenta elnät”),
samt en omvärldsanalys gällande regelverk i ett antal europeiska länder (Bilaga B:
”Regelverk intelligenta elnät och smarta mätsystem”). STRI gjorde en studie av
den tekniska utvecklingen kring anslutning av förnybar elproduktion (Bilaga C:
”Survey on technologies and applications for more RES integration”).

2.4

Avregleringen av elmarknaden

Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996. Syftet med
elmarknadsreformen var att skapa förutsättningar för ett mer rationellt utnyttjande
av produktions‐ och distributionsresurserna och tillförsäkra kunderna flexibla
leveransvillkor till lägsta möjliga priser. Handel och produktion av el separerades
från nätverksamheten. Produktionen och försäljningen av el ska ske i konkurrens
medan nätverksamheten, som är ett naturligt monopol, även i fortsättningen ska
regleras enligt ellagen. Regleringen ska säkerställa att näten är öppna på icke
diskriminerande villkor och medverka till effektiva elnät samtidigt som
monopolvinster ska motverkas.
Ett viktigt inslag i regleringen blev bestämmelsen om att nättarifferna ska vara
skäliga. Det är elnätsföretagen som ska sätta nättarifferna på ett sådant sätt att de
är skäliga enligt ellagens bestämmelser. I Sverige sker kontrollen av nättariffernas
överensstämmelse med ellagen för närvarande i efterhand, så kallad ex‐post
reglering.
Riksdagen beslutade den 16 juni 2009 att ersätta nuvarande bestämmelser om
elnättariffers skälighet med en så kallad förhandsprövning av nättarifferna för
överföring av el. Ändring innebär att EI under 2011 ska besluta om så kallade
intäktsramar för samtliga nätföretag utom för Svenska Kraftnät, där beslutet fattas
av regeringen.
Den nya förhandsregleringen av elnätsföretagen införs från år 2012. Syftet med
den nya inriktningen är att regleringen ska bli mera förutsägbar för företag och
kunder. Metoden innebär att Energimarknadsinspektionen i förväg beslutar om en
högsta tillåten intäktsram för en fyraårsperiod. EI ger företagen de förutsättningar
som de ska använda sig av när de lämnar in sina förslag till intäktsram för
prövning och beslut.
När intäktsramen bestäms ska bl.a. företagen ges en rimlig avkastning på det
kapital som krävs för att bedriva verksamheten och hänsyn ska tas till kvaliteten i
nätkoncessionsinnehavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan
bedömning kan medföra att intäktsramen ökar eller minskar beroende på om
nätföretaget har en god eller mindre god kvalitet på överföringen av el.
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2.5

Aktörerna på elmarknaden

2.5.1

Elproducenten

Elproducenten är en anläggningsinnehavare som säljer sin producerade elenergi
till elleverantören, vilket i allmänhet sker via NordPool Spot. Nätägare har
skyldighet att mäta värden för produktion som matas in på koncessionsledningen.
All inmatning av el från en produktionsanläggning till koncessionsledning ska
vara timmätt. Dessa mätvärden ligger till grund för elproducentens avräkning och
fakturering till elleverantör med vilken producenten har handelsavtal.
2.5.2

Nätägare

Nätägaren har tillstånd, en nätkoncession, att bygga och använda starkströmsnät.
Nätkoncessionsinnehavaren bedriver nätverksamhet och har skyldighet att
överföra el. Nätägaren får dock inte enligt ellagen bedriva produktion av eller
handel med elenergi. Nätägaren är ålagd att utföra beräkningar och mätningar av
överförd el samt att till elanvändare, balansansvarig och till Svenska Kraftnät
rapportera resultaten av dessa beräkningar och mätningar. De beräkningar och
mätningar som nätägaren gör utgör grunden för all fysik elhandel och det är
således av vikt att dessa håller god kvalitet. Nätägaren har avtal med Svenska
Kraftnät som bland annat reglerar rapportering av mätvärden för balansavräkning.
Elnätet möjliggör den fysiska leveransen av produkten el och är en väsentlig del av
elmarknaden. I vissa fall klarar elnätet inte att leverera alla transaktioner som
kommer ut från elhandeln och situationer uppstår där elnätets kapacitet begränsar
elmarknaden. Elnätsverksamheten bedrivs i legalt monopol, och inom varje
geografiskt avgränsat område finns det bara en nätkoncessionshavare. Detta
innebär att konsumenter inte kan välja nätföretag. För att nätföretagen inte ska ta
ut övervinster är intäkterna från nätverksamheten reglerade.
Energimarknadsinspektionen godkänner intäktsramen för varje koncessionshavare
på ett sådant sätt att intäkten täcker rimliga kostnader för att bedriva
nätverksamhet samt en rimlig avkastning.
I 3 kap. 1 § ellagen framgår att ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för
drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga
fall, dess anslutning till andra ledningsnät. Företaget svarar också för att dess
ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan
uppfylla rimliga krav på överföring av el.
Således inryms det inom koncessionshavarens skyldigheter att planera och bygga
ut nätet för de nya behov som uppstår när mer förnybar elproduktion kommer att
anslutas, samt för den effektsituation som kan uppstå kopplat till utbyggnaden och
användandet av laddinfrastruktur. Ellagens skrivningar är teknikneutrala och styr
mot säkerhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.
Elnätsföretagens investeringar i nät och mätare kan skapa nyttor som andra
aktörer inom elmarknaden, inklusive slutkunder, får möjlighet att ta del av. Bland
annat kan det möjliggöra utveckling av nya tjänster. Elnätföretagens verksamhet är
reglerad och garanteras en skälig kostnadstäckning samt en skälig avkastning på
eget kapital. Genom den reglerade verksamheten har därför elnätsföretagen en
annan roll och ett annat ansvar på den i övrigt konkurrensutsatta elmarknaden.
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Den tekniska utvecklingen, som kan sammanfattas under rubriken intelligenta nät
eller smarta nät, ger elnätsföretagen möjlighet att driva och planera sina nät på ett
effektivare sätt. Även om många tekniska detaljer och ekonomiska aspekter ännu
är oklara är den allmänna uppfattningen att utvecklingen sannolikt kommer att
minska behovet av större investeringar i elnäten. På sikt kan detta även leda till
ekonomiska fördelar för kunderna. Exempel på applikationer i intelligenta nät är
energilagring och laststyrning. Vissa av dessa applikationer har beröringspunkter
med den avreglerade elmarknaden.
2.5.3

Elanvändare

Elanvändaren kan vara både privat konsument och näringsidkare. Elanvändaren
har avtal med både elleverantör och nätägare om energiuttag i en uttagspunkt.
Olika avtals‐ och kontraktsformer diskuteras i avsnitt 2.4.
2.5.4

Elleverantör

Elleverantören säljer el till elanvändare i konkurrens med andra elleverantörer.
Prissättning sker i avtal mellan elleverantör och elanvändare. Om elleverantören
även innehar rollen som balansansvarig kan denne i vissa sammanhang betecknas
som elhandelsföretag. Ellagen inkluderar både elleverans och balansansvar i
begreppet elleverantör.
2.5.5

Balansansvarig

För att uppfylla den lagstadgade skyldigheten att leverera så mycket el som
förbrukas av en elanvändare måste elleverantören ha någon som åtar sig
balansansvaret för elleveransen. Elleverantören kan antingen själv åta sig ansvaret
och sluta avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät eller anlita ett företag som
innehar ett sådant avtal. Den som har balansansvaret har ett ekonomiskt ansvar för
att det för varje timme finns tillgång till lika mycket el som förbrukas i en
uttagspunkt, d.v.s. balansera in‐ och utmatning. Detta kontrolleras i den
balansavräkning som Svenska Kraftnät gör för alla balansansvariga i landet.
Avvikelser i balansen regleras ekonomiskt i efterhand mellan Svenska Kraftnät och
de balansansvariga. I balansansvarsavtalet regleras bl.a. de ekonomiska villkoren
men också krav på informationsutbytet mellan Svenska Kraftnät och den
balansansvarige.
2.5.6

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät har systemansvar för landets elförsörjning så att elsystemet är i
balans utifrån tillgängliga produktionsreserver. Svenska Kraftnät har det fysiska
ansvaret att balansera in‐ och utmatning på nätet. Om obalans uppstår och
förbrukning inte överrensstämmer med planerad produktion kompenseras detta
av Svenska Kraftnät genom inköp eller försäljning av energi. Detta regleras sedan
ekonomisk med balansansvarigt företag i aktuellt nätverksområde. Svenska
Kraftnät ansvarar även för driftsäkerheten på stamnätet med utlandsförbindelser.
Förutom att förvalta och driva stamnätet har Svenska Kraftnät även uppgiften att
främja fri konkurrens på elmarknaden, vilket innebär att se till att alla nät, även
regionala och lokala, är fria att utnyttjas av alla befintliga elleverantörer.
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3 Intelligenta nät
3.1

Vad är intelligenta nät?

Det finns idag ingen tydlig och allmänt accepterad definition av intelligenta eller
smarta nät och olika personer och organisationer använder olika definitioner. Men
i allmänhet kan man se två olika typer av definitioner för intelligenta nät.
Den första typen av definitioner ger en beskrivning av vilken teknologi som räknas
som intelligenta nät. Här finns till exempel IEC:s definition 1 : ʺSmart Grid,
intelligent grid, active grid: Electric power network that utilizes two‐way communication
and control technologies, distributed computing and associated sensors, including
equipment installed on the premises of network user.” Även här finns det olika
uppfattningar om vad som skulle kunna räknas som teknologi för intelligenta nät,
men följande nyckelord återkommer ofta i diskussioner om smarta nät 2 :


Mer mätning, kommunikation och styrning, även på distributionsnivå,



Kraftelektronik, bland annat FACTS 3 och högspänd likström, HVDC 4 ,



Energilagring, både stor‐ och småskalig,



Avancerade nätautomations‐ och skyddssystem,



Styrning av mindre produktionsenheter, individuella enheter eller grupper
av mindre enheter; styrning av större vind och solkraftanläggningar,



Möjlighet att lägga driftreserver på förbrukningssidan och hos mindre
produktionsenheter,



Deltagande av flera aktörer (även småkunder) på elmarknaden och
utveckling av marknader för systemtjänster (”ancillary services” på
engelska).

International Electrotechnical Commission, http://www.iec.ch
För en översikt av teknologier som är tänkt att ingå i det intelligenta nätet, se ʺIEC smart grids
standardization roadmapʺ, June 2010, http://www.iec.ch/zone/smartgrid/pdf/sg3_roadmap.pdf.
3 Flexible Alternating Current Transmission Systems: ett sätt att styra effektflöden i ett maskat nät med
hjälp av kraftelektronik på ett begränsat antal ställen i nätet. Målet är i de flesta fall att öka
överföringsförmågan för ett transmissionsnät (stamnätet). Även här förs det många diskussioner om
vad som bör eller inte bör räknas som FACTS, som vi inte tänker ge oss in i. Det finns ett begränsat
antal företag som har teknologin för att bygga FACTS‐anläggningar, ABB i Västerås är ett av dem.
4 High Voltage Direct Current, att överföra effekt genom likström istället för på det vanliga sättet med
växelström. HVDC används för att koppla två stora nät (som mellan Sverige och Danmark) eller för att
överföra stora mängder effekt över långa avstånd på ett kontrollerat sätt (länken mellan Sverige och
Finland är ett exempel). Nya generationen av HVDC (VSC‐HVDC, HVDC Light, eller HVDC Plus)
använder modernare komponenter som ger mer styrmöjligheter. Sydvästlänken kommer att vara en av
de första sådana anläggningarna i världen. Vad gäller HVDC är ABB i Sverige sedan länge
världsledande.
1
2
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Den andra typen av definitioner utgår från problem som är i behov av en lösning.
Ett exempel är den definition som ERGEG 5 använder: ʺSmart Grid is an electricity
network that can cost‐efficiently integrate the behaviour and actions of all users connected
to it – generators, consumers and those that do both – in order to ensure economically
efficient, sustainable power systems with low losses and high levels of quality and security
of supply and safetyʺ. De fyra utgångspunkterna för denna utredning kan också ses
som en definition av intelligenta nät: ʺatt underlätta en ökad introduktion av förnybar
elproduktion; att reducera effekttoppar; att förbättra incitamenten till effektivare
elanvändning; att skapa förutsättningar för aktivare elkunderʺ. Det är denna
avgränsning av området vi använder i denna rapport. I avsnitt 6.6 föreslås också en
definition av intelligenta nät som är baserad på denna avgränsning.
Oavsett val av definition kan man allmänt säga att elnäten står inför nya
utmaningar och att det finns eller kommer att finnas ny teknologi för att lösa
dagens och morgondagens problem. Framtidens elnät kommer att använda
tillgänglig ny teknologi för att på ett tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt
lösa problemen. Övergången från det befintliga elnätet till framtidens elnät är det
vi egentligen beskriver som intelligenta eller smarta nät.
Ordet ʺelnätʺ kommer att användas i denna rapport på ett något annorlunda sätt
än vad som är vanligt inom elkraftteknik eller i reglersammanhang. Inom ramen
för denna utredning används termen ʺelnätetʺ för allt som möjliggör eller
begränsar transport av el mellan producenter och konsumenter. Begreppet
innehåller bland annat:


Lokal‐, region‐ och stamnät, och även industrinät samt interna ledningar i
ett hus,



Alla typer av skydd, styrning och kommunikation som behövs för att
driva nätet,



Systemtjänster och andra relevanta marknadsfunktioner,



Växelverkan mellan produktion och konsumtion.

Själva produktionen och konsumtionen räknas inte med i elnätet, men styrning av
produktion och konsumtion för att möjliggöra överföring räknas med.

3.2

Smarta mätare

Det finns i dagsläget ingen allmänt accepterad definition för begreppet ʺsmarta
mätareʺ. I beskrivningar används en blandning av funktionaliteten hos själva
mätaren och tjänsterna som möjliggörs av mätaren. Inom ramen för denna
utredning görs en avgränsning till enbart funktionaliteten hos mätaren. Det pågår
arbete, särskilt inom EU, för att definiera funktionaliteten hos framtida elmätare
och ta fram en beskrivning av vilka funktioner en elmätare ska ha för att kallas
ʺsmart mätareʺ. Två nyckelbeskrivningar förkommer vanligen vid diskussionen
om smarta mätare:

5

European Regulatory Group for Electricity and Gas, http://www.energy‐regulators.eu
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Avläsning av elförbrukning över korta intervall, i de flesta fall på timbasis
eller kortare. Det pågår till och med diskussioner om avläsning i realtid.



Tvåvägskommunikation mellan kund och elnätsföretag och/eller
elhandlare.

Den första punkten innebär en utökning av mätfunktionen som ger möjlighet till
mer avancerade marknadsstrukturer för nättariffer och för elpris, och möjliggör för
kunder att ta del av olika systemtjänster. Information om förbrukning med en hög
tidsupplösning kan även främja energieffektivisering genom återkoppling till
kund.
Den andra punkten ligger utanför själva mätfunktionen men många tillverkare har
sådana kommunikationsfunktioner inbyggda i mätaren. Dessa
kommunikationsfunktioner ger möjlighet att informera kunder i realtid om elpris
och/eller nättariff och ger elnätsföretag, elhandlare eller annan part möjligheten att
styra förbrukningen och produktionen vid behov.
Smarta mätare räknas av många som ett nödvändigt villkor för det smarta nätet.
Men enligt bland annat ERGEG är det möjligt att skapa ett intelligent nät helt utan
smarta mätare 6 .
Det bör påpekas att det som behövs inte bara är avancerade funktioner i mätaren
utan även en infrastruktur för kommunikation, datainsamling och databehandling.
Marknader och marknadsfunktioner samt stöd för avräkning måste utvecklas för
att kunna dra nytta av de avancerade mätarfunktionerna. För tillämpningar som
innebär förändringar i kundernas beteende behövs det även möjligheter att få ut
information till kunderna på rätt sätt.
Det bör även påpekas att det finns ytterligare fördelar med smarta mätare utöver
marknadsfunktionerna. Mätning av förbrukningen på timbasis hos en stor del av
kunderna ger nätföretagen viktig information som kan utnyttjas för drift och
planering av distributionsnät.

3.3

Underlätta ökad introduktion av förnybar elproduktion

En storskalig användning av förnybara energikällor vid produktion av elenergi
kommer att få stora konsekvenser för elnätet 7 . För Sverige innebär detta
utmaningar vid integreringen av förnybar elproduktion, framför allt gäller detta
vindkraft, som kommer att bestå av mindre enheter anslutna till lokalnätet, och
stora anläggningar anslutna till regionnätet eller även direkt till stamnätet.
Elproduktion med solkraft är fortfarande försumbar som energikälla i Sverige men
kan komma att etablera sig mer i framtiden 8 . Även kraftvärme baserad på
biobränsle kan förväntas öka mycket i framtiden 9 . I texten nedan kommer vi till

Position Paper on Smart Grids ‐ An ERGEG Conclusions Paper Ref: E10‐EQS‐38‐05 10 June 2010
Vattenkraft är också en förnybar energikälla men det svenska elnätet är redan anpassat till situationen
med stora mängder vattenkraft i norra Sverige och förbrukning i södra delarna av landet.
8 Vissa nätföretag har redan uttryckt oro för de möjliga negativa konsekvenserna av att stora mängder
solkraft ansluts till lokalnätet.
9 En stor del av biobränslet är en ersättning av fossila bränslen i befintliga anläggningar. Denna
ersättning påverkar inte elnätet.
6
7
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största delen att behandla vindkraft, även om konsekvenserna av solkraft och
andra nya energikällor kan vara jämförbara.
Vid mindre mängder vindkraft kommer påverkan på elnätet att vara försumbar
men vid en viss gräns kommer det att behövas nya investeringar i kraftsystemet.
Denna gräns kallas för ʺacceptansgränsenʺ eller på engelska ʺhosting capacityʺ 10 .
Acceptansgränsen varierar från några procent av förbrukningen till mer än 50
procent av förbrukningen beroende på var i nätet man vill ansluta och på vilket
fenomen (t.ex. överspänningar eller överströmmar) som ställer gränsen.

Mot mer förnybar elproduktion

Principen för acceptansgränsen förklaras i figuren nedan. Acceptansgränsen säger
ingenting om hur mycket förnybar elproduktion som är ansluten till elnätet, men
anger hur mycket som skulle kunna anslutas utan att det behövs investeringar i
nätet. Genom att använda ny teknologi, till exempel enligt listan i avsnitt 3.1, går
det att nå en högre acceptansgräns för förnybar elproduktion än genom att
använda konventionell teknologi; eller uppnå samma acceptansgräns till en lägre
kostnad.
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Figur 3-1: Princip för acceptansgräns

Införandet av vindkraft kommer att påverka alla aspekter av elnätet, men
detsamma gäller också när en industrianläggning eller en annan produktionsenhet
ansluts. Det finns dock vissa fenomen och konsekvenser för elnätet som är
specifika för vindkraft. Den snabba förväntade och planerade ökningen av andelen
vindkraft (en planeringsram på 30 TWh vindel, varav 10 TWh till havs, ska
fastställas till 2020 och ett nytt mål på 25 TWh förnybar elproduktion år 2020
antogs av riksdagen i juni 2009 11 ) innebär en stor utmaning när det gäller att
anpassa elnäten så att de klarar alla förändringar. I kommande avsnitt behandlas
några negativa konsekvenser av en integration av stora mängder vindkraft i

Termen acceptansgränsen introducerades först i: M.H.J. Bollen, M Häger, Power quality: interactions
between distributed energy resources, the grid and other customers, Electric Power Quality and
Utilisation Magazine, Vol 1, No 1, 2005. Se även resultaten från EU‐DEEP projektet på http://www.eu‐
deep.com
11 Prop. 2008/09:163 ”En sammanhållen klimat‐ och energipolitik”
10
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elnäten. Det bör påpekas att konsekvenserna inte har kvantifierats här;
acceptansgränsen beror till stor del på lokala förhållanden 12 .
3.3.1

Integrering av förnybar elproduktion i distributionsnät

Vid bedömning av konsekvenser och påverkan av vindkraftintegrering bör det
skiljas mellan konsekvenserna i distributionsnät och konsekvenserna i
transmissionsnät 13 .
I distributionsnät är det själva introduktionen av produktionsenheter som är helt
ny för de flesta nätföretag i Sverige. Nästan all produktion kommer numera från
stora enheter anslutna till stam‐ eller regionnätet. Även om näten inte är byggda
och dimensionerade för anslutning av produktionsenheter innebär det inte att det
per automatik kommer att bli problem med den första enheten som ansluts. Som
tidigare nämnts finns det en acceptansgräns som varierar för olika nät. De första
fenomen som kommer att leda till behov av nyinvesteringar i distributionsnät är
följande:


Spänningsökning på grund av injektion av aktiv effekt under perioder
med låg förbrukning kan leda till oacceptabla överspänningar. Det kan ske
redan vid mindre mängder vindkraft ansluten till nätet eftersom
spänningen redan nu ibland ligger nära sitt högsta tillåtna värde. Det
gäller då framför allt landsbygdsnät. Lösningen brukar vara att bygga
extra transformatorer, ledningar eller kablar,



När lokal produktion överstiger summan av högsta och lägsta lokala
konsumtion kan det uppstå överbelastningar i nätet. Här pratar vi om
större mängder vindkraft eller svaga landsbygdsnät då antalet kunder är
litet medan möjligheterna för vindkraft är stora. Även här är de befintliga
lösningarna att bygga extra transformatorer, ledningar eller kablar,



Anslutning av produktionsenheter till distributionsnät kan leda till att fler
kunder bortkopplas vid ett fel i nätet än vad som behövs. För kunderna
innebär det en minskad tillförlitlighet. Det kan även uppstå farliga
driftlägen då lokalproduktion går i okontrollerad ö‐drift med den lokala
lasten. De befintliga lösningarna är att ändra reläskydd, att installera
särskilt ö‐driftskydd, men även här att bygga extra transformatorer,
ledningar eller kablar.

Dessa negativa konsekvenser av vindkraft i lokalnät uppstår också vid stora
mängder av mikroproduktion ansluten till lågspänningsnät och vid kraftvärme
baserad på biobränsle.

12 För mer detaljer om konsekvenserna av anslutning av vindkraft och distribuerad elproduktion
hänvisas till litteraturen. Texten i avsnitt 3.3 är till stor del baserad på mer detaljerade studier beskrivna
i ʺMath Bollen, Fainan Hassan, Integration of distributed generation in the power system, Wiley ‐ IEEE
Press, in printʺ samt Yongtao Yang, ʺPower quality and reliability in distribution networks with
increased levels of distributed generationʺ, Elforsk report 08:39,
http://www.vindenergi.org/Vindforskrapporter/v_150.pdf
13 Det finns ingen skarp uppdelning mellan distributionsnät och transmissionsnät. Generellt består
distributionsnäten av lokalnäten och de lägre spänningsnivåerna i regionnäten medan
transmissionsnäten består av stamnätet och de högre spänningsnivåerna i regionnäten. Se t.ex. B.
Stenborg, ”Elkraftsystem Del 1”, Göteborg, 1997.
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Det finns olika nya metoder under utveckling som kan användas för att öka
acceptansgränsen utan att behöva bygga nya transformatorer, ledningar eller
kablar. Det utvecklas avancerade metoder för spänningsstyrning som använder
kraftelektroniken för att hålla spänningen inom gränserna. Sådan kraftelektronik
finns redan vid många moderna vindturbiner men används inte för
spänningshållningen. Det finns även nya metoder för skydd av nätet som klarar
mycket större lokal produktion än de befintliga metoderna. Båda metoderna (för
spänningsstyrning och för skydd) använder mätning på flera ställen och
kommunikation mellan olika punkter i nätet. Kommunikationen behövs också för
att kunna styra lasten och lokalproduktionen.
Problemen med överspänning eller överbelastning uppstår när låg förbrukning
sammanfaller med hög produktion, dvs. när det finns lokalt överskott av el. Om
man kan minska produktionen och/eller öka förbrukningen vid rätt tillfälle kan
man lösa problemen. Att minska produktionen låter enklast, men då ska den
ersättas med något annat, som brukar vara fossilkraft. Om man kan använda el
framför allt när det finns lokalt överskott kan man möjliggöra större
energiproduktion från vindkraft. Ett alternativ som också diskuteras är att på
något sätt flytta förbrukningen till perioder med produktionsöverskott. Man
tänker då på elanvändning som inte är tidskritisk; drift av tvättmaskiner och
laddning av elbilar nämns som exempel. Istället för styrning av förbrukning eller
produktion kan ett energilager användas. Ett sådant kan ställas i närheten av
kunden (produktion eller konsumtion) eller på lämpliga ställen i nätet.
På distributionsnätsnivå varierar acceptansgränsen stort och även de fenomen som
ställer gränsen. Dessa variationer finns mellan olika delar av landet men också
inom samma nätföretag. Det gäller bland annat skillnaden mellan stadsnät och
landsbygdsnät, men även avståndet till närmaste nätstation och till närmaste
inmatningspunkt från regionnätet. Olika delar av nätet behöver olika lösningar och
det går inte att tillämpa samma lösning överallt.
3.3.2

Integrering av förnybar elproduktion i transmissionsnät

Vid anslutning av stora vindparker och vid stora mängder av lokalproduktion
kommer även transmissionsnätet att påverkas. Därutöver kommer också systemet
(produktionen och nätet) att påverkas 14 .
En av de viktigaste utmaningar för nätägarna är de nya effektflödena på grund av
förnybar elproduktion i själva elnätet. Det är dock inget specifikt vindkraftproblem
utan problemet uppstår i samband med integration av all ny produktion, t.ex. ny
vattenkraft eller effekthöjningar i kärnkraft. Att bygga nya utlandsförbindelser ger
också nya effektflöden i nätet. Vindkraft medför dock specifika utmaningar som
delvis beror på att introduktionen av vindkraft i nätet kommer att/förväntas, ske
snabbt och på ett oförutsägbart sätt. Ledtiden för en ny vindkraftpark är generellt
mycket kortare än för en luftledning eller en stor produktionsenhet. Utmaningen
blir ännu större på grund av den så kallade ”intermittenta produktionen” eftersom
variationen i vindkraft till stor del inte är förutsebar och inte har någon korrelation
med förbrukningen. Produktionen i de befintliga produktionsenheterna har
traditionellt varit starkt relaterad till förbrukningen: ju högre förbrukning, ju högre
Se även ʺImpact of increased amounts of renewable energy on the Nordic power system operationʺ,
ENTSO‐E, 31 augusti 2010, för mer detaljer om systempåverkan av framför allt vindkraft.
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produktion. Det gäller inte för vindkraft. Istället för enbart två extrema
driftsituationer (hög förbrukning med hög produktion; låg förbrukning med låg
produktion) kommer det till två nya situationer (hög förbrukning med låg
produktion; låg förbrukning med hög produktion). Vindkraftproduktionen
kommer att vara spridd över hela landet, vilket innebär att det kan blåsa i en del av
landet men vara vindstilla i en annan del. Antalet möjliga driftsituationer kommer
därmed att öka avsevärt. Eftersom nätägaren måste se till att nätet klarar alla
driftsituationer är det tydligt att utmaningarna kommer att bli större. Här kommer
även en framtida utmaning gällande driftoptimering med avseende på t.ex.
förluster.
Integreringen av vindkraft anses också vara svårare eftersom vindkraft ofta räknas
som icke‐bortkopplingsbar produktion. Befintlig produktion kopplas bort när den
leder till överbelastning av nätet. Istället startas annan produktion som inte ger
överbelastning. Svenska Kraftnät använder en beräkningsmetod som kallas
ʺmotköpʺ för att ge ekonomisk kompensation både till enheter som kopplas bort
och till enheter som startas 15 . Det finns dock idag inga motsvarande metoder på
regionnätsnivå där största delen av vindkraften kommer att anslutas.
I Sverige pågår det en diskussion om var i landet vindkraften ska etableras. Det
finns för‐ och nackdelar med de olika alternativen men till slut är det i huvudsak
en marknadsfråga, då investeringarna kommer att göras där de förväntas ge mest
avkastning. Därför bör nätet vara förberett för alla rimliga scenarier. Om
vindkraften kommer att etablera sig i södra Sverige ger det fördelar för driften av
stamnätet. Produktionen i södra Sverige kommer då att öka och behovet av
överföring från norra Sverige kommer att minska. Det minskar förlusterna och gör
även att nätet blir mer stabilt. Men om produktionen kommer att finnas i norra
Sverige ska den överföras över samma luftledningar som också överför vattenkraft
till södra Sverige. Man skulle då kunna minska produktionen från vattenkraft i
samma takt som vindkraften ökar så att den totala effekten blir densamma.
De problem som diskuteras kan lösas genom att minska produktionen men även
genom att flytta förbrukningen till perioder med ett överskott på förnybar
elproduktion. Storskalig lagring men även styrning av last är möjliga lösningar. Att
pumpa upp vatten från ett magasin till ett högre liggande magasin genom
pumpkraftverk är en lösning som används i flera länder för att minska
effekttoppar. Sådana skulle också kunna förenkla driften av stamnätet vid
storskalig etablering av vindkraft i norra Sverige. Men även om pumpkraftverk är
en bra och billig teknisk lösning, så går den i många fall inte att förverkliga på
grund av miljökonsekvenser.
3.3.3

Minskat behov av stora kraftverk

Stora mängder elproduktion från förnybara källor minskar behovet av
elproduktion från stora kraftverk, som till exempel kärnkraft eller vattenkraft i
Sverige (kol‐, gas‐ och oljekraft i flera andra länder). Det finns dock vissa
följdkonsekvenser som kan äventyra kraftsystemets driftsäkerhet. Dessa
konsekvenser har till stor del att göra med de stora variationerna i
produktionskapacitet hos förnybara energikällor. Det bör påpekas att dessa
Metoden kommer att ersättas med en uppdelning av den svenska elmarknaden i olika prisområden,
för att därigenom låta marknadens prissignaler hantera eventuell brist på överföringskapacitet.
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variationer gäller framför allt vind‐ och solkraft. Kraftvärme med biobränsle som
energikälla är mycket mer förutsägbar och i stor utsträckning konstant och
korrelerad med produktionen även om viss variation förekommer, bland annat
säsongsvariationer.
En första konsekvens av stora mängder elproduktion från förnybara energikällor
är att utnyttjningsgraden i de dyraste kraftverken (dvs. kraftverken med de högsta
marginalkostnaderna per kWh) kan komma att minska så mycket att det inte
längre blir ekonomiskt försvarbart att behålla dem. Det kommer att göra det
svårare att garantera driftsäkerheten under förbrukningstoppar samtidigt som det
finns risk att inte tillräckligt mycket förnybar elproduktion blir tillgänglig. Även
om inga kraftverk kommer att stängas kan det bli effektbrist när en framtida
ökning av förbrukningen inte täcks av motsvarande ökning av
produktionskapacitet med tillräckligt hög tillgänglighet. Det kan uppstå effektbrist
i nätet under perioder med hög belastning men låg kapacitet från förnybara
energikällor. Effektbrist i Sverige inträffar i praktiken vanligen vid brist på
överföringsförmåga över utlandsförbindelserna. En möjlighet att minska risken för
effektbrist är därmed att bygga fler utlandsförbindelser eller förstärka de redan
befintliga. För Sverige betyder det i första hand nya HVDC‐länkar. Risken för
effektbrist kan även åtgärdas genom minskning av förbrukningen. Att kunna mäta
och avräkna förbrukning över kortare intervall (till exempel varje timme) är en
viktig byggsten i marknadsmodeller som kan åstadkomma sådana minskningar i
förbrukningen.
En annan konsekvens av det minskade behovet av stora kraftverk är att det ibland
kan uppstå situationer där det inte finns tillräckligt med stora kraftverk i drift för
att hålla systemet stabilt och tillräckligt driftsäkert. Sådant kan hända när en låg
förbrukning sammanfaller med en hög produktion från förnybara energikällor.
Stora kraftverk behövs inte bara för att producera elektrisk energi utan även för att
hålla systemet stabilt samt för att ge tillräckligt med reservkraft i fall en viktig
komponent i systemet faller bort. Sådana systemtjänster (på engelska: ”ancillary
services”) levereras i allmänhet inte av förnybar elproduktion.
Det kan uppstå situationer där det finns ett överskott på förnybar elproduktion
lokalt eller i hela landet. Ett sådant överskott bidrar inte till systemtjänster och
driftreserver. En lösning, som troligen kommer att tillämpas först, är att koppla
bort en del av den förnybara produktionen. Det krävs dock en avancerad
kommunikationsinfrastruktur för att koppla bort små anläggningar som
kraftvärme, enskilda vindturbiner anslutna till distributionsnät eller
mikroproduktion. Om en sådan situation uppstår ofta är konsekvensen också att
produktionen från förnybar elproduktion kommer att vara mindre än vad som är
möjligt. En annan möjlig lösning är att låta den förnybara elproduktionen bidra till
systemtjänster och reserver och att lägga systemtjänster och reserver hos
användare eller hos andra aktörer.
I ett längre perspektiv är en storskalig utbyggnad av överföringskapacitet till andra
länder, såväl i Norden som till kontinenten, en lösning. Om investeringar
genomförs i enlighet med de politiska målen kan på sikt ett överskott av el uppstå i
Norden. Eftersom elproduktionen i de nordiska länder sannolikt även framöver
kan ske till relativt sätt lägre kostnader jämfört med övriga nordeuropeiska länder
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kan ett överskott då vara mycket konkurrenskraftigt mot kolkraft och oljekraft i
Mellaneuropa.
3.3.4

Prognosfel vid förnybar elproduktion

Variationer i produktion från vindkraft och solkraft är välkända och anges ofta
som en negativ aspekt av vindkraft. Det är dock en grov förenkling av situationen
och det är viktigt att sätta dessa variationer i rätt perspektiv. I distributionsnät är
konsekvenserna av dessa variationer begränsade till problem med
spänningskvalitet i några enskilda fall. På högre spänningsnivåer är det framför
allt osäkerheten i produktionen som kan leda till begränsningar i nätet. På
systemnivå är konsekvenserna, som redan nämnts, att antalet stora kraftverk i drift
minskas. Det är således inte variationerna i sig som är den stora utmaningen, utan
prognosfel några timmar i förväg.
Den osäkerhet i produktionen som uppstår vid mindre mängder elproduktion från
förnybara källor kan läggas som en del av den osäkerhet som finns i
förbrukningen. Det finns omkring 250 MW reservkapacitet i det svenska systemet 16
för att klara prognosfel i förbrukningen, och som även kan användas för att täcka
prognosfel från mindre mängder elproduktion.
Vid större mängder vindkraft ökar det totala prognosfelet och det kommer därför
att behövas en ökning av reservkapaciteten. Behovet av reservkapacitet kommer
att vara högst under driftlägen med stor produktion från vindkraft, när den
tillgängliga reservkraften är lägst (se diskussionen i avsnitt 3.3.4.)
Det svenska kraftsystemet har en hög andel vattenkraft (en av de högsta i världen)
vilket medför stora fördelar vid vindkraftintegrering. Vattenkraft går snabbt att
reglera utan stora extra kostnader. En stor del av de prognosfel som förekommer
vid vindkraftproduktion kan då kompenseras genom styrning av vattenkraft. Det
kräver dock tillräckligt med överföringskapacitet mellan vattenkraft och vindkraft
och en balanskraftmarknad som ger rätt incitament för vattenkraftsägarna att
leverera balanskraften. Att förstärka överföringsförmågan söderut, mot Tyskland
och Danmark, ökar möjligheterna att använda svensk vattenkraft för att balansera
prognosfel vid vindkraftproduktion på kontinenten. Det finns även möjlighet att
jämna ut prognosfel över ett större geografisk område. Observera att
överföringsförmågan måste förstärkas såväl inom Sverige, som mellan Sverige och
kontinenten och på kontinenten.
Om det kommer att uppstå brist på balanskraft för att kompensera prognosfel från
elproduktion i Sverige behövs det en ökning av balanskraften. Det kan till exempel
ske i form av laststyrning.
3.3.5

Behov av flexibilitet och intelligenta nät

Det finns en egenskap i elnätet som är viktig att ta hänsyn till när det gäller val
mellan befintlig och ny teknologi. Att använda befintlig teknologi betyder i de
flesta fall att bygga nya ledningar, produktionsanläggningar,
transformatorstationer, mm. Att förstärka elnätet på detta sätt är inte enkelt och
hela proceduren kan ta flera år från det att man inser behovet av en nyinvestering
Av 600 MW för hela det nordiska systemet; Nordic Grid Code 2007. Det kommer att behandlas
närmare i nästa avsnitt.
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till det att den nya komponenten är i drift. Det gäller framför allt för ledningar i
stam‐ och regionnätet och för stora produktionsenheter. För stamnätsledningar är
det inte ovanligt med tidsintervaller på cirka tio år från beslut till drifttagande. På
regionnätsnivå är ledtider på fem år inte ovanliga. Att bygga stora
produktionsanläggningar kan ta lika lång tid, i vart fall när det gäller vattenkraft
eller kärnkraft. Samtidigt som det tar flera år att göra investeringar i nätet kan
ändringar på kundsidan ske mycket snabbare.
Vindkraftintegreringen i regionnätet och i stamnätet är också en utmaning.
Nätägaren ska bedöma varje förfrågan och utifrån det bestämma behovet av
investeringar i nätet. Målet om 30 TWh energi från vindkraft år 2020 kommer
säkert att kräva förstärkningar på flera ställen i nätet. Men hittills är det
fortfarande oklart var vindkraften kommer att etableras och därför är det oklart
vilka investeringar som behövs i nätet.
Denna osäkerhet om den framtida elproduktionens påverkan på nätet kräver en
flexibilitet som inte finns med befintlig teknologi. Ny teknologi kan dock erbjuda
en större flexibilitet, dvs. kortare ledtider mellan identifieringen av behovet och
idrifttagningen, och därmed vara en viktig anledning att främja en större
modernisering av elnäten. Nya teknologier som laststyrning och lagring,
tillsammans med lämpliga styralgoritmer, kan till exempel erbjuda en sådan
flexibilitet som kan användas för att förbereda nätet för stora mängder förnybar
elproduktion oberoende av var i nätet den kommer att anslutas.

3.4

Effektreduktion vid effekttoppar

Behovet av kapacitet i till exempel luftledningar eller transformatorer, men även i
produktionsenheter, bestäms av den högsta effekten som ska transporteras genom
komponenten. En ny teknologi som kan minska effekttoppar innebär i princip ett
minskat behov av nya luftledningar, kablar, transformatorer eller
produktionsenheter. Observera att med effekttoppar avses inte bara toppar i den
totala förbrukningen utan även höga effektströmmar mellan olika delar av nätet.
3.4.1

Vad är effekttoppar?

För att kunna förstå hur ny teknologi kan påverka effekttoppar är det viktigt att
först förstå vad som bestämmer behovet av överföringskapacitet. En viss
komponent i nätet, som en luftledning eller en transformator, kan överföra
elektrisk energi till en viss gräns. Denna gräns bestäms av den högsta tillåtna
drifttemperatur som komponenten klarar, till exempel 90 grader.
Drifttemperaturen bestäms av storleken på strömmen, omgivningstemperaturen,
och även till en mindre del av strömmens vågform. Komponentens mål är att
överföra elektrisk energi och ju mer energi den kan överföra desto bättre uppfyller
den sitt mål. Det finns olika sätt att öka komponenternas överföringsförmåga utan
att byta ut komponenten. Några exempel av sådana åtgärder är:


Att minska distorsionen i strömmens vågform, till exempel genom att
installera filter som kompenserar distorsion orsakad av kunden. I de flesta
fall är ökningen av överföringskapaciteten försumbar och bara vid vissa
industriella anläggningar kan det vara värt att göra en bedömning.
Anledningen till att sådana filter installeras är i de flesta fall nätägarens
krav på begränsningar i spänningsdistorsion,
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Att minska den så kallade reaktiva effekten som gör att strömmen är högre
än vad som behövs för att överföra den elektriska energin (den så kallade
aktiva effekten) 17 . Det finns kompenseringsutrustning för att minska den
reaktiva effekten som använder kopplingsbara kondensatorbatterier eller
kraftelektronik. Sådan utrustning används i industriella anläggningar och
det är krav från nätägaren som ligger till grund för det. Reaktiv
effektkompensering används också i stamnätet och delvis i regionnätet.
Även i distributionsnäten skulle reaktiv effektkompensering kunna
minska behovet av nätförstärkningar i form av nya ledningar, kablar och
transformatorer,



Att jämna ut förbrukningen över året så att ledningar och komponenter
används så effektivt som möjligt. I praktiken varierar förbrukningen
mycket; variationen är större för lägre spänningsnivåer (lokalnät) eftersom
sammanlagringseffekterna från många kunder är högre vid högre
spänningsnivåer (region‐ och stamnät). Enligt Svenska Kraftnäts statistik
över 2009 var medelförbrukningen 15 185 MWh per timme medan
förbrukningen under den högsta timmen var 24 470 MWh, dvs. 60 %
högre. Om man på något sätt skulle kunna utjämna förbrukningen skulle
det betydligt minska behovet av nya överföringsledningar och
produktionsenheter. Det är denna utjämning av förbrukning över tiden
som diskuteras mycket och som av många anses vara ett viktigt element i
det framtida (intelligenta) elnätet. Egentligen finns det två
tillvägagångssätt här: att minska effekten bara vid effekttoppar eller att
jämna ut effekten över tid. I ett elnät med stora mängder förnybar
elproduktion kan minskning av effekten åstadkommas genom en
minskning av förbrukning eller en minskning av produktion. Möjliga
metoder är: förbrukning och produktion som styrs av nätägaren;
incitament genom prissignaler för att ändra förbrukning och produktion;
energilager som agerar ibland som förbrukning, ibland som produktion,



Att öka mängden energi som kan överföras genom att ta med
omgivningstemperaturen och vindhastigheten i skyddsalgoritmen. I
nästan alla fall skyddas en komponent mot överbelastning genom ett
installerat överströmskydd som kopplar bort komponenten om strömmen
överskrider en viss gräns under en viss tid. Det är inte själva strömmen
som bestämmer om en komponent är överbelastad utan komponentens
temperatur. Vid en lägre omgivningstemperatur eller om det blåser mer,
kan en högre ström tillåtas utan att komponentens temperatur överskrider
gränsen. En mer avancerad skyddsalgoritm skulle kunna mäta
komponenttemperaturen direkt eller räkna ut den högsta tillåtna
strömmen från mätningar av omgivningstemperaturen och
vindhastigheten.

3.4.2

Minska effekttoppar på systemnivå

På systemnivå gäller det att alla produktionsenheter gemensamt klarar den totala
förbrukningen. Både aktiv och reaktiv effekt levereras av stora
Det finns ingen enkel förklaring till vad reaktiv effekt egentligen är och det ligger utanför denna
rapport. För en ansats till en mer teknisk beskrivning refereras till ʺKort genomgång av
effektberäkningar för lågenergilampor och andra olinjära lasterʺ på www.energimyndigheten.se
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produktionsenheter, men i denna diskussion tar vi bara hänsyn till den aktiva
effekten 18 . Vad gäller aktiv effekt krävs tillräcklig produktionskapacitet för att
täcka följande behov:
1

Den totala förbrukningen. En del av förbrukningen kan importeras från
grannländer genom likströms‐ eller växelströmsförbindelser. I så fall
behövs det produktionskapacitet utomlands för att täcka förbrukningen.
På samma sätt kan produktionskapacitet i Sverige användas för att täcka
förbrukningen i andra länder. Spotmarknaden ser till att
produktionskapacitet täcker den förväntade förbrukningen under varje
timme. Planeringen för spotmarknaden görs dagen innan men under
dagen kan det ske ändringar genom balansmarknaden,

2

Olika typer av reservkapacitet. Det finns en snabb tillgänglig reserv för att
kompensera bortfall av en stor produktionsenhet någonstans i det
nordiska nätet. Enligt avtal mellan de nordiska länderna 19 ska Sverige
nästan kontinuerligt ha tillgång till omkring 350 MW av sådan
reservkapacitet. Det behövs även omkring 250 MW reserv för att
kompensera avvikelser mellan den förväntade och den verkliga
förbrukningen. Även prognosfel för vindkraftproduktion täcks för tillfället
med denna reserv. Utöver det behövs det 1200 MW som måste vara
tillgänglig inom 15 minuter för att fylla på de snabba reserverna i hela
Norden efter bortfall av en stor enhet i Sverige. Sammantaget betyder det
att det nästan hela tiden behövs 1800 MW mer produktionskapacitet än
den förväntade förbrukningen. I Sverige är det Svenska Kraftnät som
ansvarar för att reserven finns. Svenska Kraftnät köper i första hand dessa
reserver på marknaden, men om det inte finns tillräckligt med kapacitet
tillgänglig har Svenska Kraftnät tillgång till sina egna reserver, den
såkallade effektreserven, som delvis består av extra produktionskapacitet
och delvis av industrianläggningar som kan minska produktionen vid
behov.

Dessa två delar av produktionskapaciteten behöver alltid vara tillgängliga, även
vid årets effekttoppar och även när några stora produktionsenheter är ur drift för
underhåll eller reparation. Det finns olika typer av reservkapacitet som,
tillsammans med den högsta förväntade förbrukningen, leder till kravet att den
totala produktionskapaciteten är minst lika med summan av de följande bidragen:
1

Den högsta förväntade totala konsumtionen några år framåt i tiden.
Eftersom det kan ta många år att bygga stora produktionsenheter är det
viktigt att se fem till tio år framåt i tiden. Svenska Kraftnät uppskattar
därför inför varje vinter hur mycket marginal det finns mellan produktion

18 Att leverera reaktiv effekt är lika viktigt och de två senaste stora avbrotten i Sverige orsakades av brist
på reaktiv effekt. Balansen mellan produktion och konsumtion är i princip motsvarande som för aktiv
effekt. Den största skillnaden är att reaktiv effekt ger mycket större förluster vid transport vilket gör att
den bör produceras i närheten av där den konsumeras. Men som sagt, vi kommer inte att prata mer om
reaktiv effekt här eftersom det skulle kräva mycket mer tekniska detaljer.
19 För detaljer kring de olika driftreserverna i det nordiska kraftsystemet, se ʺAvtal om driften av det
sammankopplade nordiska kraftsystemet (Systemdriftavtal)ʺ, som finns på www.entsoe.eu
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och konsumtion av el. Inför vintern 2009/2010 uppskattades förbrukningen
till högst 27 600 MW (för en så kallad tioårsvinter),
2

De olika reserverna som behandlas ovan; totalt omkring 1800 MW,

3

En marginal för att täcka planerad och oplanerad otillgänglighet av
produktionsenheter. Det finns olika sätt att uppskatta denna marginal,
från en konstant procent av konsumtionen till en detaljerad matematisk
beräkning då tillförlitligheten av varje produktionsenhet tas med. Svenska
Kraftnät använder en otillgänglighet av tio procent för produktionsenheter
i sina beräkningar. Med en konsumtion på 27 600 MW och en reserv på
1800 MW betyder det att det behövs minst 32 700 MW total
produktionskapacitet.

Behovet av produktionskapacitet är omkring 5000 MW större än den högsta
uppskattade förbrukningen. Med andra ord finns det produktionskapacitet som
högst sannolikt aldrig kommer att behövas användas. Vid avregleringen av den
svenska elmarknaden 1996 var det inte längre ekonomiskt försvarbart för
konkurrensutsatta företag att behålla de produktionsenheter som tidigare använts
som reservkraft. För att ändå kunna garantera en tillräckligt hög tillförlitlighet för
elleveranserna har riksdagen beslutat att Svenska Kraftnät får upphandla upp till
2000 MW effektreserv som bara ska användas i fall marknaden inte skulle klara
behovet av produktionskapacitet. Nyligen har riksdagen beslutat att effektreserven
ska fasas ut till den 15 mars 2020 20 och att en ökad del av effektreserven ska skapas
genom avtal om minskad energiförbrukning.
Om ny teknologi kan garantera en lika hög tillförlitlighet som dagens nivåer, men
utan behovet av 5000 MW produktionskapacitet utöver den högsta förbrukningen
skulle det direkt minska behovet av ny produktionskapacitet. Här är det viktigt att
det, utöver den nya teknologin, finns ekonomiska incitament för
marknadsaktörerna att erbjuda driftreserver vid behov.
Utöver en begränsad produktionskapacitet finns det även en begränsad
överföringskapacitet i stamnätet. Begränsningar i stamnätet finns framför allt
mellan norra och södra Sverige men även inom de södra delarna finns det
begränsningar, även om en del av dessa kommer att försvinna genom den
planerade Sydvästlänken. Det betyder att det även måste finnas en viss balans
mellan produktion och konsumtion i varje del av landet. Det betyder ytterligare
behov av produktionskapacitet. Vid planering av produktion per region ska man
ta hänsyn till samma typ av krav på driftreserver som vid planering av produktion
för hela landet. Det behövs under driften hela tiden minst en ledning som reserv.
Vid planeringen skulle man helst ha två ledningar som reserv i fall det behövs
längre reparationer eller underhåll på ledningen 21 .
De klassiska lösningarna vid brist på produktionskapacitet (höga effekttoppar på
systemnivå) är att tillhandahålla ytterligare produktionskapacitet och att öka
stamnätets överföringsförmåga för att kunna jämna ut effekttopparna över ett
Lag (2003:436) om effektreserv.
Även detaljer om planeringen i stamnätet beskrivs i ʺAvtal om driften av det sammankopplade
nordiska kraftsystemet (Systemdriftavtal)ʺ, som finns på www.entsoe.eu
20
21
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större geografiskt område. Mängden produktionskapacitet har helt blivit en
marknadsfråga, med undantag för Svenska Kraftnäts effektreserv som kommer att
avvecklas. Att öka överföringskapaciteten i stamnätet är kostsamt och
tidskrävande.
En tredje lösning är att minska effekttopparna. Det kan göras genom storskalig
lagring eller genom att ge incitament till kunder att minska sin förbrukning under
effekttoppar. Storskalig lagring av energi kan, som redan nämnts, ske i form av
pumpkraft, men många andra typer av energilager är under olika faser av
utveckling. Nackdelen med anläggningar för energilagring är, precis som för
produktionsenheter, att det finns kostnader knutna till att ha dem tillgängliga även
om de inte används. Att använda minskning av elförbrukningen som
reservkapacitet har den stora fördelen att det inte finns några kostnader med att
hålla reserverna. För reserver som sällan används kan det därför vara mer
ekonomiskt att de finns i form av förbrukningsminskning istället för i form av
produktionsökning. En del av Svenska Kraftnäts effektreserv utgörs av
förbrukningsminskning. Det gäller stora industrianläggningar som minskar sin
elförbrukning efter en viss tids förvarning. Med ny teknologi finns möjligheten att
använda en mycket större del av förbrukningskunderna som reserv. Styrning av
förbrukning kommer att behandlas mer i detalj i avsnitt 3.7.
3.4.3

Nättariffer och överföringskapacitet

Att utforma mer avancerade nättariffer är ett viktigt instrument för att begränsa
nätets effekttoppar. Med nuvarande utformning av nättarifferna är kostnaderna för
kunderna oberoende av den aktuella belastningen i nätet. En framtidsutveckling
av infrastrukturen för kommunikation mellan produktion, elnät och kund skulle
ge den tekniska möjligheten att nättariffer utformas så att kostnaderna för att
använda nätet varierar med tid och beror på belastningen i nätet under ett visst
tidsintervall.
Med en sådan nättariff skulle kostnaderna för överföringen kunna bestämmas för
ett begränsat tidsintervall, t.ex. en timme, beroende på de aktuella eller
prognostiserade effektflödena mellan nätföretagen. Om det t.ex. skulle finnas ett
högt effektflöde från region‐ till lokalnät skulle nättariffen gå upp. Och om
effektflödet var lågt skulle nättariffen gå ner. Med denna tariffkonstruktion skulle
det skapas incitament för kunden att flytta sin förbrukning till perioder med lokala
lägre belastningar. Effektflöden är inte helt förutsebara och beror bland annat på
temperaturen så en kontinuerlig återkoppling av nättariffen till kunden skulle
behövas för att kunna ge rätt signal. Återkoppling av nättariffsförändringar skulle
kunna ske genom elmätarna eller på ett annat sätt.
Sådana effektbaserade tariffer skulle också kunna underlätta introduktion av
förnybar elproduktion. Genom rätt tariffutformning skulle kunderna kunna ges
incitament att flytta förbrukning från perioder med ett lokalt underskott på
förnybar elproduktion till perioder med ett lokalt överskott på förnybar
elproduktion.
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3.5

Energieffektivisering

3.5.1

Förluster i nätet

Att minska energianvändningen är ett sätt att minska koldioxidutsläpp och ett
bidrag till ett hållbart samhälle. Elnätets ändamål är att överföra elenergi mellan
producenter och förbrukare. Överföringen sker med en viss effektivitet, dvs. det
finns förluster i nätet knutna till överföringen. Under 2009 var de totala förlusterna
7,3 % av förbrukningen 22 , uppdelat på följande sätt:


2,8 TWh i stamnätet,



2,3 TWh i regionnät,



3,9 TWh i lokalnät.

Det finns olika sätt att minska förlusterna i nätet. En minskning av strömmen leder
direkt till en minskning av förlusterna. Eftersom förluster är proportionella med
kvadraten av strömmen är det ett effektivt sätt att minska förluster. Detta
kvadratiska samband gör också att det lönar sig att sprida förbrukningen jämt över
tiden. Ett annat sätt att minska förlusterna är att minska resistansen i ledningar,
kablar och transformatorer så att samma ström ger mindre förluster. För ledningar
och kablar betyder det framför allt att öka ytan. För transformatorer går det även
att minska förluster i kärnan, de så kallade järnförlusterna.
Eftersom det finns ett samband mellan spänning och ström (som bestäms av
lasten) går det att påverka förlusterna genom att styra spänningen i nätet. I stam‐
och regionnäten leder en ökning av spänningen i allmänhet till en sänkning av
strömmen och därmed till en sänkning av förlusterna. Förlusterna kan därför
minimeras genom att hålla spänningen så nära som möjligt sin övre gräns. I
distributionsnät är det mer komplicerat. För vissa laster ger en minskning av
spänningen en minskning av strömmen, medan det är precis tvärtom för andra
laster.
3.5.2

Information till kunder om förbrukning

Energieffektivisering kan förväntas ske på ett mer indirekt sätt genom att
kunderna får mer detaljerad information om sin förbrukning och då väljer att
minska eller variera sin konsumtion. Återkoppling av förbrukning per månad kan
visa på trender i elförbrukning men för att kunna bedöma hur förbrukning kan
minskas behövs information av förbrukning t.ex. per timme. Flera nätägare har
börjat ge kunderna tillgång till sådan information genom webbplatsen. Några
studier som gjordes på LTH i Lund kunde inte visa på en statistisk relation mellan
användning av sådana webbtjänster och minskning av förbrukning 23 .
Energirådgivning nämndes som ett sätt att utnyttja informationen på ett

Enligt statistik från Svenska Kraftnät. Den totala förbrukningen under 2009 var 124 TWh. Förlusterna
bör jämföras med produktionen från vindkraft som var 2,5 TWh under 2009.
23 Elin Ersson, El‐info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder Fallstudie 1
”Min elförbrukning” hos Skånska Energi AB; LTH., februari 2009. ‐ , Fallstudie 2 ”Dina Sidor” hos
Öresundskraft, LTH, maj 2009. ‐, Fallstudie 3 ”EnergiDialog‐Privat” hos E.ON Sverige AB, LTH, juli
2009.
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effektivare sätt 24 . Interactive Institute har i ett flertal forskningsprojekt 25 visat att
med rätt återkoppling i realtid på sin elförbrukning ökar kundernas medvetenhet
och minskar dess förbrukning. Återkopplingen i realtid har också påverkat
kundernas engagemang. Realtidsmätning (dvs. med en tidsupplösning av till
exempel 1 sekund) är troligen mest kostnadseffektiv om data lagras lokalt,
innanför eller utanför samma apparat som utför mätning av förbrukningen till det
koncessionerade nätet.
Med rätt återkoppling går det att uppnå ca 10 % minskning i förbrukning 26 . För att
kunna uppnå sådana nivåer för hela kundkollektivet behövs det utöver tillgång till
data för kunden rådgivning från energiexperter.
3.5.3

Energisnål förbrukning

På förbrukningssidan finns det också en trend att energieffektivisera. Till exempel
har både vitvaror och kundelektronik blivit energieffektivare. Mest synligt och
omtalat är ersättningen av glödlampor med lågenergilampor. Genom att ersätta en
60‐W glödlampa med en 40‐W halogenlampa eller en 14‐W CFL kan man minska
förbrukningen för belysningen mycket. Det leder även till minskning av
förlusterna i nätet och minskning av effekttoppar utan att det behövs några
investeringar i nätet.
3.5.4

Elektrifiering av transportsektorn

Ett annat sätt att minska energiförbrukningen är genom elektrifieringen av
transportssektorn. Här antas det att elen 27 genereras på ett miljövänligt sätt.
Alla sätt att använda el för transporter ökar belastningen av kraftsystemet eftersom
förbrukningen ökar. Den totala energiförbrukningen av transportsektorn i Sverige
var 129 TWh under 2008; av det var 88 TWh från inrikes vägtrafik. En total
övergång till elbilar skulle troligen behöva mindre än 88 TWh men ändå skulle det
leda till en signifikant ökning av den totala elförbrukningen som är numera
omkring 150 TWh per år. Elektrifieringen av transporten förväntas inte ske i någon
större omfattning under de närmaste åren och olika prognoser till 2020 anger att
upp emot 15 % av bilarna kommer att vara eldrivna på något sätt 28 . Förväntningen
är att största delen av dessa kommer att vara hybridbilar som ger en minskning av
energiförbrukning men en begränsad ökning av elförbrukningen. De helt
elektriska bilarna förväntas användas framför allt för kortare sträckor. Baserat på

24 J. Pyrko, El‐info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder Syntes, Elforsk
rapport 09:90, november 2009.
25 L. Broms, et al., Coffee maker patterns and the design of energy feedback artifacts. In: DIS 2010, 16‐20 August
2010, Arhus, Denmark. A. Gustafsson, Positive Persuasion ‐ Designing enjoyable energy feedback,
experiences in the home. Doktorsavhandling, Dept Applied Information Technology, Chalmers, 2010.
26 IEA Demand Side Management Propram, IEA Task XIX Micro Demand Response and Energy Saving;
http://www.ieadsm.org/ViewTask.aspx?ID=16&Task=19&Sort=0
27 Det som bör räknas här är energikällan som används för att generera den extra elenergi som behövs
för elektrifieringen. På den öppna marknaden är det dyraste energislaget varje timme. Det finns inget
enkelt sätt att bestämma hur stor minskningen av koldioxidutsläpp mm kommer att bli vid
elektrifieringen av transporter och frågan ligger utanför denna utredning; här behandlas bara hinder
mot att införa intelligenta lösningar som gör det enklare att integrera elektriska transportmedel i
kraftsystemet.
28 Som jämförelsen och enligt Transportstyrelsen ökade andelen bilar med katalysator (som blev
obligatorisk för nya bilar i slutet av 80‐talet) med omkring 5 % per år. Övergången till elbilar, som är
frivillig, förväntas ske med långsammare takt.
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det uppskattar vi en ökning av högst 5 TWh elförbrukning på grund av elbilar till
2020, dvs. omkring 3 % av nuvarande förbrukning.
Vad alla eldrivna transporter har gemensamt är att deras förbrukning varierar
mycket ojämnt över tiden. Det ökar ytterligare behovet av minskning av
effekttoppar. Även här finns det osäkerheter som gör det svårt för nätföretag att
planera investeringar i sina nät. Det är okänt hur mycket elbilar det kommer att
finnas i olika nätområden och framför allt hur den tillhörande
förbrukningspatronen för elen (laddningen) kommer att se ut 29 . Ett antal studier
som utfördes i USA 30 visar på att vissa glesbygdsnät redan kommer att bli
överbelastade när 2 % av bilarna ersätts med laddningsbara elbilar. Samma studier
visar också att stora delar av dagens nät klarar 20 % laddningsbara elbilar. Vid
överbelastning av nätet gäller samma diskussion om minskning av effekttoppar
som i förra avsnittet.

3.6

Aktivare elkunder

Med ”aktiva elkunder” menas här kunder som aktivt väljer mellan olika
leverantörer eller mellan olika tjänster eller avtal hos samma leverantör. Till
begreppet aktivare elkund räknas också att kunden kan påverka sina elkostnader
på ett annat sätt än bara genom sänkning av sin förbrukning. Här ingår i första
hand att flytta aktiviteter till en annan tidpunkt, men med tillräckligt incitament
kan det utvecklas styrautomatik som kopplar apparater, startar lokal produktion,
eller använder energilagring för att flytta förbrukning till en annan tidpunkt.
Det bör dock tydligt skiljas mellan valmöjligheterna vad gäller elpriset och vad
gäller nättariffer. Vad gäller elpriset har varje kund i Sverige möjlighet att välja
leverantör. Energimarknadsinspektionen förenklar jämförelsen genom
”elpriskollen” 31 . För samma leverantör kan kunden även välja mellan olika avtal.
De viktigaste avtalen för elpris är:


Rörligt pris på månadsbasis, där priset baseras på spotpriserna under
månaden,



Fast pris, de vanligaste från sex månader upp till tre år,



Tillsvidare pris tillämpas om kunden inte aktivt gör något val.

Utöver det erbjuder flera elhandlare möjligheten att välja energi från olika
energikällor.
Införandet av månadsavläsning har gjort det ännu enklare att byta elleverantör.
Införandet av timavläsning förväntas också leda till nya elavtal och därmed en
ökad valmöjlighet för kunden.

S. Babaei, Effects of plug‐in electric vehicles on distribution systems ‐ A real case of Gothenburg, IEEE
PES Conf. on Innovative Smart Grid Technologies Europe. October 2010, Gothenburg.
30 M. Duvall. Introduction to electric transportation, EPRI PQ and Smart Distribution Conference, June
2010, Quebec City, Canada.
31 http://www.energimarknadsinspektionen.se/elpriskollen/
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Vad gäller nättariffer är valmöjligheterna mycket mer begränsade. Säkringstariffer
är ett val där kunder köper rätten till ett visst effektuttag. Tidstariffer är en lösning
som ger kunden möjlighet och incitament till att flytta förbrukning till en annan
tidpunkt. Med effekttariffer kan kunden välja att flytta förbrukning till en annan
tidpunkt och därmed sitt maximala effektuttag och på sådant sätt påverka sin
tariff. Vissa nätägare ger även kunden möjlighet att köpa en viss effekt i förväg.
Överskrids denna gräns betalar kunden ett större belopp per kW än det som ingår
i abonnemanget. Kunden kan då själv avväga mellan kostnader och risken för att
överskrida effektgränsen. Införandet av effekttariffer kräver timregistrering.
Eftersom en del av nätägarna redan har installerat timavläsning hos alla kunder
finns det möjlighet att införa effekttariffer även för småkunder. Möjliga
effekttariffer är:


Årets eller månadens högsta timförbrukning,



Årets eller månadens högsta timförbrukning under höglastperioder, till
exempel vardagar 7 till 20,



Beroende av belastningen i nätet.

Största anledningen för nätägare att införa effekttariffer för sina kunder är att
lokalnätsägaren själv har en effekttariff gentemot regionnätet. Utöver det finns det
i vissa fall behov att begränsa effektuttagen i det egna lokala nätet och därmed
undvika eller senarelägga investeringar i nätet.

3.7

Styrning av effektflöden

Det nämndes i föregående avsnitt att det finns, vid olika anledningar, behov av att
minska eller öka förbrukning eller produktion i en viss del av nätet eller i hela
nätet. Exempel på sådant är:


Minskning av förbrukning eller ökning av konsumtion i en del av nätet för
att minska ett underskott på produktionskapacitet i en del av nätet eller i
hela nätet,



Ökning av förbrukning för att minska ett överskott av lokal produktion
från förnybara energikällor,



Minskning och ökning av förbrukning för att utjämna förbrukningen så att
förlusterna blir mindre,



Möjlighet till minskning av förbrukning som driftreserv i stam‐ eller
regionnätet eller på systemnivå.

En minskning av förbrukning kan tekniskt ske på olika sätt:


Bortkoppling eller minskning av förbrukning på uppdrag av
systemoperatören. Två exempel är roterande bortkopplingar och
underfrekvensbortkoppling. Roterande bortkopplingar är planerade på ett
visst sätt och har utformats för att upprätthålla driftssäkerheten under
extrema förhållanden. Underfrekvensbortkopplingar är automatiska och är
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Bortkoppling eller minskning av förbrukning för vissa kunder på uppdrag
av systemoperatören efter ett avtal med dessa kunder. Systemoperatören
betalar till dessa kunder för att hålla effekten i reserv och/eller vid en
utförd minskning eller bortkoppling. En del av Svenska Kraftnäts
effektreserv är baserad på sådana avtal; i form av minskning av
förbrukning vid industriella anläggningar och genom att starta mindre
kraftenheter som finns hos kunder som nödreserv till ex. vid ett elavbrott,



Styrning av förbrukning genom prissignal (elhandel) för att minska eller
öka förbrukningen. När det finns ett underskott av produktion kommer
elpriset per timme att öka och ge ett incitament för kunden att minska sin
förbrukning. Vissa stora kunder har sådana avtal, men inga småkunder.
Effekttarifferna för stora kunder ger också ett incitament att generellt
minska kundens maximala effektuttag, men ger inget skärskilt incitament
att minska förbrukningen när det finns brist på produktion i systemet eller
brist på överföringskapacitet i nätet

För att fler ska kunna bidra till att minska effekttopparna behöver elmarknaden
utvecklas vidare. De produkter elhandelsbolagen erbjuder sina kunder faller på ett
eller annat sätt tillbaka på terminshandel, ʺday‐ahead marketʺ, ʺspotmarknadenʺ
och ʺbalans‐/reglermarknadʺ. I nuläget finns det i princip ingen möjlighet för den
lilla aktören 32 att köpa el till ett pris som förändras från timma till timma, än
mindre på kortare tidsperiod än så. Fram till nyligen har detta varit en nödvändig
begränsning, men senare års snabba utveckling av både informationsöverföring
(exempelvis Internet), datorns penetration av samhället och mätarteknologin
öppnar möjligheten att även mindre aktörer kan agera smartare på elmarknaden
förutsatt att de erbjuds produkter såsom el till spotmarknadspris och att det
utvecklas koncept som utnyttjar den potential som mindre kunder har att vara
med på elmarknaden. På längre sikt skulle det även finnas utrymme för mindre
kunder att vara med i marknader för driftreserver och andra systemtjänster.
En klassisk invändning är att den lilla aktörens storlek inte är intressant ur
systemets synvinkel. Detta är självklart sant om vi begränsar oss till förbrukningen
i en enda bostad. Den aggregerade lasten från bostadssektorn är dock betydande
där effekttoppar till stor del beror på den höga förbrukningen av elvärme under
kalla dagar. Många laster i ett hushåll är helt ointressanta när vi ser på potentialen
att vid behov minska förbrukning eller flytta förbrukning till en annan tidpunkt.
Det går alltid att minska förbrukningen genom till exempel att släcka belysningen
eller att slå av TV:n och det skulle kunna göras i allvarliga bristsituationer som till
exempel uppstår en gång per tio år.
Tvätt‐ och diskmaskinen kan däremot vara intressanta objekt för
förbrukningsminskning. En maskin som kan ta in en prisvektor skulle kunna välja
tidpunkten för när den vill köra under det intervall som användaren ställer in.
Varmvattenberedning och ännu mer bostadsuppvärmning är högintressanta laster
Med den lilla aktören syftas här främst på hushållskunder men också på mindre företagskunder som
affärer, handel och tjänsteföretag.
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i detta sammanhang. Även laddning av elbilar måste behandlas som en styrbar
last.
Som det nämndes förut finns det två olika sätt att minska effekttoppar på grund av
för hög förbrukning; genom att minska förbrukning när effekten riskerar att bli för
högt samt genom att sprida den totala förbrukningen. Vid allvarlig effektbrist eller
brist på överföringsförmåga kan det finnas anledning att minska förbrukning från
enstaka kunder till ett mycket låg värde. Det skulle då vara ett alternativ till
roterande bortkopplingen och en vidareutveckling av Styrel modellen 33 . Att flytta
en viss förbrukning från en höglastperiod till en låglastperiod är något som inte
påverkar konsumenterna på ett allvarligt sätt och skulle kunna användas för att
skapa mer utrymme på produktionssida och i överföringskapacitet. Det är här som
de ovannämnda exemplen som elvärme, tvättmaskiner och laddning av elbilar kan
användas.
Det som behövs för att kunna utnyttja hela dessa lasters potential är:


apparater som har möjligheter till extern styrning,



en prissättning av el och nättariffer som speglar den aktuella kapaciteten
av elproduktion och överföringsförmåga,



en kommunikationsinfrastruktur som informerar apparater om de
gällande priserna,



mätning av förbrukning med tillräcklig tidsupplösning (t.ex. en timme) för
att kunna avräkna de olika priserna och tarifferna.

I vissa fall kan det uppstå en situation med överskott på förnybar elproduktion.
Det kan vara ett lokalt överskott men även ett nationellt överskott. En sådan
situation kan förebyggas genom att flytta förbrukning från perioder med
underskott av förnybar produktion till perioder med överskott av förnybar
produktion. Men det finns begränsade möjligheter till det och i vissa fall kan
situationen uppstå där det behövs en minskning av produktionen. För att kunna
styra mindre produktionsenheter, framför allt de som finns på kundens sida av
mätaren, behöver det också utvecklas en kommunikationsinfrastruktur.
Det pågår mycket forskning världen runt för att integrera styrning av förbrukning
och styrning och produktion. Två lösningar bör särskilt nämnas: mikronät (på
engelska ʺmicrogridsʺ) och virtuella kraftverk (på engelska ʺvirtual power plantsʺ).
Vid ett mikronät finns det småskalig elproduktion hos samma ägare som
tillsammans med lokal förbrukning agerar på elmarknaden. Lokalproduktion kan
då vara förnybar elproduktion, först och främst solpaneler, men även småskalig
kraftvärme. Konceptet har utvecklats vidare i flera Europeiska projekt 34 . Den
tanken bakom mikronät är att kunden ska själv utjämna variationer i förbrukning
och produktion med hjälp av de rätta incitament från marknaden. En
tillkommande fördel, som behandlas mycket i litteraturen, är att kontrollerad ö‐
drift kan ge en förbättring av tillförlitligheten för kunden.
Styrel: Styrning till prioriterade användare vid elbrist. http://www.energimyndigheten.se/styrel
Bland annat ʺMicrogridsʺ och ʺMore Microgridsʺ. Mycket resultat från dessa två projekt finns att
hämta på http://www.microgrids.eu
33
34
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Ett virtuellt kraftverk är en samling av fysiska produktionsenheter och förbrukare,
spridd över ett visst geografiskt område, som gemensamt agerar som en aktör på
den elmarknaden eller möjligen även på marknader för systemtjänster. Ett virtuellt
kraftverk skulle till exempel kunna bestå av hundratals kunder med egna
solpaneler i södra Sverige, ett antal vindkraftverk i norra Sverige, några tiotals
villakunder och mindre affärer i städerna, samt en storindustri med ett energilager
i mellersta Sverige . Det virtuella kraftverket som helhet skulle då kunna vara med
på elbörsen och delta i olika marknader för el och systemtjänster. Även här
kommer marknaden och styrsystemen att ta hand om variationerna i den
förnybara elproduktionen. Men eftersom ett virtuellt kraftverk är spritt över ett
större geografisk område kan överföringsförmågan av nätet begränsa användning
av virtuella kraftverk.
Som nämnts kan både ökning och minskning av förbrukningen samt minskning av
produktion användas på olika sätt för att minska effektflödena. I vissa fall behövs
det minskning av förbrukning en del av tiden och minskning av produktion en
annan del av tiden. Dessa två funktioner kan kombineras i ett energilager, som kan
både absorbera energi vid ett lokalt överskott på produktion samt leverera energi
vid ett lokalt underskott på produktion. Energilager kan utnyttjas av kunderna på
kundsidan av mätare för att få högst kundnytta av elmarknaden. Men genom att
placera lagring på lämpliga ställen i nätet kan samhällsnyttan bli större. En
storskalig användning av lagring inom distributionsnäten skulle t.ex. kunna
minska behovet av intervallmätning och tvåvägskommunikation med småkunder.

3.8

Sammanfattning och slutsatser

Elnätet båda hindrar och möjliggör övergången till ett uthålligt energisystem. I
kapitlet behandlas några exempel på hinder som uppstår i elnätet vid införandet
av stora mängder förnybar elproduktion. En del av dessa hinder kan undanröjas
genom att bygga nya ledningar, kabelförbindelser och stationer. Men det finns
eller kommer att finnas ny teknologi som kan möjliggöra att detta kan ske på ett
mer effektivt och flexibelt sätt. Sådan teknologi benämns intelligenta nät eller
smarta nät.
En del av lösningarna innehåller användning av ny teknologi enbart i nätet. Några
exempel på det är kraftelektronik för att minska risken för överspänning vid
anslutning av mikroproduktion, kommunikation för att förebygga skyddsfel,
lagring på lämpliga ställen i nätet för att balansera lokal produktion och
konsumtion. Andra lösningar kräver att slutkunderna aktivt agerar på pris‐ och
effektsignaler. Det gäller då framför allt att med olika incitament som bas få
kunden att minska sin förbrukning vid vissa tidpunkter eller att bidra på annat sätt
till systemtjänster och driftreserver. Vid sådana lösningar behövs det detaljerad
mätning av kundernas bidrag samt en effektiv kommunikation mellan kunder,
nätägare och kraftproducenter. Med andra ord finns ett behöv av smarta mätare,
timvärdesavläsning, och kommunikationsinfrastruktur.
De lösningar som involverar kunden kräver i många fall mätning av elförbrukning
med en tillräklig hög tidsupplösning, t.ex. en timme. Energimarknadsinspektionen
har lagt grund för denna utveckling genom de förslag som lämnats om
timvärdesavläsning för hushållskunder.
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Intelligenta nät kan också möjliggöra övergången till ett uthålligt energisystem på
andra sätt. Det gäller bland annat en effektiv elektrifiering av transportsektorn och
återkoppling av förbrukning och prissignaler till kunderna.
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4 Nulägesbeskrivning
I detta kapitel ges en översikt över vad som mer konkret är gjort eller är på gång
vad gäller smarta mätare och intelligenta elnät i Sverige. Det ges även några
exempel på vad som pågår utanför Sverige. Fokus ligger på lite större satsningar
och pilotprojekt inom utvecklingsområdet. Konkreta forskningsprojekt vid
svenska högskolor och forskningsinstitutioner kommer också till del att beröras.
Detta kapitel baseras på den information som framkommit vid projektets referens‐
gruppsmöten, genom bilaterala möten, genom direkt kontakt med vissa berörda,
samt genom litteraturen. Det bör påpekas här att detta kapitel inte är någon
komplett sammanställning av allt som pågår i Sverige eller i resten av världen vad
gäller smarta nät. En sådan sammanställning ligger utanför denna utredning.

4.1

Underlätta en ökad introduktion av förnybar
elproduktion

Det är viktigt att skilja mellan åtgärder som leder till mer förnybar elproduktion
och åtgärder som leder till att mer förnybar elproduktion kan integreras i nätet
utan att det äventyrar tillförlitlighet och elkvalitet för andra kunder. Termen
”acceptansgränsen” används för att ange hur mycket förnybar elproduktion som
kan anslutas till nätet utan att tillförlitlighet och elkvalitet för andra kunder
äventyras. Se Figur 3.1.
Vi kommer i denna utblick att inrikta oss på att identifiera ny teknologi, smarta
mätare och intelligenta nät, som kan tillämpas för att öka acceptansgränsen i
berörda nätavsnitt. Vi måste dock framhålla att det även finns befintlig teknologi
som kan möjliggöra detta. Tillämpning av befintlig teknik för att öka
acceptansgränsen kommer emellertid inte att beröras i detta avsnitt.
4.1.1

Krav på produktionsenheter

På stamnätsnivå kan stora mängder förnybar elproduktion äventyra
driftsäkerheten och därmed även tillförlitligheten för elöverföringen till kunderna.
För att upprätthålla driftsäkerheten ställer Svenska Kraftnät tydliga krav på nya
produktionsenheter om deras uppförande och egenskaper under störningar samt
bidrag till systemtjänster såsom reaktiv effekt. Det gäller framför allt större enheter
som ansluts till högre spänningsnivåer. Dessa krav är obligatoriska i Sverige och
regleras via föreskrifter 35 .
I andra länder är det också krav på produktionsenheter som i första hand används
som ett sätt att upprätthålla nätets tillförlitlighet, spänningskvalitet och
driftsäkerhet. Europastandarden EN 50438 36 är ett försök att harmonisera krav på

35 Affärsverket SvenskaKraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av
produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2. http://www.svk.se/Tekniska‐krav/Foreskrifter/
36 Requirements for the connection of micro‐generators in parallel with public low‐voltage distribution
networks, EN 50438: 2007.
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små produktionsenheter (högst 16 A per fas, ansluten till lågspänningsnätet), även
om det förekommer nationella specifika krav. Inom ENTSO‐E pågår det en
aktivitet för att åstadkomma samma krav för alla produktionsenheter som är
anslutna på en spänningsnivå av 110 kV eller högre 37 .
Att ställa krav på produktionsenheter är inte en direkt användning av ny teknologi
och faller inte direkt under begreppet intelligenta nät. Samtidigt har kraven lett till
en teknologiutveckling och i stor omfattning forskning kring nätanslutning av
stora vindkraftparker. En del av forskning och utveckling som beskrivs i de
kommande avsnitten riktar sig mot att uppfylla dessa krav.
4.1.2

Förstärkning av transmissionsnät

Förstärkning av stamnätet i Sverige samt av förbindelserna mellan grannländerna
kommer att fortsätta och på så vis kunna bidra till viss effektreduktion vid
effekttoppar. I Sverige är sydvästlänken en viktig del i denna förstärkning av det
svenska stamnätet, men även de planerade länkarna Ekhyddan ‐ Barkeryd,
Stenkullen ‐ Lindome, och den andra HVDC länken till Gotland bör nämnas i detta
sammanhang. Vad gäller nya utlandsförbindelser som också bidrar till
förstärkningen kan Fenno‐Skan 2 (mot Finland), Nordbalt (mot Litauen), och
Järpströmmen ‐ Nea (mot Norge) nämnas 38 .
I Europa finns det ett stort behov av att förstärka stamnätet, och de mest konkreta
planerna riktar sig i nuläget mot HVDC‐ länkar mellan länderna. Utöver
nuvarande och kommande nationella och internationella förstärkningar, förs det
även diskussioner om förstärkning av överföringsförmågan från Skandinavien och
söderut. Det handlar bland annat om en andra kabel mellan Norge och
Nederländerna, en fjärde kabeln mellan Norge och Danmark, samt en kabel mellan
Norge och Tyskland. Här är det framför allt användning av vattenkraft som
balanskraft för vindkraft på kontinenten som är målet med kablarna. Kriegers
Flak‐projektet ska också nämnas här, med HVDC‐länkar från en stor vindkraftpark
till Tyskland och Danmark, med en möjlig länk till Sverige i framtiden. Längre
söderut finns det planer på HVDC‐länkar bland annat mellan Storbritannien och
Nederländerna, mellan Belgien och Tyskland och mellan Spanien och Frankrike.
Förstärkningar av stamnätet på europeiska kontinenten är något som är minst lika
viktigt, både för att kunna integrera Norden i den europeiska elmarknaden och för
att kunna använda vattenkraften i Norden och i centrala Europa för att balansera
vindkraft. Den europeiska organisationen för stamnätsoperatörer (ENTSO‐E) har
presenterat en tioårsplan för utvecklingen av stamnäten i Europa 39 . Som två av de
viktigaste drivkrafterna nämns stor tillväxt av förnybar elproduktion i både norra
och södra Europa som ska integreras med vattenkraften. Vad gäller Sverige anges
behovet att förstärka överföringskapaciteten från norra Sverige söderut.
Vad gäller utvecklingen av HVDC och övrig teknologi för att öka
överföringsförmågan i transmissionsnät har Sverige, genom forskningen på
Chalmers och KTH, och framför allt genom produktutveckling på ABB, blivit
världsledande.

Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators, working draft, 1 oktober 2010.
För detaljer om dessa projekt, se http://www.svk.se
39 Ten‐year network development plan 2010‐2020, ENTSO‐E, 28 juni 2010.
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En möjlighet att kunna öka överföringskapaciteten i stamnätet utan att behöva
bygga nya ledningar är att konvertera växelströmsledningar (ac) till likström (dc).
Det som behövs är att byta isolatorer. Överföringsförmågan kan mer än fördubblas
genom konverteringen. Metoden är under utveckling och det har startats en
arbetsgrupp inom CIGRÉ som ska ta fram riktlinjer för hur man utför
konverteringen 40 . Byten av isolatorer kan göras medan ledningen är i drift (dvs.
under spänning) så att påverkan på driften av nätet blir begränsad 41 .
Visioner för ett paneuropeiskt nät över det 400‐kV nätet som förbinder olika länder
och regioner har funnits länge. Det befintliga europeiska stamnätet byggdes
framför allt för att länder och regioner skulle kunna stötta varandra vid ett
tillfälligt produktionsunderskott i ett land eller en region. Den nuvarande
situationen, där stamnätet används för att möjliggöra en europeisk elmarknad,
kommer bara att fungera till en viss gräns. Kombinationen av vindkraftutbyggnad,
den öppna marknaden och ojämna investeringar i ny produktion mellan länder
har resulterat i mycket större energitransporter genom det europeiska stamnätet än
vad som var tanken från början. Ett paneuropeiskt nät skulle kunna vara ett
växelströmsnät på en högre spänning, till exempel 800 kV, eller ett likströmsnät 42
(HVDC‐nät).
4.1.3

Forskning och utveckling i Sverige

Forskning och utveckling om intelligenta nät för att öka acceptansgränsen är till
stor del bara i startfasen. På LTH i Lund har det pågått forskning om mikronät
under flera år. Ett av målen med mikronät är att förenkla anslutning av förnybar
elproduktion till lågspänningsnätet. Mikronät var en del av det europeiska
projektet EU‐DEEP 43 där STRI i Ludvika och LTH var med som projektpartner.
Flera aspekter av nätplanering togs upp av de svenska deltagarna i projektet, bland
annat spänningsreglering, elkvalitet, reläskydd, och drift av mikronät. Inom EU‐
DEEP‐projektet behandlades olika sätt att integrera förnybar elproduktion och
kraftvärme inom elnätet och elmarknaden. Projektet har också resulterat i
konceptet acceptansgränsen (se Figur 3.1) som nu anses vara ett viktigt mått för att
kunna bedöma prestandan av framtidens intelligenta nät.
Forskning om vindkraft har pågått länge på Chalmers och vissa aspekter av
integrering av vindkraft i elnätet har tagits upp. Det pågår även forskning om
detta bland annat på NTNU i Trondheim. Inriktningen både på Chalmers och på
NTNU är framför allt mot kraftelektroniken, FACTS och HVDC, där det bland
annat genomförts en studie om möjligheterna att använda vindparker för att
leverera reaktiv effekt som en systemtjänst 44 . Nyligen har det startats ett antal
forskningsprojekt på Chalmers med inriktning på utveckling av nya teknologiska
lösningar för att underlätta integreringen av förnybar elproduktion i elnätet.

CIGRE Working Group B2.41, Guide to the conversion of existing AC lines to DC operation.
Convenor: jan Lundquist (Sverige).
41 Själva omkopplingen från växelström till likström kan göras på några timmar, men med provkörning
av HVDC‐länken kan det ta några veckor innan ledningen kan utnyttjas till sin fulla kapacitet. I
framtiden, och med ökad erfarenhet, kan provkörningstiden säkert bli kortare [Jan Lundquist, STRI].
42 Konkreta detaljer kring ett sådant nät beskrivs i G. Asplund, Continental overlay HVDC Grid, CIGRE
Sessions 2010, paper B4‐109.
43 http://www.eu‐deep.com
44 N.R. Ullah, K. Bhattacharya, T. Thiringer, Wind farms as reactive power ancillary service providers ‐
Technical and economic issues, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol.24, no.3, September 2009.
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Forskningen inom elkraftsystem på KTH har flera tillämpningar inom denna
utgångspunkt. Det pågår bland annat ett projekt där metoder utvecklas för
integrering av stora mängder intermittent produktion. Det även pågår ett antal
projekt om kraftelektronisk styrning på KTH för att öka överföringsförmågan hos
transmissionsnät bland annat med hjälp av HVDC.
KTH är också en viktig partner inom EU‐konsortiet EIT ”KIC InnoEnergy”. Här
ansvarar Sverige genom KTH och Uppsala universitet för området smarta elnät
och elektrisk energilagring i ett samarbete med ABB och Vattenfall. I konsortiet
ingår ett 30‐tal partner genom sex noder: Sverige; Polen plus; Benelux; Iberia;
Alpdalarna; och Tyskland 45 .
Ett samarbetsprojekt mellan STRI och Luleå tekniska universitet (LTU) inom
ramen för High Voltage Valley i Ludvika, siktar på att använda kommunikation
och lagring för att öka acceptansgränsen för ny förnybar elproduktion i
distributionsnät. Även KTH och Uppsala universitet är med i samarbetsprojekt
med inriktning på kommunikationsinfrastruktur respektive lagring. Det har även
nyligen startats ett center om vindkraftforskning på LTU där integrering av
vindkraft i elkraftsystem är en av inriktningarna.
Vattenfall Research and Development är med i det europeiska projektet ADDRESS
som har som mål att få hushållskunder och mindre företagskunder att agera mer
aktivt på elmarknaden. Konsumtion och mikro produktion ska styras så att
nettoförbrukning eller nettoproduktion optimeras 46 . En sådan koordinering
tillsammans med lämpliga marknader för el och systemtjänster är ett steg mot
storskalig integrering av förnybar elproduktion i lågspänningsnätet.
Inom Vattenfall pågår det även ett projekt om att kunna öka överföringsförmågan i
130‐kV ledningar under perioder med högre vindhastighet. Med stora mängder
vindkraft ansluten till regionnätet kommer ledningen att vara högst belastad under
perioder med höga vindhastigheter. Genom att utnyttja ledningens
belastningsförmåga under sådana perioder kan mer vindkraft tas emot (dvs. man
ökar acceptansgränsen). Metoden tillämpas av E.ON i Tyskland som använder
sensorer nära överföringsledningar för att momentant kunna räkna ut ledningens
belastningsförmåga. Matematiska metoder för att bedöma vinsten med en sådan
ʺdynamisk belastbarhetʺ har utvecklats av STRI som del av Elforsks
riskanalysprogram.
Det planeras för närvarande ett antal forsknings‐, utvecklings‐ och
demonstrationsprojekt i Sverige för att testa ny teknologi för att underlätta ökad
introduktion av ny elproduktion. Norra Djurgårdsstaden är det mest kända av
projekten men ur elkraftteknisk synpunkt är planerna fortfarande i ett tidigt skede
med en pågående förstudie kring krav och design av ett storskaligt smart elnät i en
hållbar stadsmiljö. Projektet består av följande huvudområden:

45
46

aktiva hus med integrering av solkraft,

http://www.innoenergy‐initiative.com/
http://www.addressfp7.org/
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laddningsbara elbilar,



energilager och smarta vitvaror,



ett hamnområde med matning av fartyg från det allmänna elnätet med
stödjande kraftelektronisk utrustning,



identifiering och studier av nya nätsystem med aktiva och passiva
komponenter för att reducera underhålls‐ och kapitalkostnader i nätet med
bibehållen hög elkvalitet,



krav på framtida marknadsmodeller och regelsystem inom distributionen.

Fokus ligger på aktiva konsumenter och reduktion av topplast samt hur en
stadsdel kan bidra till lösningen av stabilitet i det större kraftsystemet.
Samarbetspartner i projektet är Fortum och ABB.
Ett annat projekt som drivs av Vattenfall och ABB tar upp ett mer konkret
problem: integrering av stora mängder vindkraft på Gotland. Projektet fokuserar
på lösning av relaterade stabilitets‐ och tillförlitlighetsproblem i ett landsbygdsnät
genom bland annat nätautomation, energilager och flexibel förbrukning. Ett tredje
projekt diskuteras inom Falbygden Energi: att styra både aktiv och reaktiv effekt i
ett 20‐kV nät med överskott på vindkraft. Det finns också planer på ett intelligent
nät som del av Västra Hamnen i Malmö. Till sist kan nämnas att STRI i Ludvika,
tillsammans med VB Energi, planerar att kombinera flera vind‐ och
vattenkraftanläggningar i Dalarna med laststyrning.
ABB i Västerås utvecklar en produkt som kombinerar en SVC light‐omriktare med
ett batterilager. Tillämpningarna av produkten är framför allt tänkt att användas i
samband med intermittent generering såsom sol‐ och vindkraft. Det är ännu ett
exempel på utvecklingsprojekt som drivs på grund av krav som ställs på
produktionsanläggningar. Frågan som bör ställas är dock om det finns andra, mer
samhällsekonomiskt gynnsamma lösningar, som till exempel lösningar i nätet som
täcker flera produktionsanläggningar, än ett energilager hos varje
produktionsanläggning.
4.1.4

Forskning och utveckling: internationellt

Ett konkret exempel på användning av ny teknologi är ett villaområde i Japan med
2129 kW installerad solkraft spridd över 553 anläggningar. Varje villa är försedd
med ett batterilager som kan ta emot eller mata in 4 kW, solpanelens maxeffekt,
under 70 minuter för att utjämna effektvariationer från solpanelerna. Batterierna
används för att förebygga överspänningar och överbelastningar i lokalnätet. Extra
energi från solkraft på grund av lagringen är 2.2 kWh/villa/dygn medan
förlusterna knuten till lagring är 0.8 kWh/villa/dygn. Anläggningen ger därmed en
extra vinst för samhället som uppgår till 1.4 kWh/villa/dygn 47 . Batterilagring
används också i en större anläggning i Japan med 2000 kW solkraft samt möjlighet
till lagring av 500 kW under 7 timmar. Lagringen kan användas för att kompensera

Asahiko Tokuoka, Large scale DER integration experiments in Japan, 3rd Int Conf on Integration of
Renewable and Distributed Energy Resources, December 10‐12, 2008, Nice, France.
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tidsvariationer på ca 1 timme eller mindre, på grund av varierande molnighet,
vilket går att kompensera enligt mätningar och analyser från denna studie 48 .
Den danska stamnätsoperatören (Energinet.dk) har utvecklat ett styrsystem där
det reaktiva effektutbytet mellan lokalnät och stamnät hålls konstant. Styrsystemet
är tänkt att installeras för 150/60‐kV transformatorer, och använder information
från alla produktionskällor på nedsidan av transformatorerna (10 och 60 kV) och
skickar styrsignaler tillbaka. Ett test i ett nät med 10,8 MW kraftvärme och 4 MW
vindkraft utfördes i 2008. Ett större test utfördes i november 2010 i ett nät med 28
0000 kunder, 4 kraftvärmeanläggningar och 47 vindturbiner. Ett fullskalig test
planeras för 2011 49 50 .
Inom det europeiska projektet ”More Microgrids” byggdes det en pilotanläggning
för laststyrning på en ö i Grekland med 12 hus, 10 kW solceller, 53‐kWh
batterilagring och en 5‐kW dieselgenerator. Systemet för laststyrning använder sig
av elnätskommunikation för att fjärrstyra omkopplare. Effekt från solceller och
lagringskapacitet optimeras genom att styra användning av vattenpumpar. Samma
teknologi användes för att skapa ett virtuellt kraftverk inom projektet EU‐DEEP.
Experimentet består av 80 kW kraftvärme, 23 kW solceller, 5 kW batterilager, 20
kW värmepump och 3 kW övrig styrbar last. Olika scenarier studeras: bland annat
ej‐flexibel produktion med styrbar last och ej‐flexibel last med styrbar
produktion 51 .
Inom det europeiska FENIX‐projektet planeras ett pilotprojekt i norra Spanien där
12 kraftvärmeverk, 2 vindparker, 5 vattenkraftstationer och 8 solkraftanläggningar
samkörs som ett virtuellt kraftverk. Storleken på enstaka generatorer varierar
mellan 100 kW och 50 MW, med en total effekt på 167 MW. Denna samling av
produktionsanläggningar kommer att agera som en gemensam aktör på olika
marknader: balanskraft; driftreserver; reaktiv effekt; spänningshållning, samt som
reservkraft för att stödja distributionsnätet under ett komponentbortfall 52 .
Det europeiska projektet ʺMore Microgridsʺ innehåller åtta demonstrationsprojekt
som alla tittar på teknologi för att integrera småskalig förnybar elproduktion i
elnätet, framför allt i lågspänningsnätet:


Derio, Spanien: 5,8 kW solkraft; 50 kW kraftvärme; 6 kW vindkraft, 250 kW
styrbar last,



Kythnos, Grekland (se tidigare text),

ibid.
Per Lund, Cell controller pilot project – Intelligent mobilization of distributed power generation, 3rd
Int Conf on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources, December 10‐12, 2008, Nice,
France.
50 Verdens største intelligente elsystem testet i Danmark, 12 november 2010; http://www.energinet.dk/
51 Nikos Hatziargyriou, Aris Dimeas, Smart agent technology to help DER integrate markets:
experiments in Greece, 3rd Int Conf on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources,
December 10‐12, 2008, Nice, France.
52 Tomás Gómez, Changes needed in the current network regulation to effectively integrate distributed
generation in the distribution networks, 3rd Int Conf on Integration of Renewable and Distributed
Energy Resources, December 10‐12, 2008, Nice, France.
48
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Ilhavo, Portugal: 60 kW kraftvärme i kombination med luftkonditionering,
vattenpumpar och belysning till en simhall som styrbar last,



Ett område med 200 sommarstugor i Nederländerna. De flesta stugor är
försedda med solpaneler till en total kapacitet av 315 kW,



Mannheim‐Wallstadt, Tyskland: ett bostadsområde med 31 kW solkraft
och 40 kW kraftvärme,



Italien: 34 kW solkraft + 125 kW kraftvärme tillsammans med olika
batterilager (totalt 216 kWh; max effekt 306 kW),



Det största mikronätet inom projektet gäller Bornholm, Danmark med 30
MW vindkraft i ett nät med 55 MW topplast 53 ,



Kofuz, Makedonien: en lantbruksanläggning med kraftvärme och solkraft.

För att möta variationerna i produktionskapacitet från vindkraft har det föreslagits
att man använder storskalig lagring i form av pumpkraft i kombination med
vindkraftparker nära den danska kusten 54 . Istället för att ha två reservoarer, vilket
är vanligt med pumpkraft, används en underhavsbassäng där vattennivån ändras.
ERDF (som äger distributionsnät i Frankrike) utvecklar tre nya automatiska
funktioner i distributionsnät för att underlätta introduktionen av förnybar
elproduktion 55 . Huvudmålet är att övervaka distributionsnätet mycket mer än i
dag, samt att använda denna information för att reglera spänningen genom att
göra omkopplingar så att spänningar och strömmar hålls inom acceptabla gränser.
4.1.5

Överblick av pågående forskning

Runt om i världen pågår det forskning på olika fronter för att underlätta
anslutning av förnybar elproduktion till elnätet. I många fall riktar man in sig på
specifika problem som kommer att uppstå i elnätet vid anslutning av förnybar
elproduktion, i många fall ansluten till låg‐ eller mellanspänningsnät. Några
exempel på ämnen där forskning pågår är 56 :


Kraftelektronisk styrning, energilager, styrning av förbrukning och
styrning av produktion för att minska risken för överbelastning och
överspänningar i lokalnät,



Storskalig energilagring som balanskraft och för att kompensera
prognosfel vid storskalig användning av vindkraft,

www.energinet.dk/EN/El/Nyheder/Sider/Tomorrow%27spowersystemintheislandofBornholm.aspx
Green power island: a vision for renewable energy storage; Planet Save, 5 augusti 2010.
http://planetsave.com/2010/08/05/green‐power‐island‐a‐vision‐for‐renewable‐energy‐storage/
55 S. Grenard, New automation functions under development to enable French distribution networks to
integrate efficiently large share of dispersed energy resources and renewable energy sources, CIGRÉ
Sesssions 2010, paper C6‐101.
56 Exemplen är tagna från ʺMath Bollen, Fainan Hassan, Integration of distributed generation in the
power systemʺ, Wiley ‐ IEEE Press, i tryck. Mer detaljer och referenser finns där.
53
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Avancerade metoder för spänningsreglering i distributionsnät, som bland
annat effektivare sätt att använda lindningskopplare, mätning på flera
ställen i distributionsnätet, och produktionsenheter anslutna till lokalnät
som del av spänningsregleringen,



Avancerade skyddssystem för att förebygga felutlösningar på grund av
produktion ansluten till lokalnät. Delvis handlar det om att använda
riktningsskydd och distansskydd på lägre spänningsnivåer än vanligt.
Men det pågår även forskning där information från olika mätställen i nätet
används för att kontinuerligt beräkna den optimala inställningen för alla
skyddsreläer i nätet,



Nya metoder för att detektera okontrollerad ö‐drift av lokalnätet med
ansluten produktion. Det gäller då såväl passiva metoder (som
frekvensdifferentialskydd57; aktiva metoder (där det injekteras en
störsignal i nätet som ändras kraftigt när nätet är i ö‐drift) och metoder
som använder kommunikation (t.ex. fjärrutlösning),



Utveckling av reglertekniska och kraftelektroniska metoder för att
möjliggöra drift av stora vindkraftanläggningar som inte påverkas av fel i
nätet 58 ,



Forskning med kraftelektroniska komponenter (HVDC och FACTS) för att
öka överföringsförmågan på stamnätsnivå. Forskningen är i allmänhet inte
inriktad direkt på integrering av förnybar elproduktion men resultaten kan
användas till det. Specifika forskningsfrågor som har kommit upp nyligen
gäller stora multiterminal likströmsnät59 .

En översikt av behovet av forskning gjordes nyligen av ett antal stora europeiska
nätföretag (både transmission och distribution) inom ramen för ʺEuropean
Electricity Grid Initiativeʺ. Från Sveriges sida har Vattenfall Eldistribution varit
aktiv inom initiativet. Detta är några exempel på nya projekt som är specifikt
riktade mot integrering av förnybar elproduktion (beloppet inom parentes är den
uppskattade budgeten):


ʺAdvanced tools to analyze the pan European transmission network
expansion options according to energy scenarios for Europeʺ (21 M€),



ʺIntegration of small renewables in the distribution networkʺ (90 M€),



ʺSystem integration of medium size renewablesʺ (150 M€).

4.2

Effektreduktion vid effekttoppar

Som tidigare nämnts bestäms krav på nätets transportkapacitet och krav på
produktionskapacitet av storleken på de förväntade effekttopparna. Att begränsa

Den engelska förkortningen ROCOF, rate‐of‐change‐of‐frequency, används i flera fall
Målet med det är att uppfölja kraven som ställs av nätoperatören; förmågan av en anläggning att inte
bli stört av ett fel i nätet refereras till som ”fault‐ride‐through”
59 ”HVDC grids”
57
58
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effekttopparna har därför varit av intresse ända sedan el började produceras och
distribueras i större skala.
Istället för att bygga produktions‐ och distributionsanläggningar som klarar högsta
förväntade belastning kan man ge incitament till kunderna att minska sin
förbrukning under perioder när förbrukning brukar vara hög. Redan i början av
40‐talet hade flera nätföretag olika nättariffer för låglastperioder och för
höglastperioder. Det fanns vi denna tidpunkt även tariffutformningar där priset
per kWh ändrades när effekten överskred en viss gräns 60 .
Förstärkning av stamnätet, se avsnitt 4.1.2, bidrar också till effektreduktion vid
effekttoppar. Även en del av forsknings‐ och utvecklingsprojekt som nämndes i
avsnitt 4.1.3 och 4.1.4 bidrar till effektreduktion vid effekttoppar.
4.2.1

Tariffutformning och elprisavtal

Det erbjuds avtal med tidsbaserade elpris av vissa elhandlare i Sverige under vissa
förutsättningar 61 62 63 . Det finns i sådant fall två prisperioder: ”högpris” och
”lågpris”. Högprisperioden är t.ex., vardagar 6:00–22:00 november till och med
mars. Men antalet elhandlare som erbjuder tidsbaserade elpris har blivit färre.
Vissa elhandlare erbjuder tidsberoende överföringstariffer för kunder hos vissa
elnätsföretag. I dessa fall finns två tariffer för den rörliga delen beroende på om
förbrukningen sker under höglastperiod eller under låglastperiod 64 65 .
Frånkopplingsbara elpannor finns fortfarande kvar som nättarifform. Denna tariff
togs fram för hushållskunder som både hade oljepanna och elpatron för sitt
uppvärmningssystem. Vid en effektbrist kunde dessa kunder alternera mellan
elvärme och oljevärme och på så sätt bidra med att dämpa sin elanvändning.
Många har tagit bort sina oljepannor, varför denna tarifform numera endast
används i begränsad utsträckning. Kunderna som har denna tariff betalar mindre i
nätavgift men istället kan nätföretagen eller systemoperatören koppla bort
elpannor om det finns effektbrist eller brist på driftreserver.


Skellefteå Kraft har en tariff för frånkopplingsbara elpannor för
företagskunder över 50 kW anslutna till lågspänningsnätet. Tarifferna för
lågspänningskunder är: 10 500 kr/år plus 4,8 öre/kWh 66 . Kravet är att en
elpanna kan kopplas från inom 2 timmar även utanför kontorstid.
Jämförbara tariffer för ej‐frånkopplingsbara laster är (för en 50 kW effekt):
18 300 kr/år plus 12,54 öre/kWh eller 28 600 kr/år plus 3,09 öre/kWh.



Vattenfall har tariffer för frånkopplingsbara elpannor i det södra
tariffområdet: 7 200 kr/år plus 11 öre/kWh (höglast) eller 4 öre/kWh (övrig
tid). Höglastperioden är vardagar kl. 06.00–22.00, november t.o.m. mars.
En vanlig effekttariff för en 50‐kW kund (dvs. för en elpanna som är ej

60 Gunnar Reiland, Elektriska maskiner och anläggningar, AB Nordiska Bokförlaget Erdheim & Co,
Stockholm, 1943, s.460‐472.
61 http://www.vattenfall.se/sv/tidstariff.htm
62 http://www.karlshamn.se/KarlshamnEnergi/Privat/Vi_erbjuder/Elhandel/Vara_priser2/
63 http://www.el.herrljunga.se/prislista.htm
64 http://www.affarsverken.se/Privatkund/Produkter_och_tjanster/El/Elnat/Natavgifter/
65 http://www.alvestaenergi.se/content‐01.asp?pageid=100400301
66 Alla tariffer anges utan myndighetstillägg och utan moms.
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frånkopplingsbar) skulle vara 18 000 kr/år plus 35,6 öre/kWh höglast eller
9,2 öre/kWh låglast.
Valet av tarifform är frivilligt men för kunder som valt denna typ av tariff är
bortkopplingen obligatorisk. Detta innebär att det finns en väldefinierad mängd
reserv på förbrukningssidan. Det ska emellertid noteras att storleken på den
förbrukningsdämpande reserven är temperaturberoende och därför bara kan
användas under vintertid. En fördel med denna tariff är att kunden bara behöver
minska sin konsumtion under de verkliga effekttopparna, medan förbrukningen
under resterande tid inte påverkas. En konsekvens med denna tariffkonstruktion
är att påverkan för kunden kan bli stor (elvärmen stängs av helt) när en hög
effekttopp inträffar. Det är därför som det tydligt anges i tariffen att det gäller för
kunder med ett alternativt sätt att värma sin anläggning.
Ett annat sätt att begränsa effekttoppar är att införa så kallade effekttariffer. Med
effekttariff betalar kunden en nätavgift baserad på sin högsta förbrukning under
till exempel en månad. Effekttariffer för större kunder finns hos en stor del av
nätföretagen. Effekttariffer gäller även för nätföretag mot överliggande nät.


Göteborg Energi kommer fr.o.m. 1 januari 2011 att införa en effekttariff för
företagskunder som idag har mätarsäkring på 80 Ampere eller högre,
effektabonnemang lågspänning eller högspänning 67 . För sådana kunder
anslutna till lågspänningsnät kommer tariffen att vara: 4700 kr/år plus 6,80
öre/kWh plus 35,80 kr/kW/mån. Effektdelen (kr/kW/månad) kommer att
räknas ut varje månad utifrån den högsta timförbrukning under månaden.
Det kommer inte att finnas en tidstariff i effektdelen, vilket betyder att det
inte spelar någon roll när månadens högsta timförbrukning inträffar.
Enligt Göteborg Energi kommer de att bedöma om det leder till en allmän
sänkning av effekttoppar eller om det behövs tiddifferentiering i
effektdelen. Det är även deras avsikt att införa en liknande
tariffutformning för mindre företagskunder och för hushållskunder.



En effekttariff även för de minsta hushållskunder används av Sollentuna
Energi 68 . Grundavgiften är 750 kr/år 69 för lägenhet utan elvärme och 1500
kr/år för andra kunder med ett säkringsabonnemang upp till 25 A.
Effektavgiften beräknas från de tre högsta timsförbrukningarna vardagar
07.00–19.00 varje månad och varierar under året: november till mars är det
80 kr/kW/månad; resten av året är det 40 kr/kW/månad. Effekttoppar
påverkar bara kostnaderna för kunden om de inträffar under vardagar kl.
07.00–19.00. Effekttarifferna infördes av Sollentuna Energi för mer än tio år
sedan.



Sala Heby Energi har effekttariffer för alla kunder, förutom
lägenhetskunder 70 . För lägenhetskunder baseras tariffen enbart på
förbrukningen. För övriga hushållskunder beror grundavgiften på
säkringsstorleken: 735 kr/år för 16 A; 1320 kr/år för 20 A; 1890 kr/år för

http://www.goteborgenergi.se/Foretag_Elnat_Elnat_i_Goteborg_Elnatsavgifter_2011_Nya_avgifter
_DXNI‐10269820_.aspx
68 http://www.sollentunaenergi.se/elnat/goto/natavgifter.htm
69 Eftersom det gäller hushållskunder anges priserna här inkl. moms men utan myndighetstillägg.
70 http://www.sheab.se/index.php/elnat/natpriser/
67
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25 A. Effekttariffen räknas ut från medelvärdet av de fem högsta
timförbrukningarna under vardagar, kl. 07.00–19.00, varje månad.
Effektdelen av tariffen är 89 kr/kW november t.o.m. mars; och 31 kr/kW
resten av året.
Sådana effekttariffer ger varje kund incitament till en allmän minskning av
effektanvändning (och även förbrukning) vilket sannolikt leder till en minskning
av effekttoppar högre upp i nätet. Fördelen med tarifformen, sett ur nätföretagens
synvinkel, är att det inte behövs extra investeringar för laststyrning. Samtidigt
krävs en avläsning av förbrukningen med en hög frekvens, i princip per timme.
Tariffen kan även ge kunden ett incitament att utjämna förbrukningen över tiden
och att flytta förbrukningen till låglastperioder beroende på tariffkonstruktionen.
Även om en effekttariff sannolikt leder till en minskning av effekttoppar finns det
inte tydligt incitament för kunderna att aktivt minska förbrukningen just när en
hög effekttopp inträffar. Därför är det heller inte möjligt att räkna effekten av en
sådan tariff som driftreserv.
4.2.2

Övriga metoder för effektreduktion vid effekttoppar

Vissa nätföretag har rundstyrningssystem för att koppla in eller ur belastningar.
Till exempel installerades i Jönköping i slutet på 60‐talet rundstyrningsutrustning
för styrning av direktel, elpannor, varmvattenberedare, tariffomkoppling samt
gatubelysning. Den viktigaste anledningen var att minska det effektdebiterande
uttaget på regionnätet. Med rundstyrningsutrustningen kunde 10 000 kunders
elvärme styras. Total styrbar effekt var 40 MW fördelat på åtta grupper, men
rundstyrningsutrustningen för att styra effekt har inte använts på många år 71 .
Inom ramen för Svenska Kraftnäts upphandling av effektreserven för kommande
vinter (2010/2011) ingår det 583 MW förbrukningsreduktion (av totalt 1892 MW
reserv) vilket kan också ses som ett sätt att minska effekttoppar.
Förbrukningsreduktionsdelen innehåller avtal med stora industriella kunder (bl.a.
pappersindustri, återvinning av metall, och petrokemi) samt omkring 70 MW i
form av reservaggregat som kan startas vid behov 72 . Aggregaten finns som
nödkraft i händelse av elavbrott men de kan även köras parallellt med nätet för att
på så sätt ge en minskning av den totala förbrukningen sett från nätet. Observera
att detta egentligen är en ökning av produktion men att det räknas som
förbrukningsreduktion eftersom produktionen finns på kundsidan av elmätaren.
Kraftstegen är ett exempel på en tjänst för att hantera effekttoppar där Skellefteå
Kraft hjälper industrikunder med energieffektivisering. I det sista steget av
”Kraftstegen” görs en helhetsbedömning där även effekttoppar tas med i
programmet 73 .
Vid stor risk för effektbrist i Sverige kommer det att införas roterande
bortkopplingar där en del kunder kopplas bort i upp till några timmar. Det har
nyligen utvecklats metoder för att kunna prioritera samhällsviktiga och

71 Demonstrationsprojekt Effektstyrning på användarsidan vid effektbristsituationer. Elforsk rapport
05:31. http://www.marketdesign.se/images/uploads/2005/05_31.pdf
72 http://www.reserveffekt.se/
73 http://www.skekraft.se/default.aspx?di=1778
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ekonomiskt viktiga kunder vid sådana situationer. Detta ingår i projektet Styrel 74 ,
som i sin nuvarande utformning innebär att urkopplingar kommer att ske i
stationerna, där alla kunder på samma ledning eller kabel kopplas ur. Men vissa
nätföretag har redan i dag möjlighet att koppla ur individuella kunder, genom
elmätare med tvåvägskommunikation och en utvecklad
kommunikationsinfrastruktur 75 .
Fortum har tre pumpkraftverk i drift i Värmland och planerar ett fjärde (1,2 MW i
Glava). Dessa används för att vara med på balanskraftmarknaden och på så sätt
minska effekttopparna. Det bör påpekas att pumpkraft, och även vanlig
vattenkraft, framför allt i södra Sverige, minskar pristopparna på spotmarknaden
och på balanskraft. Därmed blir incitamentet mindre för småkunder att minska sin
förbrukning.
Samkörning av vindkraft och vattenkraft är ett sätt att begränsa effekten i näten.
Ett exempel, som kommer från Fortum, är där en vindpark och en
vattenkraftstation har ett gemensamt effektabonnemang. Under perioder med hög
vindkraftproduktion minskas produktionen från vattenkraft för att begränsa den
maximala effekten som skickas in till nätet. Det finns ingen automatisk styrning av
effekten, men vattenkraften styrs manuellt vid behov.
4.2.3

Forskning och utveckling i Sverige

Det har genomförts fyra demonstrationsprojekt med laststyrning inom ramen för
Market Design programmet 76 :


Elvärme hos 50 kunder anslutna till Jönköping Energi styrdes vid fem
tillfällen ner till 67 %,



Priskänslighet testades hos kunder anslutna till Vallentuna Energi och
Skånska Energi,



Fjärstyrning användes för att minska förbrukningen hos ett antal stora
industrier med i genomsnitt 1 MW,



En kartläggning gjordes av potentialen att minska förbrukning genom att
styra värmepumpar.

I en studie (vintrarna 2007/2008 samt 2008/2009) deltog eluppvärmda hushåll i
Göteborg Energis nätområde. I projektet testades både direkt styrning och indirekt
styrning av kundernas elförbrukning. Hos de direkt styrda kunderna fjärrstyrdes
husets vattenburna uppvärmningssystem av nätbolaget så att värmen, och därmed
effektuttaget, kunde sänkas under perioder med höga priser. De indirekt styrda
kunderna fick i stället information om elbörspriset via en hemsida och förväntades
med hjälp av denna själva anpassa sin elförbrukning. Resultatet av såväl dessa som
tidigare försök är goda och pekar på att det finns betydande möjligheter att styra
efterfrågan på el med hjälp av priset. Därmed ges också förutsättningar att skapa

http://www.energimyndigheten.se/styrel
Enligt Pia Brühl‐Hjorth, VD Göteborg Energi Nät, på Svensk Energis regionmöte, 8 oktober 2010.
76 Stefan Lindskoug, Demonstrationsprojekt ‐ Effektstyrning på användarsidan vid
effektbristsituationer. Elforsk rapport 05:31, oktober 2005.
74
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en bättre dynamik på elmarknaden, vilket bland annat kan leda till minskat behov
av dyr reservkraft.
Forskning om styrning av förbrukning pågår på LTH i Lund 77 . Högskolan hade
också en viktig roll i ovannämnda experiment inom Market Design programmet.
Minskning av effekttoppar kommer möjligen också vara en del i de olika planerade
demonstrationsprojekt som nämndes i förra avsnittet. Men detaljerna kring dessa
planer är fortfarande otydliga.
En studie gjordes av Skellefteå Kraft inom ramen för Vindforskprogrammet 78 där
samkörning mellan två vattenkraftstationer och en planerad vindkraftanläggning
på 24 respektive 36 MW studerades. Slutsatsen var att samkörning är möjlig men
att det kommer att medföra ett utökat arbete i driftcentralen och att det minskar
möjligheterna till produktionsoptimering.
4.2.4

Internationellt

I Spanien har stamnätsoperatören (REE) ett program där stora kunder får betalt för
att kunna minska förbrukningen vid behov. Minsta möjliga effektminskning för att
kunna vara med i programmet är 5 MW och det finns ett
kommunikationsprotokoll för att verifiera effektminskningen.
Fingrid, systemoperatören i Finland, har en del av sina driftreserver i form av
förbrukningsminskning 79 . När frekvensen understiger 49,9 Hz kommer den
frekvensstyrda störningsreserven 80 att bli aktiverad. Fingrid har kontrakt
för 520 MW med elproducenter och för 95 MW med förbrukning som kan kopplas
bort. Den manuella snabba störningsreserven 81 är 615 MW: 203 MW i form av
produktion med andra ägare, och 395 MW som frånkopplingsbar förbrukning.
Minskning av förbrukning används även som driftreserv i Norge och det pågår
experiment i Danmark 82 .
Ett experiment utfördes på Olympic Peninsula i nordvästra USA där en
realtidmarknad infördes för småkunder. En by matades genom en luftledning som
blev överbelastad under varma sommardagar. Det fanns två gasturbiner i byn som
kunde startas för att begränsa effekten genom luftledningen, men elen från
gasturbinerna var mycket dyrare än elen som kom genom luftledningen. För att
begränsa tiden under vilka gasturbinerna skulle vara i drift infördes det en tariff
där kunderna hade möjligheten att ange vilket elpris de var beredda att betala.
Elpriset bestämdes för hela byn på samma sätt som spotpriset på elbörsen i

J. Abaravicius, Demand side activities for electric load reduction, Doctoral thesis, Lund, juni 2007.
Fredrik Öhrvall, Samkörning av vindkraft och vattenkraft i Skellefteälven Rebnis och Sädva
vattenkraftstationer samt Uljabuouda vindkraftpark, Elforsk rapport 07:18.
79 http://www.fingrid.fi/portal/in_english/services/system_services/maintenance_of_frequency/
80 På engelska ʺfrequency‐controlled disturbance reserveʺ
81 På engelska ”fast disturbance reserve”: driftreserven som kopplas i manuellt under driften, inom 15
minuter, när den primära reserven har blivit för lågt.
82 Enhancement of demand response, Final status report, Nordel demand response group, 18 April 2006.
77
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Sverige. Genom en enkel marknadsmodell och begränsad kommunikation kunde
effekten genom luftledningen hållas konstant under några timmars tid 83 .
I Kanada har forskningsförsök visat att rätt prissättning kan minska effekttopparna
med 20 %. Rätt prissättning i kombination med smarta termostater kan sänka
effekttopparna med 50 % 84 .
Inom det europeiska projektet EU‐DEEP utfördes ett antal experiment som hade
som mål att bedöma möjligheterna till att tjäna extra pengar med laststyrning eller
småskalig generering. Ett experiment utfördes i England med följande aktörer: 30
MW vindpark; 20 kW mindre kontor; 150 kW kommunägda kontor; 250 kW and
1500 kW kall lagring; 900 kW tillverksindustri; 1500 kW större kontor; 50 kW
hotell; 40 kW stormarknad; 20 kW butik. Ett viktigt resultat från experimentet var
att det finns pengar att tjäna för slutkunder genom förbrukningsflexibilitet. Det
även gjordes simuleringar, baserad på resultat från experimentet, där skillnaden i
elmarknaden togs med. Slutsatsen från simuleringen var att resultat kommer att
bero mycket på detaljerna av elmarknadens utformning 85 .
OPTIGES är ett samarbete mellan Endesa och Tecnicalia i Spanien om styrning av
HVAC 86 och belysning genom en samlare. Kunderna får en förvarning att en del
av deras last kommer att kopplas bort. En termisk modell av kundens anläggning
används för att kunna förutse hur mycket lasten kommer att ändras efter en viss
ändring av den inställda temperaturen. Pilottester som utfördes under 2009 visade
att en effektreduktion med 30 % är möjlig 87 .
GAD‐projektet är ett samarbetsprojekt mellan 27 partner med Iberdrola som
koordinator, och med starkt stöd från spanska staten (23 miljoner euro). Projektet
är inriktat på laststyrning av infrastrukturen för hushållskunder (design av smarta
mätare, styrsystem, design av kommunikationsnät och protokoll, drift av ett
komplext system med smarta mätare och aktiva styrning av lasterna). Den smarta
mätaren kommer (enligt den vision som ligger bakom projektet) att få uppdrag
från nätägaren (distribution eller transmission) och styr eller kopplar enstaka
apparater i kundens anläggning 88 .
FENIX‐projektet finansieras med 14 miljoner euro från Europeiska kommissionen.
Målet är att utveckla infrastrukturen så att småskalig generering kan bidra till ett
kostnadseffektivt framtida kraftsystem. Fokus ligger på produktionen men även
påverkan på små kunder tas upp i projektet. De styrbara laster som tas upp är
luftkonditionering och värme, så att det finns reserv tillgänglig under både

Rob Pratt, Scalable demand response networks: results and implications of the Olympic Peninsula
GridWise demonstration, 3rd Int Conf on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources,
December 10‐12, 2008, Nice, France.
84 PowerCentsDC final report, September 2010.
85 Gilles Bourgain, Franck Neel, The UK aggregation experiment combining wind and demand
response, 3rd Int Conf on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources, December 10‐12,
2008, Nice, France.
86 ”Heating, ventilation och air‐conditioning”: värme, ventilation och luftkonditionering.
87 Inigo Cobelo, Helping DER deployment through large scale aggregation of controllable loads, 3rd Int
Conf on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources, December 10‐12, 2008, Nice,
France.
88 ibid.
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sommaren och vintern. Återhämtning av förbrukningen efter en frivillig eller
tvingad minskning är något som kommer att tas med specifikt i projektet 89 .
Vid en anläggning i Japan har flera produktionskällor kombinerats: 330 kW sol, 7
bränsleceller (25, 4 ggr 200, 270 och 300 kW) samt 500 kW batterier med en
förbrukning bestående av flera kontorshus och en vattenreningsanläggning. Allt
det tillsammans matas över en luftledning. Toppeffekten är lite över 1000 kW, men
inmatningen från nätet hålls konstant på omkring 100 kW 90 .
Ett av de ledande företagen inom styrning av förbrukning genom
marknadsmodeller är PJM Interconnection LLC, som på alla marknader ger lika
möjligheter för produktion som för minskning av förbrukning. Slutkunder kan
vara med genom ett separat avtal med en handlare 91 som samlar bidrag från
slutkunder och erbjuder det sammanlagda utrymmet för minskning av
förbrukning på de olika marknaderna.
Det pågår forskning på flera ställen om marknadsmodeller för att styra lasten hos
mindre kunder. Det pågår många demonstrationsprojekt i USA, till stor del
finansierade med statliga medel. En stor del av de projekt som finansieras av DoE
(Department of Energy) använder förnybar elproduktion i lokalnät för att minska
effekttoppar. I vissa fall tas även laststyrning och batterilagring med. Ett antal
demonstrationsprojekt sammanhålls också av EPRI 92 . Här behandlas bland annat
användning av förbrukning som sekundär reserv 93 .

4.3

Effektivare elanvändning

4.3.1

Minskning av elförbrukning och nätförluster

När det gäller åtgärder för att minska energiförlusterna i nätet finns det flera
exempel på energisnåla komponenter på marknaden.
Vadsbo, ett företag i Göteborg, tillverkar till exempel distributionstransformatorer
där det finns möjlighet att välja mellan ʺstandardtransformatorerʺ och
ʺlågförlusttransformatorerʺ. Förlusterna i de sistnämnda är 15 till 20 % lägre 94 .
Hexaformer, ett företag i Västervik, tillverkar distributionstransformatorer som ger
ʺkraftigt minskade förluster i elnätetʺ 95 . Även andra transformatortillverkare,
bland annat ABB, erbjuder distributionstransformatorer med minskade förluster.
Enligt en studie som gjordes av Vattenfall Research and Development 96 genom
Elforsk, består de totala förlusterna i distributionstransformatorer i Sverige av 0,9
http://www.fenix‐project.org/
Asahiko Tokuoka, Large scale DER integration experiments in Japan, 3rd Int Conf on Integration of
Renewable and Distributed Energy Resources, December 10‐12, 2008, Nice, France.
91 Den engelska termen ”curtailment service provider” används.
92 Electric Power Research Institute, Palo Alto, California, US.
93 http://www.smartgrid.epri.com/
94 http://www.transformatorer.com
95 http://www.hexaformer.se/. Det som minskar är framför allt järnförlusterna, medan
kopparförlusterna är omkring desamma som för en konventionell transformator. Järnförlusterna är
oberoende av strömmen medan kopparförlusterna är proportionella med kvadraten av strömmen.
Fördelar med Hexaformers transformatorer finns framför allt när de är lågbelastade den största delen
av tiden, vilket är fallet med de flesta distributionstransformatorerna i Sverige.
96 Fredrik Carlsson, Förluster i lokalnät, 26 maj 2009.
http://www.elforsk.se/distribut/elkvaldok/nummer%2010/bilaga_13.pdf
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TWh järnförluster (tomgångsförluster) och 0,4 TWh kopparförluster
(belastningsförluster), dvs. totalt 0,9 % av förbrukningen.
På användarsidan är emellertid intresset för energieffektivisering betydligt större
med ett flertal lågenergiprodukter framför allt kopplat till belysning, vitvaror och
hemelektronik. Vidare har standbyförluster uppmärksammats mer och mer, och
intresset har gradvis ökat med tiden delvis på grund av informationskampanjer,
energimärkning av produkter samt försök med direktåterkoppling på den faktiska
energianvändningen. Eco design‐direktivet 97 ställer också krav på minskning av
produkters och byggnaders energi‐ och elanvändning.
Energibesparing inom industriella anläggningar är särskilt intressant eftersom
potentialen är stor. Exempel är nya elmotorer, effektiv motordrift (med hjälp av
styrbara drivsystem), och alternativa sätt att designa industriella processer.
Användning av energieffektiva elmotorer ger en besparing på 2 till 6 % av
elförbrukningen 98 .
På användarsidan sker det mycket inom energieffektivisering såväl nationellt som
internationellt. Nationellt kommer det, med Energimyndigheten som värd, att
inrättas ett energieffektiviseringsråd för samordning och fokusering av
energieffektiviseringsåtgärder inom samhällets olika sektorer. På EU‐nivå skapas
det bl.a. nya europeiska regler kring passiva hus 99 som träder i kraft 2018/2020.
I Skellefteå ska alla kommunala bolag minska sin energiförbrukning med 20 % till
2016. Skellefteå Kraft leder detta projekt som fått stöd av Energimyndigheten.
4.3.2

Återkoppling av förbrukning till kunder

Sverige har en ledande position när det gäller att ge information till kunder om
deras energiförbrukning, eftersom Sverige är ett av de första länder som har infört
fjärravlästa mätare i stor skala. Eftersom flera nätföretag redan har infört timvis
avläsning av elförbrukning kommer denna återkoppling till kunderna sannolikt
bara att öka. Som ett sätt att förbättra återkopplingen mellan kundernas
energibeteende och förbrukning har vissa elnätsföretag redan infört webbaserade
energiinformationstjänster med återkoppling på faktisk förbrukning och med
energisparförslag. Det finns även webbaserade gränssnitt med historisk
uppföljning på förbrukning för tim‐ och månadsavlästa kunder, och
energisimulatorer som ger råd avseende energieffektiviseringsåtgärder.
Energirådgivning och energideklarationer sker till exempel som en del av
”Kraftstegen”, som redan nämndes i avsnitt 4.2.1.
Båda Vattenfall Research and Development och Interactive Institute 100 är med i det
europeiska samarbetsprojekt BeAware. Målet med projektet är att skapa
medvetenhet hos kunderna om onödig användning av energi. I projektet ingår
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för
att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv
92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG.
98 Energy‐efficient motor selection handbook, U.S. Dept of Energy, January 1993.
99 Ordet ʺpassivt husʺ refererar till ett hus som har mycket låg energiförbrukning med ett tak på 120
kWh/m2/år i primär energiförbrukning för all el, värme, varmt vatten
[http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house]
100 http://www.tii.se/
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bland annat att bedöma slutkundernas möjligheter att veta mer om sina
besparingsmöjligheter genom att använda smarta mätare 101 .
Vid högskolan i Skövde drivs inom området för informationsfusion ett projekt
angående automatisk dataanalys av förbrukning, vilket kan ta fram typiska
förbrukningsprofiler med egenskaper som kan vara svåra att upptäcka med
manuell teknik. Förbrukningsprofiler synliggör skillnader mellan grupper och kan
utgöra basen för automatisk energirådgivning.
Interactive Institute är med i flera projekt med inriktning på att designa nya
produkter och tjänster som skapar aktivare elkunder i ett framtida smart elnät.
Tidigare forskning inom Interactive Institute har visat att produkterna och
tjänsterna måste vara engagerande och attraktiva för att kunderna ska ta till sig
informationen och i nästa steg förändra sitt energibeteende.
4.3.3

Elektrifiering av transportsystemet

En viktig del i en effektivare användning av energi kommer att bli satsningen på
elektrifieringen av transporter. Diskussionen gäller för närvarande framför allt
elbilar men i förberedelserna till demonstrationsprojektet Norra Djurgårdsstaden
nämns även elektrifiering av hamnen som en tillämpning.
Forskningen om hur storskalig användning av laddningsbara elbilar påverkar
nätet har påbörjats på Chalmers och inom Vattenfall Research and Development. I
båda fallen ingår det i forskningsprojektet att studera metoder för att styra
laddningen så att påverkan på nätet minimeras. Chalmers är med i G4V, ett
europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att studera inverkan av en
massintroduktion av elbilar i Europa och hur det påverkar elnätet 102 .
4.3.4

Internationellt

Experiment som utförda av EPRI i Norra Amerika visar att det går att minska
förlusterna i nätet för de flesta lokalnät genom att sänka spänningen. Spänningen
för alla kunder ansluten till ledningen hölls vid den lägsta möjliga driftspänningen.
Experimentet visade att 1 % minskning av spänningen ger mellan 0,5 och 2,5 %
minskning av aktiv effekt. För 33 av 39 mellanspänningsledningar innebar det en
minskning av den totala energin (förbrukning plus förluster) med 1 % eller mer.
Bara för två ledningar uppvisade en ökning. Minskningen var i genomsnitt runt
1,5 % 103 . Det är emellertid inte säkert att resultatet skulle bli detsamma i Sverige
där en stor del av förbrukningen består av elvärme.

4.4

Aktivare elkunder

Det finns redan nu flera avtalsformer att välja mellan på den avreglerade delen av
elmarknaden. Kunden kan till exempel välja mellan fast pris och rörligt pris, och
vissa elhandelsbolag ger även möjligheten att välja el från olika kraftslag. På
elnätssidan är valmöjligheterna mycket begränsade och de flesta småkunder kan
inte påverka nättariffen på annat sätt än att minska den totala förbrukningen.

http://www.energyawareness.eu/beaware/
http://www.g4v.eu/
103 K.R. Foster, Green circuits ‐ Demonstration and a look at voltage optimization. EPRI PQ and Smart
Distribution Conference, June 2010, Quebec City, Canada.
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Regler om månadsavläsning med fakturering baserad på faktisk förbrukning har
också införts för att förenkla elkundernas aktivitet på marknaden. Även
Elpriskollen bidrar till en ökad kundaktivitet. Denna webbsida är
Energimarknadsinspektionens mest publika verksamhet med omkring 1500 unika
besökare varje dag 104 .
Vidare bör nämnas Svensk Energis projekt Kundoffensiven 105 som siktar på att
förbättra ramverken kring elmarknaden framför allt genom förändringar hos
elhandlare och elnätsföretag.
En stor del av de aktiviteter som nämns i föregående avsnitt kommer också att ge
möjligheter för elkunder att bli mer aktiva. Det som har mest potential att öka
valmöjligheterna för kunderna är införandet av timvis avläsning av förbrukning.
Här spelar det egentligen ingen roll om den blir obligatorisk eller om nätföretag
inför timvis avläsning på frivillig basis. Det finns redan flera nätföretag som har
timvis avläsning för alla sina kunder och som överväger att erbjuda nya tariffer.
Även elhandlare skulle kunna erbjuda nya prismodeller, inklusive rörliga priser
per timme som följer spotpriset.

4.5

Utveckling av regelverk i andra europeiska länder

Inom ramen för utredningen har en internationell utblick genomförts, som
redovisas i sin helhet i Bilaga B till rapporten. Studien belyser övergripande
förändringar i regelsystem, anslutning av förnybar produktion, efterfrågestyrning,
tariffstukturer, smarta mätsystem och elbilar i följande länder: Danmark,
Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland. De flesta
aktiviteter kopplade till smarta elnät i andra länder rör standardiseringsfrågor,
upprättande av handlingsplaner samt vissa justeringar av regleringen av
nätföretagens verksamhet. I detta avsnitt redovisas därför vilka handlingsplaner
som har tagits fram och i vilken mån som regleringen i de olika länderna har
påverkats med anledning av utvecklingen inom området intelligenta elnät.
4.5.1

Färdplaner

Ett första steg mot att identifiera de förändringar för elnätet som utvecklingen av
intelligenta nät innebär, och undersöka inom vilka områden som åtgärder och
förändringar behövs, är att sätta upp en färdplan (på engelska ”roadmap”).
Sammantaget kan man säga att alla färdplaner är uppbyggda på ungefär samma
sätt, med i grunden fyra huvudsteg mot en full utbyggnad av det intelligenta
elnätet.
Det första steget avser komponenter. Utrustning ska utvecklas och standarder ska
tas fram för att de ska kunna samverka och släppas ut på marknaden. I det här
stadiet finns, vilket nämndes ovan, flera konkreta planer som det arbetas intensivt
kring. Övriga steg är mer visionära. 106

http://www.ei.se/elpriskollen/
http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Kundoffensiven2/
106 Eftersom syftet med denna beskrivning inte är att värdera vad som inte gjorts och varför det inte
blivit av finns inga referenser här, bara en beskrivning av läget, så som det såg ut i månadsskiftet
oktober/november 2010.
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Det andra steget avser demonstration. Tillverkare och nätföretag vill visa att det de
kan och gör är relevant. Det tredje steget avser att garantera finansiering av det
fjärde steget som är själva den storskaliga utbyggnaden av intelligenta nät.
Planerna ligger generellt sett på ett övergripande plan och inga konkreta planer på
hur en fullständig utbyggnad ska gå till har ännu redovisats.
I Tabell 4‐1 redovisas exempel på länder som har valt att ta fram en handlingsplan
avseende intelligenta elnät.
Tabell 4-1, Handlingsplaner avseende intelligenta elnät
Land, mm.

År

Ansvarig aktör

Titel

Storbritannien

2010

OFGEM

Electricity Networks Strategy Group, A
Smart Grid Routemap

Tyskland

2010

VDE: Association for electrical,
electronic and information
technologies

The German road map – E-energy/ Smart
grid

Frankrike

2010

Agency for Environment and
Energy Management (ADEME)

Roadmap for smart grids and electricity
systems integrating renewable energy
sources.

Danmark

2010

Energinet.dk och Danskenergi

Smart grid i Danmark

Kina

2010

State grid corporation of China

SGCC framework and road map for
Strong & Smart Grid Standards

Europeiska
unionen

2010

European Commission
Enterprise and industry
directorate-general

2010-2013 Action Plan for European
Standardisation

Europeiska
unionen

2010

ENTSOE, EDSO

The European Electricity Grid Initiative
(EEGI) Roadmap 2010-18 and Detailed
Implementation Plan 2010-12

Europeiska
Unionen

2010

ENTSO

Ten-year network development plan
2010-2020

Internationellt

2008

International Energy Agency

Empowering variable renewables –
Options for flexible electricity systems

USA

2008

Federal Energy Regulatory
Commission

Assessment of Demand Response &
Advanced Metering

USA

2009

Gridwise alliance

Handbook for assessing smart grid
projects.

USA

2010

National Institute of Standards
and Technology (NIST)

NIST framework and roadmap for smart
grid interoperability standards, Release
1.0

Internationellt

2010

IEC

IEC smart grid standardization roadmap

Ireland

2009

Commission for Energy
Regulation (CER)

CER Strategic Plan 2010 - 2014

Kalifornia

2010

Southern California Edison

Smart grid strategy and roadmap

Australien

2010

Smart Grid Australia

Smart grid R&D – Roadmap for Australia

Många av färdplanerna som har tagits fram har huvudfokus på standardisering,
då detta har ansetts vara ett viktigt område att utveckla för att på sikt få fram
tillförlitliga och kostnadseffektiva tekniklösningar samt även i vissa fall i syfte att
stödja apparattillverkarnas intresse i respektive land.
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4.5.2

Förändringar i regleringen av nätföretagen

Alla de studerade länderna tillämpar en incitamentsreglering för att skapa
drivkrafter att satsa på ny teknik. Det finns ännu inga exempel på att specifika
tekniska bindande krav liknande en detaljreglering har börjat tillämpas för att
hantera utmaningarna inom området smarta nät. Både Frankrike och
Storbritannien har stimulansfonder för att utveckla ny teknik inom energiområdet.
Den brittiska fonden kallad ”Low Carbon Networks Fund” är specifikt inriktad på
nätföretag. Det handlar dock inte om så stora summor (ca 100 miljoner kr,
motsvarande ca 2,5 kr/uttagspunkt). Italien och Portugal har stimulansåtgärder för
att belöna nätföretag som investerar i innovativ teknik genom ekonomiskt
incitament i tariffregleringen.
I vissa länder ställs krav på nättariffernas utformning för att bättre kunna hantera
effektbristproblematiken. Frankrike har en tidsdifferentierad tariff med inslag av
CPP – Critical Peak Pricing sedan flera år tillbaka och intresset för effektstyrning är
fortsatt stort. Myndigheterna intentioner är att alla kunder ska kunna erbjudas
tidsdifferentierade tariffer.
Frankrike har dessutom genomfört storskaliga försök att låta speciella företag
företräda kollektiv av hushållskunder på reglermarknaden. Dessa företag säljer
reglertjänster och fjärrstyr sina kunders anläggningar för att leverera den sålda
tjänsten. Även länder som Danmark, Spanien och Storbritannien har visat intresse
för att tillåta en sådan ny marknadsaktör. I Italien är tidsdifferentierade elpriser
obligatoriskt för kunder som har smarta mätare och som inte valt en ny
elleverantör, dvs. kunder som fortfarande har reglerade elpriser. I de andra
länderna är än så länge ambitionen att tidsdifferentierade tariffer/elpriser skall
kunna erbjudas till de kunder som vill ha dem. Den spanska regeringen har också
pekat på möjligheten att använda elbilarna som energilagringsresurser som kan
användas för att kompensera för de icke reglerbara förnybara
produktionsenheterna.

4.6

Slutsatser

Sverige anses vara ett av de länder som har kommit långt vad gäller aktiva
elkunder och återkoppling av förbrukning till elkunder. Det är bland annat en
konsekvens av införandet av mätreformen och installation av fjärravlästa mätare,
där Sverige var ett av de första länderna i Europa. Vad gäller HVDC och FACTS
för att öka överföringsförmågan i transmissionsnäten har Sverige en världsledande
position. Denna teknologi kommer att spela en viktig roll för att möjliggöra en
storskalig användning av förnybar elproduktion på europeisk nivå.
Vad gäller minskning av effekttoppar erbjuds tidstariffer hos flera nätföretag och
även effekttariffer för större kunder. Effekttariffer för mindre kunder erbjuds av
bara två nätföretag i dagsläget. Flera nätföretag planerar dock att införa
effekttariffer för mindre kunder. Avtal baserade på tidsberoende elpriser erbjuds
bara av ett begränsat antal elhandlare. Elpriser baserade på spotpriset erbjuds inte
av någon elhandlare. Det finns dock indikationer på att ett flertal elhandlare avser
erbjuda dessa avtal vid en övergång av tillräckligt många slutkunder till timvis
avläsning.

58

Vad gäller integrering av förnybar elproduktion finns det ett antal
demonstrationsprojekt som planeras i Sverige. Bedömningen är dock att Sverige
inte ligger i framkant vad gäller forskning inom detta område. Flera andra länder
har haft fullfungerande demonstrationsprojekt med tillhörande forskning och på
det sättet skaffat sig stor kompetens, en kompetens som för närvarande bedöms
saknas i Sverige. Inte heller inom forskning kring utveckling av funktionen och
regelverket på energimarknaderna har Sverige någon ledande roll sett utifrån ett
internationellt perspektiv, trots att den svenska elmarknaden anses ligga långt
framme.
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5 Hinder och utmaningar
I nulägesbeskrivningen i kapitel 4 har redovisats vad som konkret är gjort eller
planeras för smarta mätare och intelligenta elnät i Sverige. Att inte så mycket
konkret implementering ännu har gjorts beror på en lång rad faktorer som på olika
sätt bromsar eller hindrar den önskvärda utvecklingen. En viktig faktor här är att
den intelligenta teknologin ännu inte är tillräckligt utvecklad för att
reservationslöst attrahera nätmarknaden.
I detta kapitel redovisas sådana hinder som förklarar varför utbyggnaden av de
intelligenta elnäten inte har kommit i gång i Sverige samt hinder som kan bromsa
eller förhindra framtida utbyggnad. De bedömningar som görs visar också att det
finns många utmaningar men att de flesta hindren över tiden kommer att
övervinnas.
Huvuddelen av det som här behandlas bygger på synpunkter som framförts i
diskussioner vid externa referensgruppsmöten, bilaterala träffar samt en hearing
om intelligenta elnät som EI genomfört. Till detta har lagts annan tillgänglig
information samt även EI:s egna bedömningar.
Texten är uppdelad i fem avsnitt där hinder och möjligheter behandlas utifrån
tekniska, ekonomiska och immateriella aspekter, samt med avseende på smarta
mätare och aktiva elkunder.

5.1

Tekniska hinder

Det intelligenta elnätet befinner sig i nuläget mycket tidigt i sin produktcykel. Vad
som rent konkret utgör det intelligenta nätet är därför en fråga uppe för
diskussion. Den viktigaste mötesplatsen för dessa diskussioner är en lång rad
internationella konferenser, där forskare, elteknikleverantörer, större nätföretag
och dess branschorganisationer men också de europeiska reglermyndigheterna
medverkar. Att idag upphandla ett intelligent nät får därför ses som en mycket stor
utmaning när det ännu inte går att utgå från en tillgänglig kravspecifikation.
De tekniska utmaningarna kan grupperas enligt nedan:


Teknik som ännu inte finns,



Teknik som inte verkar behövas,



Bristande interoperabilitet 107 ,



Nackdelar med ny teknik,



Tveksamheter inför ny teknik.

Interoperabilitet betyder att olika apparater och system kan samarbete och kommunicera med
varandra, även om de kommer från olika tillverkare och har stora skillnader i ålder.
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5.1.1

Teknik som ännu inte finns

Det råder konsensus om att den allvarligaste tekniska utmaningen som måste lösas
för att kunna bygga det intelligenta elnätet är att all nödvändig utrustning ännu
inte finns på marknaden. Det som saknas är både komponenter och själva
infrastrukturen för att länka komponenter med själva elnätet så att en intelligens
på systemnivå kan skapas.
En av åtgärderna för att identifiera lämpliga komponenter för det intelligenta nätet
är standardiseringsarbete. I bland annat Kina, Tyskland och USA har stora
nationella handlingsprogram startats för att ta fram produktstandarder för system
och komponenter som ska ingå i intelligenta elnät. Även IEC och CENELEC, de
globala och europeiska standardiseringsorganisationerna, arbetar med sådan
standardisering.
Parallellt med standardiseringen pågår produktutveckling inom såväl mindre som
större företag. Detta för att förse marknaden med hittills inte tillgänglig utrustning.
Företag som finns på marknaden är stora aktörer inom elkraft och
telekommunikation, som ABB och Ericsson i Sverige, men även många nya företag
som bildats runt en eller ett mindre antal produkter inriktade mot övergången till
det intelligenta elnätet.
Produktutveckling och arbete med standardisering är dock relativt långsamma
processer. Standardisering tar alltid flera år i anspråk och försök att snabba upp
standardiseringsarbetet för mycket kan leda till undermåliga standarder som kan
hindra utvecklingen i stället för att påskynda den. En rimlig bedömning är därför
att det kommer att kvarstå hinder för utbyggnad av intelligenta elnät i form av
avsaknad av teknik under det kommande decenniet.
5.1.2

Teknik som inte verkar behövas

Så länge ett befintligt nät har tillräckligt med överföringskapacitet för att klara
även de högsta belastningarna finns det inga starka incitament att investera i ny
teknologi för att reducera effektuttaget vid effekttoppar. Bara vid en mer
permanent ökning av maxbelastningarna finns det anledning att välja mellan
befintlig och ny teknologi.
Vid en anpassning av nätet för integrering av stora mängder förnybar
elproduktion är situationen mer komplex. Flera elnätsföretag och forskare påstår
att det redan vid en mindre mängd förnybar elproduktion finns behov av nya
lösningar. Samtidigt är andra berörda intressenter som deltar i debatten av motsatt
uppfattning 108 . Däremot finns det en bred samstämmighet om att det behövs nya
investeringar i elnäten för att integrera stora mängder förnybar lokal elproduktion.
Det som ännu saknas är en övergripande bild av omfattning och tidplan. Hindren
för en storskalig introduktion av intelligenta elnät kan därför sägas bero på en för
långsam teknisk utveckling parad med osäkerhet om när och var i elnäten behoven
kommer att uppstå.

Slutrapporten från EU‐DEEP‐projektet (http://www.eu‐deep.com) där det anges att acceptansgränsen
för det befintliga elnätet är betydlig.
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5.1.3

Bristande interoperabilitet

Att upprätthålla kommunikationen är ett nyckelbegrepp för intelligenta elnät, då
de ska innehålla många olika typer av utrustning som måste kunna kommunicera.
Nätets anläggningar är dessutom spridda över ett stort geografiskt område.
Apparaterna i nätet som ska samverka kan komma från olika tillverkare och vara
tillverkade vid olika tidpunkter.
För att hantera detta hinder pågår ett intensivt standardiseringsarbete. En särskild
utmaning är dock att det redan finns så många olika standarder för just IT‐
kommunikation och att samlas kring en enda enhetlig standard kan därför vara
svårt och tar framför allt tid.
Bland de internationella standarder som just nu skrivs om för att kunna stödja
utbyggnaden av intelligenta elnät finns IEC 61850‐serien. Arbetet har till syfte att
uppnå en interoperabilitet mellan apparater från olika tillverkare. Standarden
utvecklades från början för att möjliggöra stationsautomatisering i elnätet, men
lyfts nu fram mer och mer som standarden som ska möjliggöra det intelligenta
elnätet. Just nu pågår dessutom utveckling av standarder på olika fronter, såväl
vad gäller kommunikation i elnätet (framför allt med stationsautomatisering som
utgångspunkt) som vad gäller styrbara hushållsapparater (där kostnaden för
kommunikation ska hållas så låg som möjligt) 109 . Dessa två inriktningar måste
båda utvecklas samt kopplas ihop i framtiden.
5.1.4

Nackdelar med ny teknik

När tekniska system förändras medför det också en förändring av de inbyggda
riskerna och svagheterna. Det är inte säkert att sårbarheten ökar, men det bör tas i
beaktande att förutsättningarna ändras genom att nya hot och riskkällor
introduceras.
Om inte en ökad risk i sig räcker som ett hinder för att införa ny teknik, kan den
upplevda osäkerheten om hur stor risken är göra det. Ett exempel är diskussionen
om IT‐säkerhet 110 . En del av funktionaliteten i det intelligenta elnätet är beroende
av tvåvägskommunikation, t.ex. för att ge nätägare möjligheten att styra
förbrukning och produktion vid behov. Ett genombrott av IT‐säkerheten skulle
kunna utsätta elnätet för intrång med svåra konsekvenser. Oberoende av hur stor
risken egentligen är, så kommer enbart det faktum att hotet diskuteras att kräva
åtgärder mot intrång eller även garantier mot att intrång är möjligt. Framför allt
det sista kan vara ett stort hinder mot införandet av intelligenta nät, då nätägaren
kan se dem som för svåra att skydda.
Det intelligenta elnätet innebär jämfört med de konventionella näten en kraftigt
utökad komplexitet. Detta ställer högre krav på enskilda komponenters
tillförlitlighet och på systemredundans (avseende manövrering och styrning)
jämfört med enklare konventionella system.

109 Här får nämnas initiativet från IPSO User Sweden, att driva på utvecklingen med att skapa en
standard för apparater och system i hem och fastigheter. Se http://www.ipsousersweden.se
110 Se till exempel, G.N. Ericsson, Cyber security and power system communication—essential parts of a
smart grid infrastructure, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 25, No. 3, July 2010, pp 1501 ‐
1507.
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Den största svårigheten med att bedöma tillförlitligheten i komplexa system är
sannolikheten att det uppstår ett s.k. common mode‐fel. Ett sådant fel innebär att
flera komponenter slås ut på grund av en gemensam orsak eller att ett fel i en
komponent leder vidare till ett fel i en annan komponent. Elnätsvärldens klassiska
exempel i Sverige är kabelbranden i Akalla 2001, när reservkabeln, som lagts i
samma tunnel, slås ut av samma orsak som matarledningen. Vid komplexa system
är antalet kombinationer så många att det är omöjligt att helt utesluta liknade
situationer.
Ökad komplexitet tenderar att förstora konsekvenserna av ett haveri. Om inget
görs för att minska riskerna är det rimligt att hot, risker och svagheter summeras
till en ökad sårbarhet. Stora framtida störningar blir kanske inte vanligare, men
större och svårare att hantera.
Samtidigt ska noteras att det intelligentaste av alla elnät vi har idag, stamnätet,
faktiskt kombinerar hög driftsäkerhet med komplexa system till exempel i form av
SCADA 111 .
Problematiken med bristande tillförlitlighet i nya kommunikationssystem
framtagna för intelligenta elnät bör också beaktas, men kommer med stor
sannolikhet att kunna övervinnas. Likaså problematiken med IT‐säkerheten. För
tillfället är problemen med intelligenta nät inte allvarligare än problemen som har
funnits med andra nya teknologier. Men om problemen inte skulle bli lösta, står de
smarta elnäten inför mycket stora hinder.
5.1.5

Tveksamheter inför ny teknik

Eftersom den nya teknologin ännu inte är långsiktigt prövad medför den en
osäkerhet. Det är därför inte konstigt att de intelligenta elnäten möts med en viss
skepsis. Denna skepsis får anses som hälsosam, speciellt för en samhällskritisk
verksamhet som elförsörjningen, så länge den inte säger nej till alla förändringar.
Elnätsföretagen ser att utbyggnaden av intelligenta elnät kommer att innebära
minst lika stora utmaningar som mätarreformen. Erfarenheter från mätarreformen
visar att det finns en risk för teknisk fragmentering genom val av olika mer eller
mindre utvecklade lösningar. Om utbyggnaden börjar för snabbt, innan det står
klart vad det intelligenta elnätet verkligen ska kunna göra, riskerar elnätsföretagen
att välja lösningar på för kort sikt och hamna i tekniska återvändsgränder som
kräver dyrbara reinvesteringar senare.
I en marknadsekonomi kan dock inte staten gå in och styra teknikval. Däremot kan
stöd till forskning och utveckling ske på ett sådant sätt att kunskaper kring den
intelligenta nätteknologin blir tillgänglig för alla berörda aktörer. En sådan
kunskapsspridning skulle då bidra till att nätföretagens beslut om investeringar
utgår från en god kunskapsnivå.

SCADA: ”supervisory control and data aquisition”; ett system för drift, styrning och övervakning av
elnätet eller andra stora anläggningar.

111

64

5.2

Ekonomiska och finansiella hinder

Hur snabbt de intelligenta elnäten kommer att introduceras, efter att de tekniska
hindren tagits bort, kommer att avgöras av det mervärde som samhället och
nätkunderna kan erhålla. Därför finns det också ett antal ekonomiska och
finansiella hinder för utbyggnaden av intelligenta elnät som kan grupperas enligt
följande:


Hinder mot investeringar,



Osäkerhet om långsiktig lönsamhet,



Osäkerhet rörande intäkter.

5.2.1

Hinder mot investeringar

Från bland annat elnätsföretagen har påpekats att de intelligenta näten ska ge
fördelar på många plan i samhället, för miljön och för kunderna, men samtidigt ska
investeringarna bäras av elnätsföretagen själva. Denna obalans mellan
grundinvesteringar och inbetalningar uppfattar de som ett hinder.
Nyinvesteringar i intelligenta nät kommer för närvarande att kräva mer kapital än
investeringar i konventionell teknik då det intelligenta elnätet kräver mer
utrustning som ännu är, relativt sett, dyrare än konventionell utrustning. Orsaken
är bland annat att den nya teknikens komponenter ännu bara delvis finns på
marknaden och tillverkas i små serier. Detta gör att en investering som kan vara ett
steg i riktningen mot ett intelligent elnät i dagsläget blir dyrare än en utbyggnad
med konventionell teknik.
Reinvesteringar med ny teknologi i befintliga nät begränsas också av
avskrivningstider och teknisk livslängd. Det är inte självklart att det är
företagsekonomiskt fördelaktigt att skrota ett fungerande befintligt nät i förtid för
att ersätta det med ett intelligent elnät.
Denna typ av negativa ekonomiska incitament gör att investeringar i intelligenta
elnät till en början kan komma att gå långsamt. De drabbar även leverantörer av
effektivare och intelligentare utrustning som kommer att uppleva svårigheter med
att komma in på marknaden, trots sina goda produkter.
5.2.2

Osäkerhet om långsiktig lönsamhet

Den tänkta fördelen med intelligenta elnät är bl.a. bidraget till ett långsiktigt
hållbart samhälle. Både samhället, konsumenterna och nätföretagen har
förutsättningar att bli vinnare i denna omställningsprocess. För samhället blir
vinsten att den nödvändiga framväxten av koldioxidfri energiproduktion kan
stödjas av de intelligenta elnäten. För nätkunderna ska de intelligenta näten ge
starka incitament till att välja eldrivna bilar och på annat sätt spara energi, vilket
bör minska kundens totala energiförbrukning, men inte nödvändigtvis
konsumtionen av elenergi. Det intelligenta nätet är också, enligt de flesta
bedömare, ett billigare alternativ för att möjliggöra storskalig integrering av
förnybar elproduktion än att använda befintlig teknologi.
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För elnätsföretagen kan de intelligenta elnäten på lång sikt bland annat innebära
ett minskat behov av investeringar. Även om det kan anses vara en fördel, behöver
det inte nödvändigtvis vara en ekonomisk fördel för nätföretagen. Det beror på
elnätföretagens monopolsituation och den reglermodell som kommer att tillämpas,
där intäktsramen bestäms med hänsyn till nuanskaffningsvärdet på
anläggningstillgångarna. I regleringsmodellen finns också en oklarhet om vilken
typ av investeringar som ryms inom begreppet nätverksamhet. Frågan kan ha
betydelse för vilka investeringsbeslut som kan komma att fattas av nätföretagen.
Elnätsföretagen har samtidigt ett ansvar enligt ellagen att utveckla elnäten för
samhällets behov. I vissa fall finns det möjligheter med den nya tekniken som inte
finns med befintlig konventionell teknik, eller som det skulle ta mycket längre tid
att bygga med konventionell teknik. Den teknik som intelligenta elnät medför
skulle i sådana fall möjliggöra att elnätsföretagen får lättare att svara upp mot sitt
samhällsansvar.
Alla dessa fördelar baseras på vissa förväntningar om det intelligenta elnätet, men
inte på några bedömningar av prestanda i befintliga anläggningar, eftersom det
intelligenta nätet ännu inte finns. En ändring av prestandan, i förhållande till
förväntningarna, kan helt förändra lönsamheten för en investering.
För att med stor säkerhet kunna bedöma att prestandan för det intelligenta nätet
överensstämmer med de höga förväntningarna behövs det utveckling och
spridning av kunskaper samt lämpliga demonstrationsprojekt. En stabil reglering
är också ett viktigt instrument för att minska en del av osäkerheten.
5.2.3

Osäkerhet rörande intäkter

Elnäten är naturliga monopol och utsätts därför inte för konkurrens eller fri
prissättning. Den nya tariffregleringen (regleringen av elnätsföretagens
intäktsram), som kommer att tillämpas från 2012, ska ge utrymme för investeringar
i elnäten så länge utrustningen används för driften av nätverksamheten, dvs. att
distribuera och mäta el.
Även om investeringar i ny teknologi ryms i den framtida reglerade intäktsramen
kan bristen på tillräckliga incitament att välja ny teknologi verka hindrande för
utveckling mot övergången till intelligenta elnät. Det viktigaste hindret här är den
nya teknikens relativa omognad, vilken gör att nätföretagen kan föredra att välja
säkra konventionella lösningar vid sina investeringsbeslut.
Den nya tariffregleringen är tänkt att ge ett relativt fritt utrymme för investeringar.
De hinder som eventuellt skulle finnas i den nya tariffregleringen mot utbyggnad
av intelligenta elnät är mer ett pedagogiskt än verkligt hinder och bör försvinna i
takt med att regelverket kring den nya regleringen färdigställs och kommuniceras.
Vad som framkommit är dock att det kan finnas behov av speciell finansiering
kring vissa typer av utvecklingsåtgärder, vilken ska ske utanför den reglerade
intäktsramen.
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5.3

Immateriella hinder

De intelligenta elnäten står inte bara inför olika slag av teknoekonomiska hinder
utan också inför andra utmaningar. En tredje grupp hinder kan ses som
immateriella.
De immateriella utmaningarna kan grupperas enligt nedan.


Brist på kunskap.



Regelverk.



Brist på helhetsgrepp och övergripande ansvar.

5.3.1

Brist på kunskap

Det har nämnts tidigare att visionen om de intelligenta elnäten ännu mest är en
vision. Med detta följer också en relativt stor kunskapsbrist om vad intelligenta nät
egentligen innehåller.
I generell mening vet elmarknadens aktörer och sakägare ännu för lite om framtida
krav på elnäten, från förbruknings‐ och produktionssida, och vilka behov som kan
mötas med intelligenta nät. Elnätsföretagen har i många fall inte tillräcklig
kunskap om sina nät och sin drift för att veta vad som behöver eller bör göras, t.ex.
för att kunna introducera mer förnybar lokal elproduktion. Utöver det finns det i
många fall mycket begränsade kunskaper om egenskaper hos förnybar
elproduktion och hur den kommer att påverka elnätet.
Specialiseringen gör att det finns många personer med goda kunskaper om mindre
delar av ett elnät eller på ren komponentnivå. Däremot finns den övergripande
kunskapen på systemnivå (elnät samt produktion) hos ett fåtal personer. En följd
av detta är att kunskaper om fördelarna med intelligenta elnät bara har nått ut i
begränsad omfattning.
Kunskapsbristen blir därför ett hinder som bara kan mötas genom informations‐
och utbildningsinsatser. Idag råder inom elteknikområdet även en stor brist på
utbildad personal.
5.3.2

Regelverk

Det ligger i sakens natur att rådande lagstiftning och regelverk tenderar att vara
baserade på historiska kunskaper med syfte att reglera nuet. Däremot är
lagstiftning och regelverk dåligt anpassade för snabba förändringar av
verkligheten och för sådana förhållanden som inte kunde förutses när reglerna
skapades. Detta gäller naturligtvis för all form av reglering och även för ellagen
och de föreskrifter som är relevanta när utbyggnaden av intelligenta nät ska
beaktas. Befintliga regelverk kan därför upplevas som hinder för en önskvärd
utveckling.
Utbyggnaden av de intelligenta näten försvåras och fördröjs av de olika reglerna
för tillståndsgivning.
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Avregleringen av elmarknaden har resulterat i en uppdelning i två marknader: en
avreglerad marknad där elenergin säljs och köps samt en reglerad marknad för
nätverksamhet. I visionerna för framtidens intelligenta nät finns det nya funktioner
och marknadsaktörer som inte passar in i denna uppdelning. Ett exempel är
batterilagring på lokalnätsnivå. Energin i lagret kan användas för att begränsa
överspänningar och överströmmar i nätet. Detta kan ses som en del av
nätverksamheten. Lagret kan även användas för att sälja energi på spot‐ eller
balansmarknaden när priset är tillräckligt högt. Detta skulle då vara en del av den
avreglerade marknaden.
Det pågår dock ett successivt arbete med att anpassa lagstiftningen på ett sådant
sätt att denna typ av hinder undanröjs eller minimeras.
5.3.3

Brist på helhetsgrepp och övergripande ansvar

Övergången från konventionell teknik till intelligenta elnät kommer att kräva
omfattande insatser i form av utveckling och (re)investeringar. Långsiktighet och
förutsägbarhet är förutsättningar för att elnätsföretagen ska vilja och våga
investera.
Även om kriterierna om långsiktighet och förutsägbarhet är uppfyllda saknas idag
ett tydligt övergripande ansvar för att driva en effektiv övergång till ett uthålligt
kraftsystem (elnät samt produktion). Det kan ses som ett hinder för övergången till
det intelligenta elnätet, då den övergripande systemanalysen försvåras. Ansvaret
för elnätet är idag uppdelat på stamnäts‐ regionnäts‐ och lokalnätsnivå. Även
denna uppdelning skulle kunna utgöra ett hinder för en ändamålsenlig utveckling
av elnäten för att stödja övergången till ett hållbart energisystem.

5.4

Hinder för aktivare elkunder

En bärande del i många visioner om det intelligenta elnätet är att det ska
möjliggöra för kunderna att bli mer aktiva än de är idag. Möjligheterna att sända
prissignaler till kunderna och ta tillvara deras återkoppling i form av sänkning av
effektuttag och minskning av energiförbrukning ingår som en viktig förutsättning.
Frågan hur realistisk denna förutsättning är påverkar hur enkelt det blir att bygga
intelligenta elnät. Bristen på kundaktivitet kan inte helt förhindra utbyggnaden av
smarta nät, men det begränsar det smarta nätets möjlighet att bidra till denna
utrednings övriga tre utgångspunkter (minskning av effekttoppar, underlättandet
av förnybar energiproduktion och effektivare energianvändning).
Hinder för aktivare elkunder kan grupperas enligt nedan:


Hinder på grund av informationsbrist,



Ekonomiska hinder.

5.4.1

Hinder på grund av informationsbrist

Ett viktigt kriterium för en fungerande marknad, oavsett om där handlas el eller
andra varor och tjänster, är transparens. Marknadens aktörer behöver korrekt
information för att kunna agera. Samtidigt förväntas den moderna människan vara
aktiv på många olika marknader samtidigt. Det är rimligt att förvänta sig att den
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enskilde konsumenten är aktivast på marknader som ger mest möjligheter att
påverka relationen mellan kostnad och nytta, dvs. marknader med störst valfrihet.
De flesta elkunder har ännu ingen information eller kunskap om de möjligheter
som till exempel timvis mätning kan erbjuda. Erfarenheten från elnätsföretagens
försök med information om timvis förbrukning visar dock på behov av ytterligare
utveckling av konceptet för att elkunderna genom sitt beteende ska kunna vara
med och påverka energiförbrukning och effektuttag.
5.4.2

Ekonomiska hinder

Ekonomiska incitament kan öka kundernas intresse för att bli aktiva på
elmarknaden. Ju större incitamentet desto större sannolikheten att kunderna
kommer att bli aktiva.
Flera elhandlare erbjuder idag elavtal med bundna priser, som något utjämnar
utbetalningarna över året och tar bort risken för oförutsett höga elräkningar på
grund av pristoppar. Därutöver erbjuds också ett slags balanskonto som ger en
relativt fast månadskostnad för kunden. Denna typ av lösningar kan vara ett
hinder för att låta prissignaler påverka elkonsumtionen.
Även ett så kallat rörligt elhandelspris för småkunder innebär ett fast pris under
varje enskild månad. Det går att påverka kostnaderna genom att minska
förbrukningen men det hjälper inte att flytta förbrukningen (dvs. en viss aktivitet)
till en annan tidpunkt på dygnet. Kunden kan få ett genomsnittligt lägre pris men
tar själv risken för höga pristoppar.
Vad gäller nättarifferna finns för närvarande ingen tariffutformning som ger
incitament till ett mer flexibelt beteende. Tarifferna är vanligen utformade med en
stor fast del och en förhållandevis liten rörlig del, vilket medför att besparingar ger
litet genomslag vid eventuella minskningar i förbrukning.
En absolut förutsättning för att kunden ska kunna ge respons på marknadens
prissignaler är att timvis avläsning/mätning införs. Till detta ska läggas att
tarifferna både för elhandel och nättjänst måste förändras så att de ger incitament
till ett flexibelt förbrukningsmönster.

5.5

Hinder för att införa smarta mätare

De flesta visioner om det intelligenta elnätet förutsätter smarta mätare. Det gäller
framför allt då aktivt deltagande av småkunder ses som en viktig del. Det är i och
för sig möjligt att bygga intelligenta nät utan smarta mätare, men då blir
möjligheterna begränsade. Hinder mot införandet av smarta mätare begränsar
därför även möjligheterna att bygga intelligenta elnät.
Även om energimätning bara handlar om att integrera produkten av spänning och
ström över tid, finns det vissa oklarheter som leder till osäkerhet om slutresultatet,
vilket i sin tur kan vara ett hinder mot införandet av smarta mätare. Traditionellt
har det antagits att en elmätare bara behöver mäta energiflödet i en riktning. På
platser i elnätet där det skulle kunna uppstå energiflöden i båda riktningarna
används det två mätare, en för varje riktning.
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Problemen uppstår när samma kund ibland producerar och ibland konsumerar el,
men ändå har bara en mätare. Vissa typer av mätare räknar nettoproducerad
energi 112 som noll kWh konsumtion, medan andra typer av mätare räknar det som
konsumtion med samma absolutvärde. Om en kund skulle producera el i en fas
och konsumera i en annan fas, ger olika mätare helt olika resultat. Ett av målen
med nettodebiteringsprojektet 113 är att komma fram till en standardlösning på
detta problem.
Vid mätning av andra storheter, som t.ex. reaktiv effekt eller bidrag från kunden
till systemtjänster, finns det ytterligare metoder för att beräkna värden från
samplade spänningar och strömmar. Så länge denna typ av osäkerhet råder och
det inte finns en standardlösning kommer det att vara ett hinder mot införandet av
smarta mätare.
Nya mätare som ska släppas ut på marknaden behöver certifieras och typprovas
och det tar tid. Ett utbyte eller en uppgradering av dagens mätare är en process
som kommer att behöva pågå under flera år. Det är inte osannolikt att de första
mätarna som byts ut kommer att vara omoderna redan innan de sista installerats.
Detta hände vid införandet av månadsvis avläsning. De elnätsföretag som väntade
med installationen fick mer avancerade mätare (ofta med timvis avläsning och
tvåvägskommunikation).
Mätarens placering i skärningen mellan kundens, elnätföretagets och elhandlarens
intressesfärer utgör i sig en utmaning. Vem ska göra investeringen, vem ska i så
fall avgöra vad mätaren ska kunna göra, vem har rätt till data, mm. Till detta
kommer att styrning av kundens utrustning och information till kunderna om
aktuella prissignaler kan ske med teknik som redan används och inte behöver vara
en del av själva mätaren.

5.6

Sammanfattning

Det finns ännu en lång rad olösta tekniska problem som hindrar att intelligenta
elnät ska kunna introduceras i full skala, vilket är vanligt när ny teknik ska
introduceras. I många länder pågår stora forskningsinsatser där såväl privat
kapital som allmänna medel satsas. Det pågår också standardiseringsarbete som är
viktigt, men inte får bli ett mål i sig, då dåliga standarder också kan bli ett hinder
för utvecklingen. I huvudsak är det marknadens ansvar att nödvändiga standarder
utvecklas. Samhällets uppgift är att bidra till forsknings‐ och utvecklingsinsatser
som stimulerar kunskapsspridning och därigenom bidrar till att även svensk
industri ges goda förutsättningar i arbetet med att utveckla intelligent
elnätsteknologi.
Inom elnätsbranschen finns generellt en naturlig skepsis till ny teknik då man har
höga krav på driftsäkerhet och leveranssäkerhet. Denna skeptiska hållning till ny
teknik är till vissa delar hindrande för framväxten av intelligenta elnät. För att
motverka detta behöver kunskap spridas om möjligheterna med den nya
teknologin. Därför är troligen demonstrationsprojekt nödvändiga för att tydliggöra

dvs. när kundens totala förbrukning överskrider kundens totala produktion under, till exempel, en
timme.
113 Nettodebitering ‐ Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion, EI R2010:23
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och övertyga en tillräckligt stor del av elnätsföretagen om fördelarna med
intelligenta elnät. Samtidigt ska observeras att demonstrationsprojekt som ges fel
inriktning och förutsättningar kan leda till förstärkt tveksamhet.
Vid teknikskiften uppstår vanligen stora behov av investeringar. Det gäller för
många nya teknologier och även för intelligenta elnät. Elnätsbranschen som består
av ett antal reglerade monopolföretag har dock inte konkurrenssituationen som
incitament för investeringar. Istället är det regleringens regelverk som i huvudsak
kommer att ange ramar för investeringsutrymmet. Frågan om
investeringsutrymme och incitament för investeringar analyseras närmare i avsnitt
6.1 och avsnitt 6.2.
Inom elnätsbranschen finns en stor brist på utbildad personal, speciellt vad gäller
övergripande systemanalys avseende elnätets funktionssätt. Detta har även
bidragit till att den tekniska utvecklingen för intelligenta nätlösningar ännu har
många olösta frågor framför sig. Även elnätsföretagens tvekan till den nya
tekniken får ses som en följd av bristen på kunskap. Frågan om kunskapsbrist
analyseras närmare i avsnitt 6.6.
Befintliga regelverk inom energiområdet kan av berörda aktörer uppfattas som ett
hinder. Som helhet är dock bedömningen att detta inte utgör något avgörande
hinder mot utvecklingen av intelligenta elnät. Dock finns tre områden som
behöver studeras närmare. Det är definitionen av begreppet nätverksamhet, då
detta kan ha betydelse för finansieringen av vissa delar av de intelligenta elnäten.
Även frågan om alternativ utformning av elkundernas nättariffer kommer att ha
betydelse för introduktionen av smarta mätare. Slutligen bedöms avsaknaden av
en övergripande strategi för hur det svenska elnätet ska anpassas till att nå målen
för utbyggnad av förnybar elproduktion och omställningen av energisystemet som
ett problem. Dessa frågeställningar analyseras närmare i avsnitt 6.3, avsnitt 6.4 och
avsnitt 6.5.
För att det intelligenta elnätets fulla potential ska kunna tas tillvara krävs aktiva
elkunder, vilket förutsätter smarta mätare. Det saknas också en standardlösning
för hur de smarta mätarna ska hantera kombinationen av produktion och
konsumtion i en mätare. Därutöver finns oklarheter om bl.a. ägarförhållande,
rätten till data m.m. Frågan om smarta mätare analyseras närmare i kapitel 7.
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6 Analys och överväganden
I föregående kapitel redovisades sådana hinder som kan förklara varför
utbyggnaden av de intelligenta elnäten ännu inte kommit i gång i större skala i
Sverige, samt hinder som kan bromsa eller förhindra en framtida utbyggnad.
Gjorda bedömningar visar att det finns många utmaningar men att de flesta
hindren över tiden bör kunna övervinnas.
För ett antal problemområden finns behov av en djupare diskussion och analys,
vilket sker i detta kapitel. Däribland finns frågor om finansiering i förhållande till
reglering av elnätföretagens intäktsram, incitament för investeringar i intelligenta
nät, begreppet nätverksamhet och tariffens utformning. Därutöver diskuteras och
analyseras den brist på kunskap som identifierats samt behovet av en nationell
övergripande handlingsplan för det intelligenta elnätets framväxande.

6.1

Finansiering av nätinvesteringar

Dagens elnät, särskilt lokal‐ och regionnät, byggdes i stor utsträckning på 50‐, 60‐
och 70‐talen i takt med den snabba industriella och samhälleliga utvecklingen.
Oavsett om behovet är utveckling eller modernisering av elnäten så kommer stora
reinvesteringar behöva göras kommande decennier.
Framtida investeringsbeslut kommer att innebära en möjlighet för nätföretagen att
välja helt nya lösningar och topologier, dvs. intelligenta elnät, framför
reinvesteringar i konventionell teknik. Dagens elnät består emellertid av komplexa
system med krav på hög tillförlitlighet och långsiktighet. Investeringar sker därför
med flera decenniers perspektiv, varför valet mellan konventionell teknik och de
nyaste tekniska lösningarna inte alltid har ett självklart svar.
Elnätsverksamhet utgör ett legalt monopol med reglerade intäkter vilket innebär
att nätföretagen har rätt enligt lagen att få kostnadstäckning och en skälig
avkastning, Utformningen av tariffregleringen kan på olika sätt påverka
möjligheter och incitament att investera i intelligentare nät istället för att välja
konventionella tekniska lösningar. Från och med tariffåret 2012 kommer Sverige
att tillämpa en ny tariffreglering som innebär att företagens intäktsramar kommer
att fastställas i förväg. I detta avsnitt görs en analys av förutsättningarna för
investeringar i ny teknologi inom ramen för den nya tariffregleringen 114 .
6.1.1

Tariffregleringens utrymme för investeringar i ny teknik

Förhandsregleringen av nättariffer innebär fyraåriga reglerperioder med start från
2012. Nätföretagen ska till EI lämna in förslag till intäktsram som ska baseras på
anläggningstillgångar som är i drift inklusive kommande investeringar
(kapitalbasen) och övriga skäliga kostnader för att driva nätverksamheten. Hur
kapitalbasen och skäliga kostnader definieras samt vilka uppgifter om

Med tariffreglering avses i detta sammanhang skälighetsbedömningen av nätkoncessionshavarens
intäkter från nätverksamhet, vilket regleras i kap. 5 ellagen.
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nätverksamheten som ska redovisas till EI framgår av EIFS 2010:6 115 . Genom att
beräkna avskrivning och ränta på kapitalbasen med utvald kalkylmetod och
fastställa övriga skäliga kostnader för driften bestäms nätföretagets tariffutrymme.
Anläggningstillgångar som kan ingå i kapitalbasen
Samtliga anläggningar som behövs för att bedriva nätverksamheten utgör
underlag för kapitalbasen. Viktigt att betona är att anläggningarna ska vara en del
av nätverksamheten och således användas där (förordning (2010:304) om
fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857), 3 §). Detta innebär att nya
anläggningar med avancerade eller nya funktioner, som det intelligenta nätet,
måste användas för att överföra el eller som stödsystem för elnäten för att kunna
räknas med i underlaget för kapitalbasen. Det ska också noteras att även
leasade/hyrda tillgångar kan ingå i kapitalbasen, under förutsättning att nätägaren
har full rådighet över dem och de används i nätverksamheten.
Samtliga anläggningstillgångar i kapitalbasen ska redovisas uppdelat på följande
tre kategorier:
1.
2.
3.

Ledning
Station, transformator och kringutrustning
System för drift eller övervakning av en anläggning för överföring av el,
eller system för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el

I EIFS 2010:6 anges följande om de tre kategorierna:
Kategori 1 omfattar samtliga luftledningar, jordkablar, signalkablar och sjökablar
som hör till region‐ och lokalnät. I denna kategori ingår också sådan utrustning
som naturligen hänförs till ledningar såsom stolpar, kabelskåp och frånskiljare,
Kategori 2 omfattar exempelvis nätstationer, mottagnings‐ och
fördelningsstationer, regionnätsstationer och transformatorer,
Kategori 3 omfattar elmätare och styrutrustning. Ett system för drift eller
övervakning kan vara ett IT‐system som används för drift eller övervakning av en
anläggning (t.ex. en stationsdator) eller ett centralt system som används för
beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el. Exempel på elmätare är
mätare för enkeltariff, tidstariff, effekttariff lågspänning och effekttariff
högspänning kombi (dvs. med både aktiv och reaktiv mätning). Exempel på IT‐
system som ingår i kategorin är SCADA eller motsvarande system för drift och
övervakning av elnätet (inklusive stationsdatorer och kommunikation), program
för mätvärdeshantering inklusive insamling, beräkning, avräkning och
rapporteringssystem för mätvärden med relevant kommunikation för att systemen
ska fungera.
Värdet på kapitalbasen
För de anläggningar som utgör kapitalbasen ska ett nuanskaffningsvärde
fastställas, vilket ska ske med någon av de fyra metoder som anges nedan:

EIFS 2010:6, Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares
förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek
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Normvärde (nuanskaffningsvärdet fastställs med den normprislista som
EI upprättar),



Anskaffningsvärde (om särskilda skäl föreligger kan beräkning ske
genom anskaffningsvärde uppräknat med prisutvecklingen),



Bokfört värde (om uppgifter saknas för äldre tillgångar kan beräkningen
ske från bokfört värde),



Skäligt värde (om bokfört värde saknas eller synnerliga skäl föreligger).

Den vanligaste metoden att fastställa värdet på kapitalbasen kommer att vara
genom normvärde.
För investeringar med stor andel ny teknologi som kan behövas vid framtida
användning av intelligenta nät bör anskaffningsvärde bli aktuellt vid fastställande
av kapitalbasen, då den normvärdeslista som EI kommer att upprätta inte kommer
att ge någon information om normvärden för nya typer av tillgångar, om dessa
inte huvudsakligen liknar befintliga tillgångar. En bedömning är även att teknologi
för intelligenta nät bör rymmas inom kategori 2 (stationer m.m.) och kategori 3
(system för drift, övervakning m.m.). Det finns därmed inget hinder i regleringen
för värdering av anläggningar som inte ingår i normprislistan.
Beräkning av kapitalkostnad
Kapitalbasen ligger till grund för beräkning av kapitalkostnaden, som fördelas på
avskrivningar och ränta genom en real annuitet där kapitalbasen också ska räknas
upp med den årliga inflationen enligt av SCB fastställt byggkostnadsindex.
Avskrivningstider
EI har inte föreskriftsrätt vad gäller avskrivningstiden för de anläggningar som
ingår i kapitalbasen. Från EI:s sida har dock lämpliga avskrivningstider bedömts
för de tre kategorierna enligt följande:
40 år
40 år
10 år

Kategori 1 (ledningar)
Kategori 2 (station, transformator och kringutrustning)
Kategori 3 (system för drift eller övervakning av en anläggning för
överföring av el, eller system för beräkning eller rapportering vid
mätning av överförd el)

Elnätsföretagen kan dock yrka på andra avskrivningstider, som man bedömer
lämpliga, när man till EI lämnar in begäran om fastställande av intäktsram.
Avskrivningstidens längd kommer att få stor betydelse för beslut om investeringar
i ny teknologi som kan tänkas ligga till grund för det intelligenta nätet, då det kan
förväntas att mjukvarurelaterade komponenter och system har en kortare
livslängd än de hårdvarurelaterade. I bilaga A till denna rapport,
”Sammanställning av samhällsekonomiska analyser avseende smarta mätare och
intelligenta nät, SWECO 2010” ges indikationer om vilka avskrivningstider som
kan bli aktuella för intelligenta nät. Där framgår att 20 år är den avskrivningstid
som användes i de två analyser som berörde intelligenta nät. Detta måste ses som
en hindrande faktor för framtida investeringar i intelligenta nät då konventionell
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teknik har en avskrivningstid på 40 år. I rapporten redovisas också ett antal
analyser av implementering av s.k. smarta mätare. Där framgår att en vanlig
avskrivningstid är 10 år, vilket överensstämmer väl med avskrivningstiden för
kategori 3 dit denna utrustning bör hänföras.
De tre kategorier, för anläggningsdelar i nätverksamhet, som tidigare redovisats
har skapats utan beaktande av komponenter som kan ingå i ett intelligent nät.
Energimarknadsinspektionen kommer att kontinuerligt genomföra analyser av
lämpliga avskrivningstider i takt med teknikutvecklingen och
marknadsintroduktionen av nya lösningar. På sikt kan det innebära att en större
differentiering av kategoriindelningen kan övervägas. Det bedöms därmed inte
finnas hinder relaterade till val av avskrivningstider i den kommande
tariffregleringen.
Kalkylräntan
Vad gäller kalkylräntan har EI inte heller här någon föreskriftsrätt. EI kommer
dock att fastställa en räntenivå, via en så kallad Weighted Average Cost of Capital
(WACC), varje år. WACC:en, eller kalkylräntan, är också den parameter som får
enskilt störst påverkan på nätföretagens tariffutrymme. Den ska spegla en skälig
avkastning med hänsyn till risken i verksamheten. Konstruktionen innebär att alla
anläggningsdelar som behövs för nätverksamheten ger samma avkastningsränta
oavsett eventuella skillnader i risk. Dock ska räntenivån fastställas med hänsyn till
den risk som bedöms finnas i elnätsbranschen som helhet. Teoretiskt innebär detta
att det ges ett tariffutrymme som tar hänsyn till den risk som föreligger.
Nätföretagen har dock möjlighet att yrka på en annan räntesats, för t.ex. delar av
sina anläggningar, vid begäran om fastställande av intäktsram.
6.1.2

Ekonomiska incitament för och emot investeringar i intelligenta nät

För närvarande ges starka signaler från nätföretagen att investeringar i intelligenta
nät ännu blir för dyrt. Kostnaden per enhet i förhållande till funktion behöver dock
inte vara högre om konventionella investeringar kan undvikas och en
systemövergripande mer optimal drift av nätet kan ske med ny teknik. Långsiktigt
kan även investeringar i konventionell teknik leda till högre kostnader i form av till
exempel högre drift‐ och underhållskostnader eller behov av att tidigarelägga vissa
investeringar.
Inom ramen för IMPROGRES 116 , ett EU‐finansierat forskningsprojekt, har
kostnadsnyttoanalyser gjorts för jämförelsen mellan konventionella lösningar
(”business as usual”) och smartare lösningar (”active network management”) i
olika distributionsnät med olika andel förnybar elproduktion. Studien uppskattar
en generell besparing på ca 5‐10 % vid användning av intelligenta lösningar
jämfört med konventionella nätförstärkningar. Analysen visar också på en stor
spridning i kostnadsnyttan; från 1‐2 % upp till 40 % besparing för intelligenta
lösningar jämfört med konventionella lösningar beroende på den befintliga
nätstrukturen och andelen förnybar elproduktion.
Det saknas dock ännu detaljerad kunskap om kostnadsnyttoförhållandet varför
kostnadsnyttoanalyser kan utgöra en viktig förutsättning i beslutsunderlaget om
Improvement of the Social Optimal Outcome of Market Integration of DG/RES in European
Electricity Markets, www.improgres.org
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dessa investeringar, där även externa effekter som t.ex. förväntad miljönytta kan
medtas som en komponent. Uppbyggnad av en kunskapsbas om bland annat
kostnader för och nyttan av intelligenta nät får därför anses vara en prioriterad
utgångspunkt för bl.a. forskningsinsatser.
Nedan görs en sammanfattning av de incitament som verkar för respektive mot
beslut om investeringar i ny teknologi.
Följande incitament som verkar för beslut om investeringar i ny teknologi har
identifierats:
 Om anläggningen som byggs används i nätverksamheten blir den en del
av kapitalbasen,


Det finns möjlighet att på sikt anpassa avskrivningstid och kalkylränta,



Alla delar av ett intelligent nät som används i nätverksamheten ingår i
kapitalbasen,



Nätföretagen får besked i förväg om en ny investering, som inte är en ren
ersättningsinvestering, får ingå i kapitalbasen eller inte,



Nya regler har införts i ellagen 4 kap. 11‐13 §§ om angivande av tidplan för
handläggning och anslutning av produktionsanläggning samt även
information om kostnadsfördelning.

Följande incitament som verkar mot investeringar i ny teknologi har identifierats:
 Det saknas erfarenhet från tillämpning av den nya tariffregleringen
(fastställande av nätföretagens intäktsram), vilket bland annat leder till
osäkerhet om vad som kommer att kunna ingå i kapitalbasen,


Det kan krävas domstolsprocesser innan det blir klart vilken
avskrivningstid eller kalkylränta som kommer att accepteras vid
fastställande av intäktsram,



Vid misslyckade investeringar (till exempel när den ekonomiska eller
tekniska livslängden är mindre än avskrivningstiden enligt regleringen)
står nätföretagens ägare och/eller kunder för risken,



Tariffregleringen kan ge svaga incitament att investera generellt och
synnerligen i ny teknik då alla tillgångar värderas till nuanskaffningsvärde
oavsett ålder.

Av identifierade motverkande incitament är det investeringsincitament som skulle
kunna utgöra det största hindret för förnyelse och modernisering av elnäten. Alla
anläggningstillgångar som används i nätverksamheten ska värderas till
nuanskaffningsvärdet, vilket innebär att även äldre nätdelar ersätts som om de
vore nya. Detta skulle kunna utgöra ett incitament för att avstå från investeringar
för att i stället höja resultat och utdelning till ägarna. Detta kan emellertid
motverkas genom olika typer av kvalitetsincitament. I den nya tariffregleringen
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har ett regelverk skapats som ökar tariffutrymmet vid förbättringar av
leveranssäkerheten. För att stimulera till ökade investeringar i ny teknologi kan nät
med vissa funktioner och tjänster som förutsätter ny teknologi ges ett ökat
tariffutrymme och avkastning. En sådan lösning diskuteras i detalj i avsnitt 6.2.
Grundläggande skyldigheter för koncessionshavaren
Ellagen anger också ett antal grundläggande skyldigheter för koncessionshavaren:
”Ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift och underhåll och, vid behov,
utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra ledningsnät.
Företaget svarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att
det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el”, (3 kap. 1 §, ellagen). Detta
bör innebära att nätbolagen ständigt måste anpassa sig och ligga i framkant för att
möta de krav som ett modernt samhälle ställer, vilket då skulle innebära att ny
teknologi ska tas tillvara om den är bättre (dvs. säkrare, mer tillförlitlig, effektivare,
m.m.) än befintlig teknologi. Mot en skälig garanterad avkastning ställs därför krav
på nätkoncessionshavarna att ansluta t.ex. förnybar elproduktion samt försäkra
kunderna om att överföringen är av god kvalitet och följer ellagens krav och
nätmyndighetens föreskrifter.
Den nya regleringen av tariffutrymmet bedöms vara ett tillräckligt instrument för
att ge nätföretagen ekonomiskt utrymme att uppfylla skyldigheterna enligt ellagen
samt beakta samhällets och kundernas intressen.
6.1.3

Forskning, utveckling och demonstration

En viss otydlighet och osäkerhet om finansiering av demonstrationsprojekt har
också nämnts av några nätföretag som ett konkret hinder mot införandet av
intelligenta nät. Liknande diskussioner om finansiering av demonstrationsprojekt
och framtida användning av intelligenta nät förs också inom resten av Europa. I
detta avsnitt behandlas finansieringsmöjligheter för forskning, utveckling och
demonstrationsanläggningar under svenska förhållanden.
Forskning och utveckling inom legala monopol som nätverksamhet är kanske inte
ett självändamål, inte minst med tanke på att Konkurrensverket nyligen skärpt
lagstiftningen för kommunal och statlig verksamhet att bedriva verksamhet på en
konkurrensutsatt marknad. Det är inte tydligt att forskning och utveckling per se
kan anses vara nätverksamhet, och det kan finnas risker för korssubvention och
otillbörlig konkurrens om monopolbolag är med och ansöker om forskningsmedel
på en annars konkurrensutsatt forsknings‐ och utvecklingsmarknad.
I regleringen finns inget specifikt angivet utrymme för kostnader avseende
forskning och utveckling (FoU). Det står dock givetvis elnätsföretagen fritt att
använda delar av sin garanterade avkastning för att finansiera utvecklings‐ och
forskningsprojekt. Behovet av forskning och utveckling samt risken som det
medför finns med som en parameter vid beräkning av kalkylräntan (WACC),
vilket kan tolkas som att alla nätföretag har ett visst utrymme för FoU.
Kostnader knutna till forskning och utveckling behandlas vanligen i extern
redovisning som direkta kostnader eller kan aktiveras i balansräkningen om de
med relativ säkerhet bedöms ge framtida intäkter. Det torde dock endast röra sig
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om ett fåtal nätföretag som bedriver FoU i större skala, vilken vanligen är
finansierad genom bl.a. koncernbidrag och genom statliga bidrag i olika former.
Demonstrationsanläggningar
Så kallade demonstrationsanläggningar nämns inte specifikt i den nya
förhandsregleringen. För närvarande har dock ett antal demonstrationsprojekt
rörande intelligenta nät initierats. Bland dessa kan nämnas Norra Djurgårdsstaden
i Stockholm, Västra Hamnen i Malmö, och Gotland. Dessa projekt syftar i
förlängningen till att bygga avgränsade, men fullt fungerande, nät med intelligenta
funktioner. Denna typ av projekt har beviljats bidrag från Energimyndigheten, i ett
antal fall. Frågan är dock om dessa demonstrationsanläggningar får ingå i
företagens kapitalbas vid beräkning av tariffutrymmet? Som framgått tidigare
måste anläggningarna användas för nätverksamheten för att kunna ingå i
kapitalbasen. Detta innebär att demonstrationsprojekt som tas i drift torde kunna
ingå som en del i nätföretagens kapitalbas och därmed utgöra underlag för
tariffutrymmet.
Demonstrationsprojektet medför dock en högre risk för investeraren. Det finns till
exempel en högre risk, jämfört med en vanlig investering, att den tekniska
livslängden blir mindre än planerad eller att det behövs ytterligare investeringar i
framtiden. En del av dessa risker bärs av nätföretagens ägare, en del bärs av
kunderna. Som vanligt med ny teknikutveckling är det inte möjligt att i förväg
förutse var de stora riskerna finns. Risken att investera i konventionell teknik är
inte heller obefintlig. Ett av målen med demonstrationsprojekt är att kartlägga
dessa risker samt att minska dem inför framtida användning av teknologin.
Med detta som bakgrund får det anses rimligt att demonstrationsprojekt som
medför stora kostnader, jämfört med en vanlig investering, bör finansieras på
annat sätt än genom utrymmet i tariffregleringen. Det får också anses som ett
nödvändigt villkor att kunskaper och erfarenheter från dessa stora
demonstrationsprojekt, i så stor utsträckning som är rimligt, kommer alla
intressenter till del. För att begränsa risken med stora demonstrationsprojekt är det
viktigt att alla befintliga kunskaper och resultat från pågående forskning
utvärderas innan det görs en stor satsning. Det är slutligen upp till
företagsledningen att bestämma hur stor risk som är rimlig att ta. Även EI har
möjligheten att avslå investeringsplanen i fall den inte anses nödvändig för en
effektiv drift av nätverksamheten.
6.1.4

Möjliga finansieringsformer och risker vid övergång till intelligenta elnät

Förhållandet finansiering/risk skiljer sig åt mellan reglerade monopol och
konkurrensutsatt verksamhet. I konkurrensutsatt verksamhet blir risktagandet en
möjlighet att göra något bättre än konkurrenterna och därigenom locka till sig nya
kunder. För reglerad elnätsverksamhet handlar det i första hand om att leva upp
till de skyldigheter som ellagens regelverk ger. Detta ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt med god kvalitet. Kostnader för förbättringar och utveckling
av elnäten kommer att delas av alla kunder genom utformningen av tarifferna.
För nätföretagen uppstår svåra överväganden när prognoser visar ett stort behov
av nyanslutningar av till exempel förnybar elproduktion. Näten måste då anpassas
långsiktigt för att klara kommande behov på ett kostnadseffektivt sätt. För att
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hantera detta på bästa sätt bör investeringar i nätkapacitet genomföras i tid och i
sådan omfattning att anslutning av förnybar produktion inte fördyras eller
försenas. I denna mening måste nätföretaget ta en risk då man binder kapital i en
anläggning/funktion som någon gång i framtiden förväntas ge intäkter.
Risken är dock inte normalt av den karaktären att man riskerar att förlora
anslutningsmöjligheten till ett konkurrerande nätföretag. Om inte investeringar i
nätkapacitet sker i tid kan det dock innebära ett hinder för att etablera förnybar
elproduktion. Projekt skulle då kunna fördröjas och under vissa omständigheter
även avbrytas. En sådan situation skulle kunna uppstå när båda parter (nätägare
och ägare till produktionsanläggningar) försöker att minimera sina risker.
Genom nya regler i ellagen, 4 kap. 11‐13 §§ (träder i kraft 2010‐12‐01) ställs dock ett
antal nya krav på nätkoncessionshavaren att underlätta anslutningen av
produktionsanläggningar. Bland annat ska tidplan anges för handläggning av
ansökan, tidplan anges för anslutning samt även anges principer för
kostnadsfördelning av anpassningar för nyanslutning till elnätet. EI har ett
förordnande om att utfärda närmare föreskrifter om bl. a. tidplaner. Sammantaget
bör dessa regler innebära att nätföretagen blir skyldiga att påskynda ansökningar
om anslutning samt även tydliggöra hur kostnaderna fördelas.
Utformning av olika typer av kvalitetstillägg kan också skapa drivkrafter för att
påskynda och tidigarelägga investeringar i ny teknologi. Ett sådant förslag
behandlas närmare i avsnitt 6.2. Det innebär att nätföretaget får ett ökat
tariffutrymme i förhållande till nätets förmåga att hantera ett antal s.k. intelligenta
funktioner. Här ska också noteras att den nya tariffregleringen även ersätter
investeringen genom att den läggs till kapitalbasen. Kvalitetstillägget får då ses
som en extra bonus, ett risktillägg, för att påskynda investeringar.
Ytterligare en aspekt som bör belysas är hur det totala tariffutrymmet
(intäktsramen) fördelas på de olika kundgrupperna genom utformning av
tarifferna. Ellagen ger elnätsföretagen relativt fria händer att utforma tarifferna för
sina kunder så länge de är objektiva och icke diskriminerande (en närmare
redovisning finns i avsnitt 6.3). Kostnaderna, och därmed intäktsramens storlek,
kan dock variera mycket kraftigt mellan olika nätföretag beroende på bland annat
nätets kundtäthet. En stor area med få kunder ger generellt ett dyrare nät per
kund. Skillnader kan också bero på historiska val av tekniska lösningar.
Konsekvensen är dock att priset/tariffen för samma typ av nättjänst varierar
kraftigt beroende på vilket nätföretag kunden är ansluten till. Denna, ibland stora,
differens mellan tarifferna i olika nätföretag finns och kan komma att öka
ytterligare i takt med att uppgraderingen till intelligent teknologi sker.
Om inte de finansieringsmöjligheter genom utrymmet i elnätsföretagens
intäktsram, som tidigare diskuterats, ger en tillräckligt snabb utbyggnad av den
nya intelligenta nätteknologin kan subventioner övervägas. En metod kan vara
genom statliga subventioner till elnätsprojekt som stödjer förnybar och lokal
produktion och konsumtion. För närvarande finns det ännu för lite kunskap om
förhållande mellan kostnad och nytta vid investeringar i intelligent teknologi
varför en finansiering genom det utrymme som tariffregleringen erbjuder är att
föredra.
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I nuläget är det dock viktigast att säkerställa finansiering och genomförande av ett
antal demonstrationsprojekt. Detta då investeringar i intelligent teknologi ännu
anses som riskfyllda, men samtidigt är nödvändiga för att ge viktiga framtida
beslutsunderlag. Bedömningen är att medel för detta ska finnas genom ett antal
olika statliga program som administreras av bl.a. Energimyndigheten och Vinnova.
Här är det av största vikt att mekanismer och regelverk skapas så att aktuella och
nya forskningsprojekt kopplas ihop med ett antal demonstrationsprojekt och att
resultaten från demonstrationsprojekten kommer alla intressenter tillgodo.
6.1.5

Sammanfattande bedömning

Sammanfattningsvis bedömer EI att det i den kommande tariffregleringen inte
finns några hinder för investering i intelligenta elnät. EI konstaterar vidare att
förhandsregleringen av nättarifferna kommer att skapa goda förutsättningar för en
övergång till ett hållbart energisystem.
Finansiering av demonstrationsprojekt ska fortsättningsvis finansieras av privata
och statliga medel för att i första hand säkerställa att resultat från
demonstrationsprojekt kommer alla intressenter tillgodo.

6.2

Incitamentsreglering för intelligenta nät

I föregående avsnitt beskrivs hur den nya tariffregleringen kommer att omfatta de
investeringar som görs av ett elnätsföretag samt möjligheten att stimulera till
ökade investeringar i smarta elnät genom tariffregleringen.
6.2.1

Att styra investeringar

Det finns huvudsakligen två sätt för nätmyndigheten att styra investeringar: det
kan ställas obligatoriska krav (detalj‐ eller funktionsreglering); och det kan skapas
ekonomiska incitament (incitamentsreglering). Båda metoderna har använts i
Sverige vid olika tillfällen. Ett exempel på funktionsreglering är månadsvis
avläsning av elförbrukningen. Även om själva kravet var teknikneutralt har
resultatet blivit att alla elnätsföretag i Sverige har infört fjärravlästa mätare. Detta
har bidragit till en betydande kunskap och teknikutveckling inom området. Ett
exempel på incitamentsreglering är det kvalitetsincitament som kommer att införas
i den nya tariffregleringen där nätföretagens avkastning delvis beror på
leveranskvaliteten. Det är EI:s uppfattning att en sådan reglering kan utökas till att
även omfatta intelligenta funktioner i nätet.
6.2.2

Kvalitetstillägget och intelligenta nät

För att säkerställa att de förändringar som sker skapar mervärde för kunden i form
av nya funktioner och tjänster är EI:s huvudinriktning att en incitamentsbaserade
reglering ska utvecklas för att skapa drivkrafter för investeringar i ny intelligent
teknologi för anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem. Om inte en
utveckling av den incitamentsbaserade regleringen skapar önskat mervärde kan
andra regleringsmetoder behöva tillgripas i framtiden, t.ex. genom en detalj‐ eller
funktionsreglering. EI kommer därför att fortsätta analysera och utvärdera
eventuella behov av mer detaljerad reglering i takt med bl.a. teknikutvecklingen.
I möjligaste mån kan en liknande modell som den som ska styra kvalitetsavdraget
och ‐tillägget inom förhandsregleringen tillämpas. Genom rätten till ökad
avkastning vid utveckling av nya funktioner och tjänster skapas förutsättningar för
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nätkoncessionshavaren att hantera det risktagande som utvecklingen av
intelligenta elnät kan medföra.
Ellagen 5 kap. 6 § anger att ”när intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till kvalitet i
nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan bedömning kan
medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på
kapitalbasen” samt att ”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i
nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten.”
Lagtextens sista mening öppnar för att definiera kvaliteten på ett sådant sätt att
den även innebär elnätets möjligheter att hantera omställningen av energisystemet.
Det är EI:s bedömning att den befintliga texten i ellagen ger möjligheten till denna
tolkning, varför någon ändring i ellagen inte är nödvändig.
Enligt avsnitt 6.3 i regeringens proposition om förhandsprövning av nättariffer 117 ,
som ligger till grunden för ellagens skrivning enligt ovan, är regeringens
överväganden att: ʺvid sidan om priset är kvaliteten på nättjänsten av stor betydelse för
kunden.ʺ, ʺEn kvalitetsaspekt kan också styra elnätsföretagens investeringar mot en i
förväg fastställd samhällsekonomiskt optimal nivå. En sådan nivå bör motsvara den kvalitet
som kunderna är beredda att betala förʺ och ʺ denna bedömning gäller sådana faktorer som
nätkoncessionshavaren själv kan påverka, exempelvis kvaliteten på överföringen, som
främst inkluderar avbrottsfrekvens och spänningskvalitet.ʺ
I slutet av samma avsnitt i propositionen står det ʺNuvarande kvalitetsbedömning
utgår från avbrottsfrekvens och spänningskvalitet. Det finns emellertid utrymme att på sikt
beakta även andra faktorer såsom nätföretagets kvalitet avseende kundtjänst och andra
servicefunktioner. Vad som ska avses med kvalitet bör också kunna ändras över tiden. Som
Energinätsutredningen har anfört bör inte en bestämmelse i ellagen låsa fast vad som avses
med uttrycket kvalitet.ʺ
Energimarknadsinspektionens tolkning av ellagen tillsammans med propositionen
är att det finns möjligheter att definiera kvalitetsmått för aspekter av
elnätsföretagens sätt att bedriva nätverksamhet. Den enda begränsningen till detta
är att kvalitetsmåtten ska vara definierade på ett sådant sätt att elnätsföretagen
själva kan påverka dem.
Några exempel på föreslagna kvalitetsmått kommer att behandlas i avsnittet
nedan.
6.2.3

Möjliga kvalitetsmått för intelligenta nät

Den här föreslagna incitamentsregleringen avseende förmågan att hantera
energiomställningen av energisystemet (bl.a. förnybar elproduktion och
utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar) bör vara så funktionsinriktad och
teknikneutral som möjligt. Detta ger nätkoncessionshavaren frihet att välja den
teknik som är mest lämplig utifrån såväl ett tekniskt som ett ekonomiskt
perspektiv. Ur ett kundperspektiv är det inte heller intressant på vilket sätt tjänster
av motsvarande kvalitet tillhandahålls.

117

Regeringens proposition 2008/09:141, Förhandsprövning av nättariffer, 5 mars 2009.
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ERGEG ger i sin rapport om intelligenta elnät 118 exempel på indikatorer som kan
användas för att mäta de funktioner och tjänster som intelligenta elnät avser skapa.
Exempel från ERGEG:s rapport som kan vara lämpliga i detta sammanhang är:


Quantified reduction of carbon emission,



Hosting capacity for distributed energy resources (‘DER hosting capacity’) in
distribution grids. Allowable maximum injection of power without congestion
risks in transmission networks,



Energy not withdrawn from renewable sources due to congestion and/or security
risks,



Share of electrical energy produced by renewable sources,



Level of losses in transmission and in distribution networks (absolute or
percentage),



Ratio between minimum and maximum electricity demand within a defined time
period (e.g. one day, one week),



Demand side participation in electricity markets and in energy efficiency
measures,



Percentage of consumers on (volunteer) time‐of‐use / critical peak / real time
dynamic pricing,



Measured modifications of electricity consumption patterns after new (volunteer)
pricing schemes,



Percentage of users available to behave as interruptible load,



Percentage of load demand participating in market‐like schemes for demand
flexibility,



Percentage participation of users connected to lower voltage levels to ancillary
services.

ERGEG angav även i sin slutrapport att antalet smarta mätare inte borde vara en
indikator eftersom införandet av ny teknologi inte bör vara slutmålet utan bara ett
sätt att nå slutmålet, dvs. möjliggöra omställningen av energisystemet.
En stor del av de ovan nämnda indikatorerna rekommenderas även av ENTSO‐E
och EDSO i deras s.k. roadmap mot framtidens elkraftsystem i Europa 119 .

Position paper on smart grids – an ERGEG public consultation paper. Ref: E09‐EQS‐30‐04, 10
December 2009, sidan 33. Position paper on smart grids – an ERGEG conclusions paper. Ref: E10‐EQS‐
38‐05, 10 June 2010, sidan 25.
119 ENTSOE, EDSO, The European electricity grid initiative (EEGI), Roadmap 2010‐18 and detailed
implementation plan 2010‐12, 25 May 2010, sidan 21.
118
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Viktiga kriterier för de indikatorer som slutligen väljs ut är att de är objektiva,
mätbara med nöjaktig noggrannhet och återreproducerbara eller uppmätta på ett
spårbart sätt. Det måste även finnas möjligheter för elnätsföretag att påverka
indikatorerna. Kostnader knutna till insamling och/eller beräkning får inte vara
orimliga i förhållande till nyttan av de indikatorer som väljs.
Vid val av indikatorer är det viktigt att kunna definiera dessa på ett så korrekt sätt
som möjligt. Definitionen bör ge rätt incitament och även rätt kvantifiering av
verkligheten. Vissa av de ovanstående indikatorerna är relativt enkla att definiera
medan andra behöver ytterligare utveckling och studier innan det finns en
tillämpbar definition.
Utöver detta bör det bedömas för varje indikator om det finns tillräcklig möjlighet
för nätföretagen att påverka indikatorn.
Förlusterna till exempel kan mätas, men noggrann mätning är svår eftersom det
handlar om en liten skillnad mellan två stora tal 120 . Ett tillkommande problem är
att förlusterna inte bara styrs av elnätsföretaget utan även av hur kundernas
förbrukning varierar över tid.
Ett annat exempel är acceptansgränsen som inte går att mäta eftersom de
förnybara energikällorna ännu inte finns. Bedömningen kan därmed bara göras
genom beräkningar baserade på antaganden om bland annat egenskaper hos de
förnybara energikällor som kommer att anslutas till nätet i framtiden. Metoden
anses dock vara omogen och i behov av vidareutveckling för att kunna mäta och
beräkna lämpliga indikatorer .
Mängden eller andelen förnybar energi är däremot enkel att mäta, men det finns
begränsade möjligheter för nätägaren att påverka den.
I detta sammanhang rekommenderar EI att initiativ tas för en utveckling av
metoder att mäta och beräkna lämpliga indikatorer. Ett sådant arbete kan
lämpligen genomföras på europeisk nivå, till exempel inom tre av de prioriterade
områdena enligt European Electricity Grid Initiative121 : ” Integration of small
renewable in the distribution network”; ” System Integration of medium size renewable”;
och ”Integration of electric vehicles”. Parallellt med detta arbete bör det pågå en
utveckling av lämpliga indikatorer som kan användas under svenska förhållanden.
6.2.4

Tidpunkt för införandet av incitamentsregleringen

Resonemanget ovan visar att det för tillfället finns ett stort behov av analys och
utveckling innan det går att använda lämpliga kvalitetsmått för att skapa en
effektiv incitamentsreglering. Ett för tidigt införande riskerar också att leda till
överinvesteringar i befintlig teknologi. Om till exempel acceptansgränsen skulle
användas som kvalitetsmått skulle det i dagsläget antagligen resultera i
nätförstärkningar baserade på befintlig teknologi eftersom den nya teknologin
ännu inte finns tillgänglig eller är omogen. Det är därför viktigt att göra en

120 Om förlusten är 30 kWh vid1000 kWh förbrukning då ger ett mätfel på 0,5 % ett fel på 7 t‐ 10 kWh för
förlusterna, dvs. upp till 30 %.
121 EEGI, s.34‐35.
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konsekvensbedömning vid införandet av ett kvalitetsmått samt att skapa
kvalitetsmåttet på ett sådant sätt att det är sannolikt att det ger rätt incitament.
Mot bakgrund av detta är det EI:s uppfattning att en incitamentsreglering bör
införas först vid den andra reglerperioden, dvs. 2015‐2019.

6.3

Avgränsning av nätverksamhet

En produktionsenhet i ett distributionsnät får enligt 3 kap. 1a § ellagen inte ingå i
nätverksamhet. En sådan anläggning som däremot används enbart för att
förebygga underspänningar eller överbelastningar i nätet skulle kunna räknas, rent
tekniskt, till nätverksamheten. Med ny teknologi finns det inte längre några stora
tekniska hinder för ett nätföretag att använda energilager eller laststyrning på
samma sätt som en produktionsenhet. Från nätföretagens sida har frågan framförts
om de tekniska lösningar som redovisas i kapitel 3 och 4 kan räknas som
nätverksamhet eller inte. Bedömningen är att det inte finns något tydligt svar i
nuvarande regelverk.
Men grunden för uppdelningen mellan nätmonopolverksamhet och
konkurrensutsatt verksamhet finns kvar: att garantera ett icke‐diskriminerande
marknadstillträde. En huvudprincip för dessa val bör dock vara att som
nätverksamhet ska endast räknas verksamhet som måste bedrivas i monopol
utifrån samhällsekonomiska skäl. De verksamheter som kan utvecklas på en
konkurrensutsatt marknad, dvs. att det finns företagsekonomiska incitament för att
en marknad ska uppstå, ska vara avreglerade i möjligaste mån.
Vid nuvarande kunskapsnivå om behov och möjligheter med intelligenta nät kan
det inte bedömas hur stort hinder detta kommer att bli i framtiden. Bedömningen
är emellertid att det för tillfället inte innebär något konkret hinder mot
investeringar i intelligent teknologi. Energimarknadsinspektionens bedömning är
även att frågan bör utredas ytterligare innan tekniken har utvecklats så långt att
det kommer att bli ett hinder.

6.4

Utformning av nättariffer

I avsnitt 4.2.1 ges det en kort översikt av de olikheter i utformningen av
nättarifferna som finns hos nätföretagen i Sverige. Genom nättariffens utformning
fördelas kostnaderna för nätverksamheten över kundkollektivet. Tariffens
utformning kan ge olika incitament för kunderna att förändra sitt
förbrukningsbeteende.
Det finns två anledningar till att titta närmare på utformning av nättariffer.


Ny teknologi, både intervallavlästa mätare och tvåvägskommunikation,
ger nya möjligheter till tariffutformning.



Olika utformning av tarifferna kan ge olika incitament och därmed
påverka utredningens fyra utgångspunkter på olika sätt.
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6.4.1

Stor frihet för nätföretag att utforma sina tariffer

Enligt 5 kap. 1 § ellagen ska nätföretagens intäktsram fastställas i förväg inför varje
tillsynsperiod. Intäktsramen anger det totala tariffutrymmet, men inte hur
tarifferna som elkunderna betalar ska utformas. Nättariffer behandlas i 4 kap.
ellagen där följande krav ställs på tarifferna:


1 §: ʺNättariffer ska vara objektiva och icke‐diskriminerande. I 5 kap. finns
bestämmelser om fastställande av intäktsramʺ,



2 §: ʺNättariffer för överföring av el skall utformas så, att betald anslutningsavgift
ger rätt att använda det elektriska nätet inom landet, med undantag för
utlandsförbindelsernaʺ,



3 §: (Träder i kraft:2012‐01‐01) ʺNättariffer för överföring av el för område får
inte utformas med hänsyn till var inom området en anslutning är belägen.ʺ Innan
2012‐01‐01 gäller det ett undantag för engångsavgift vid anslutning,



9a §: (Träder i kraft:2012‐01‐01) ʺEn nättariff för anslutning till en ledning eller
ett ledningsnät ska utformas så att nätkoncessionshavarens skäliga kostnader för
anslutningen täcks. Anslutningspunktens geografiska läge och den avtalade
effekten i anslutningspunkten ska särskilt beaktasʺ .

Sammanfattande kan man säga att tariffernas utformning enligt ellagen bara är
begränsade avseende två egenskaper, nämligen att de ska vara icke‐
diskriminerande och objektiva. I övrigt har nätkoncessionshavare stor frihet i att
utforma sina tariffer. Energimarknadsinspektionen fastställer enbart intäktsramens
storlek för varje nätföretag men bestämmer inte över hur tarifferna utformas.
6.4.2

Nuvarande utformning av överföringstariffer

2007 gjorde Energimarknadsinspektionen en sammanställning 122 av
överföringstariffernas utformning vid svenska elnätföretag. I huvudsak följande
tariffkonstruktioner kunde då identifieras:

122



De flesta svenska elnätsföretag hade en tariff som bestod av dels en fast
avgift och dels en rörlig avgift beroende på kundens förbrukning. Kunden
kunde därmed påverka den rörliga delen genom att ändra sin förbrukning,



Ett elnätsföretag hade infört enbart rörliga tariffer för lägenhetskunder och
de minsta villakunderna,



Sex elnätsföretag hade en helt fast avgift för en eller flera säkringsstorlekar
för hushållskunder,



Ett fåtal elnätsföretag hade för hushållskunder infört något som liknar
effekttariffer. Tariffen bestod då av en mindre del fast pris knutet till
säkringsstorleken som avgjorde det maximalt möjliga effektuttaget.
Därutöver debiterades en effektavgift beroende på hur hushållet
utnyttjade elnätet,

Utveckling av nättariffer, 1 januari 1997 – 1 januari 2008. Energimarknadsinspektionen, 19 juni 2008.
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Över huvudtaget har det inte skett stora förändringar av elnätföretagens
tariffutformning över åren. Det har dock blivit tydligt att antalet nätföretag med
effekttariffer kommer att öka. En förklaring till det är att en del elnätsföretag har
infört nya mätare som ger möjlighet till timvärdesavläsning. Ytterligare ett skäl är
att lokalnätsföretagen själva är utsatta för effekttariffer från det överliggande
regionnätet. Det har inte framkommit om målet med införande av effekttariffer
skulle vara att förebygga överbelastningar i nätet på kort sikt eller om tarifferna
utformats utifrån andra motiv. Men på längre sikt, med ytterligare ökningar av
elförbrukningen bland annat beroende på en elektrifierad personbilsinfrastruktur,
kan införandet av effekttariffer förbygga överbelastningar i nätet och därmed
minska behovet av nya investeringar i överföringskapacitet.
För större kunder (t.ex. kunder med ett abonnemang över 63 A eller
högspänningskunder) tillämpar de flesta elnätföretagen effekttariffer. Några
exempel på effekttariffer behandlas i avsnitt 4.2.1.
Inget elnätsföretag har en tariffutformning där kostnaderna för kunden varierar
med belastningssituationen i nätet eller där momentant underskott eller överskott
av förnybar elproduktion i det lokala nätet på något sätt tas med i tariffen. Det har
heller inte framkommit om det finns planer på att införa en sådan tariff på kort
sikt.
6.4.3

Konsekvenser av olika utformningar av överföringstariffen

Olika tariffutformningar kan skapa olika incitament och ha olika konsekvenser för
både kunder och nätföretag på kort och på lång sikt. Vissa tariffer kan t.ex. ge
incitament för kunder att anpassa sin förbrukning så att kostnader för planering
och drift av elnätet minskar vilket på sikt kan leda till en minskning av kundens
nätkostnader. Vid val av en viss tariffutformning är det viktigt att beakta
konsekvenserna från olika perspektiv: elnätsföretagens intresse, elkundernas
intresse och samhällets intresse eftersom intressena kan både konvergera eller
divergera. I dagens utformning av nättarifferna finns det tre olika bidrag till
tariffen: en fast del (kr/år); en rörlig del (kr/kWh) och en effektbaserad del (kr/kW).
Några exempel och konsekvenser vid val av olika tariffutformningar, med hänsyn
till utredningens fyra utgångspunkter, är följande:


En tariffutformning med en större påverkbar del (kr/kWh; kr/kW) ökar
kundernas möjlighet att påverka sina nätkostnader, som i sin tur torde
leda till aktivare elkunder,



En tariffutformning med en energiberoende del (kr/kWh) ger specifikt
incitament till kunderna att effektivisera sin elförbrukning. För en nätägare
ger det en stark koppling mellan intäkter och kundernas
energiförbrukning,



En tariffutformning med en större fast del (kr/år) ger en mer stabil och
förutsägbar intäkt för nätägaren,



En tariffutformning utan rörlig del (enbart kr/kW och/eller kr/år) gör att
nätägares intäkter inte beror på kundens förbrukning. Nätägaren kan i
sådant fall bli en aktör som bidra till att hjälpa kunden att minska sin
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Tidstariffer ger incitament till kunderna att flytta sin förbrukning till
tidpunkter då nätets eller systemets belastning är mindre. På så sätt
minskar effekttoppar och därmed behovet av framtida investeringar i
nätet,



Effekttariffer (kr/kW) ger incitament till kunder att allmänt sänka sitt
högsta effektuttag, som troligen även leder till en sänkning av effekttoppar
i nätet.

Införandet av tids‐ eller effekttariffer kan skapa incitament som kan leda till
begränsning eller senareläggning av investeringar i elnätet. Dessa tariffer kräver
dock en högre tidsupplösning än månadsvis avläsning, vanligtvis timvis
avläsning.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns möjligheter att utforma
överföringstarifferna utifrån många olika principer. Vidare skapar valet av
utformning olika incitament hos såväl kunderna som nätägarna. Komplexiteten i
tariffutformningen påverkar också behoven av upplösning på förbrukningsdata.
Det skall noteras att tidsberoende tariffer och effekttariffer generellt ställer krav på
en högre tidsupplösning än månadsvis avläsning, normallt timvis avläsning
6.4.4

Reglering av överföringstariffernas utformning

Det bör återigen påpekas att elnätsföretagen för närvarande är fria att utforma sina
tariffer så länge de är objektiva och icke‐diskriminerande. Som nämndes ovan
kommer tillgång till timvärden att möjliggöra ny utformning av tarifferna och ett
antal nätföretag använder redan idag denna möjlighet. I framtiden förväntas en
utveckling av nya former av tariffer. Det är nätföretagens ansvar att se till att dessa
tariffer ger långsiktiga ekonomiska fördelar för företaget och för kunderna.
Frågan som bör besvaras i framtiden är om det finns fördelar med en närmare
styrning av tariffernas utformning. Frågan bedöms dock i dagsläget inte kunna
besvaras, framför allt på grund av avsaknad av tillgänglig information. Det saknas
bland annat kvantitativ information om fördelar och nackdelar med de olika
tariffutformningar som tillämpas för närvarande i Sverige och de som kommer att
införas i den närmaste framtiden. Utöver det saknas det erfarenhet av vilka
incitament som behövs för att få kunderna att agera, först och främst av
effekttariffer.
I detta sammanhang ska också konstateras att det fortfarande finns tekniska hinder
och möjligen även juridiska hinder mot införandet av vissa tariffer. För att kunna
införa effekttariffer behövs det fler smarta mätare och nödvändig infrastruktur för
att kunna mäta och samla in timvärden av elförbrukning. En successiv övergång
till timvärdesavläsning för samtliga kunder kommer därmed att också öka
möjligheter till att införa effekttariffer.
Sammanfattningsvis bedömer EI att frågan om nättariffernas utformning ska
utreda närmare för att bedöma nyttan och konsekvenser av en mer detaljerad
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styrning. En sådan utformning av nättariffer kan skapa incitament för att ändra
kundernas effektuttag och förbrukningsmönster på ett för samhället mer effektivt
sätt.

6.5

Övergripande handlingsplan

I tidigare kapitel har beskrivits hur behovet av en omställning till ett hållbart
samhälle kommer att påverka även elnäten. Vidare har redovisats att det än så
länge inte är så mycket som rent konkret är gjort eller planerat för framtidens
intelligenta elnät i Sverige samt en beskrivning av de hinder en utbyggnad av
intelligenta nät står inför.
Omställningen till ett intelligent elnät som kan ta emot stora mängder förnybar
energi kommer att innebära såväl stora förändringar rent tekniskt som stora
investeringar. Det är inte självklart att en av alla önskad utveckling kommer igång
initierad av enbart lokala intressen. Det är möjligt att ett bättre och snabbare sätt att
åstadkomma omställningen vore att ta ett nationellt helhetsgrepp genom att skapa
ett nationellt övergripande handlingsplan.
En genomläsning av de olika handlingsplaner som beslutats av regeringen visar
hur ovanliga nationella handlingsplaner är för energifrågor. Istället har
statsmakten använt olika former av styrmedel för att underlätta omställningar:
bidrag, skatteväxlingar, elcertifikat etc.
Utanför energisektorn finns däremot upprättade handlingsplaner. Några gäller för
allvarliga hot och faror mot hela samhället. Exempel på sådana är ett samlat skydd
mot multiresistenta bakterier respektive mot spridning av epidemiska
sjukdomar. 123
Dessutom finns för frågor som omfattar hela riket nationella handlingsplaner som
IT‐strategin för vård och omsorg, samt handlingsplaner för jämställdhetsarbete,
handikapp‐ och äldrepolitik. 124 Dessa har det gemensamt att liknande verksamhet
finns över hela landet men under olika huvudmän. Lokala initiativ skulle här
kunna leda till onödig och dyr nationell suboptimering. Gemensamma mål och
medel som alla kan arbeta utifrån är effektivast.
Det finns mycket som talar för att det bör upprättas en nationell övergripande
handlingsplan för införandet av smarta mätare och intelligenta nät. Omställningen
av elnätet för att klara övergången till ett uthålligt energisystem måste omfatta hela
riket. Suboptimeringar är inte nationalekonomiskt försvarbara och skulle kunna
leda till oacceptabla förseningar. Omfattningen av nödvändiga investeringar är
stor. Utebliven omställning kommer på sikt att leda till allvarliga problem.
En sådan handlingsplan måste självklart utformas så att det varken begränsar den
avreglerade elmarknaden eller marknaden för ny teknologi. Det måste också
omfatta alla delar och spänningsnivåer i elnätet.

http://www.regeringen.se/sb/d/2389/a/51911
respektive http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/138397
124 http://www.regeringen.se/sb/d/10671, http://www.regeringen.se/sb/d/9237/a/145431,
http://www.regeringen.se/sb/d/3107/a/18483 samt http://www.regeringen.se/sb/d/12838/a/140499
123
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Uppdraget att leda handlingsplanen mot integreringen av förnybar elproduktion i
det svenska elsystemet bör ges till en aktör som redan idag har stor insikt i hur
såväl transmissions‐ som distributionssystemen fungerar och även har god
kunskap om den svenska elmarknaden. Endast på så sätt uppnås den nödvändiga
översikten och möjligheten att ta för helheten goda grepp. Den aktör som i nuläget
närmast motsvarar denna beskrivning är Affärsverket Svenska Kraftnät.
Efter koordinerade utvecklingsinsatser och det nationella handlingsplan bör den
fas som innebär själva utbyggnaden av de intelligenta elnäten följa. En möjlighet
att knyta ihop de olika stegen genom större demonstrationsprojekt bör beaktas.
Investeringarna i demonstrationsprojekt kan ske genom samverkan, så att staten
bidrar med en del pengar och privata intressen med en del. Ett sådant
samverkansprojekt har använts för att utveckla och kommersialisera fordon för
förnybara bränslen. 125

6.6

Brist på kunskap och kompetens

Ett stort hinder för utveckling, investering och användning av intelligenta nät är,
enligt de flesta aktörer, brist på kunskap. Uttrycket ʺbrist på kunskapʺ har ofta lyfts
fram i dialogen mellan inblandade aktörer och andra intressenter inom ramen för
denna utredning. I förlängningen handlar det även om brist på kompetent
arbetskraft. Alla aktörer har i grunden ett eget ansvar att skaffa sig nödvändig
kunskap och att säkerställa sin kompetens för att möta framtida förändringar.
Samtidigt kan dessa kunskaps‐ och kompetensbrister utgöra ett av de största
hindren för införandet av intelligenta nät.
Vid kartläggning av bristen på kunskap och kompetens, bland annat genom
referensgruppsmöten och bilaterala träffar, har framkommit att situationen kan
beskrivas som en brist men också som ett behov:


Brist på kunskap och brist på kompetent arbetskraft
a) Det finns inte tillräckligt med kompetent arbetskraft som har
kunskaper om det befintliga elkraftsystemet. Det gäller såväl allmänna
kunskaper som detaljkunskaper.
b) Det saknas kunskaper om hur ny produktion och nya laster kommer
att påverka elnätet i framtiden.



Behov av nya kunskaper och ny kompetens
c)

Det saknas kunskaper om den växelverkan som finns mellan
elmarknaden och elnätet.

d) Det saknas kunskaper om behov av och möjligheter med ny teknik.
e) Det finns en allmän känsla att framtiden är för osäker för att man ska
kunna fatta investeringsbeslut.

125

http://www.pff.nu/templ/page____57.aspx
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f)

6.6.1

Det finns betydande missförstånd och olika syn kring begreppet
intelligenta nät.

Brist på kunskap och brist på kompetent arbetskraft

Elkraftsystemet, inklusive den växelverkan som finns mellan elnät, produktion och
konsumtion, är ett stort och komplext system där det behövs ett brett spektrum av
tekniska, ekonomiska och juridiska kunskaper för att förstå helheten och
sambanden. Redan idag krävs andra typer av kompetens och kunskap för till
exempel drift och planering av lokalnät jämfört med de kunskaper som behövs för
drift och planering av stamnätet. Det tvärsektoriella systemperspektivet, samt
introduktionen av förnybar elproduktion, nya typer av konsumtion och ny teknik i
framtidens elsystem förväntas inte bara öka behovet av djupare kompetenser inom
elkraftsystemen utan även kräva nya kompetenser och kunskaper på ett mycket
bredare plan. De ökade kompetensbehoven förväntas dessutom beröra de flesta
aktörer: elnätsföretag, större producenter, tillverkningsindustrin,
konsultbranschen, myndigheter m.m. på i stort sett alla nivåer; från
elkraftingenjörer, tekniker och montörer till IT‐specialister, kundtjänstpersonal,
jurister och ekonomer med baskunskaper inom elkraftsystem m.m. Att säkerställa
tillräckligt kompetent arbetskraft med allmänna eller detaljkunskaper om elnätet
är ytterst en arbetsmarknadsfråga. För närvarande är utbudet av personer med rätt
kompetens för lågt i förhållande till de behov som finns. De långa
utbildningstiderna för högtekniska ämnen gör att det kan behövas styrning för att
marknaden ska fungera 126 . En sådan analys ligger dock utanför ramen för denna
utredning. Stora pensionsavgångar väntar också inom energibranschen, vilket
kommer att förvärra situationen. Branschorganisationen Svensk Energi
genomförde år 2007, tillsammans med Svensk Fjärrvärme samt
arbetsgivarorganisationerna EFA och KFS, en arbetsmarknadsanalys som visade
ett behov av cirka 7 000 nya medarbetare under perioden 2008–2014, då de sista 40‐
talisterna går i pension 127 .
Ett behov kan därför finnas av att närmare granska om de elkrafttekniska
utbildningar som idag erbjuds vid svenska universitet och högskolor har en
inriktning som kan ge de bidrag som behövs för att täcka den brist på kunskap och
kompetens som framkommit. Detta kan ske integrerat med arbetet att samordna
forsknings‐ och utvecklingsinsatser, då dessa utbildningar även bidrar med
forskare till detta område.
Utöver det anser EI att behovet av kompetent personal först och främst ska lösas
av branschaktörerna.
6.6.2

Behov av nya kunskaper och av ny kompetens

Generellt har utredningen klarlagt att det finns en okunskap, om på vilket sätt ny
typ av produktion och nya laster kommer att påverka elnätet i framtiden. Risken
med denna situation är att de mest komplexa driftfallen samt situationer där det
finns problem i nätet presenteras som typfall och därmed bidrar till ett försiktigt
och konservativt agerande. Det finns även en stor osäkerhet om hur produktion
126 Marknader med sökkostnader, Ekonomipriset 2010, Kungl. Vetenskapsakademien, http://kva.se.
Arbeidsmarkt is geen markt ( arbetsmarknaden är ingen marknad, på Nederländska), De Limburger, 12
oktober 2010.
127 Energibranschen behöver nyanställa 7 000, ERA, http://www.era.se/nyh/vn.shtml?id=611579684
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och förbrukning kommer att se ut längre fram i tiden, år 2020 till år 2050.
Osäkerheten gäller utöver utveckling av produktion och konsumtion, de framtida
kraven på infrastrukturen, vilka affärsmodeller som kommer att finnas samt även
vilken roll elnätsföretagen förväntas ha i framtiden. Det finns även en okunskap
och osäkerhet kopplad till möjligheterna och nyttan som ny teknologi och
intelligenta elnät kan bidra till.
Det finns ett stort spektrum av tekniska lösningar för att möjliggöra integrering av
ny produktion och nya typer av laster i elnätet. Vissa lösningar har funnits på
marknaden under en längre tid medan andra fortfarande ligger i forsknings‐ och
utvecklingsstadiet. Okunskapen upplevs som stor vad gäller möjligheterna med de
nya tekniska lösningarna samt hur pass mogna lösningarna är. Även detta kan
bidra till ett försiktigt och konservativt agerande, och på så sätt utgöra ett hinder
mot investeringar i nya, långsiktigt kostnadseffektivare lösningar.
Resultat från forskning och utveckling samt demonstrationsprojekt bedöms kunna
bidra till att öka kunskap om och insyn i möjligheterna med nya tekniska lösningar
samt att kunna styra utvecklingen mot större samhällsnytta.
Forskning och utveckling som rör anpassning av elnätet för omställningen av
energisystemet tillhör traditionellt olika forskningsområden, finansieras från olika
källor och bedrivs inom olika program med begränsad samordning och
samverkan. EI:s bedömning är att det i nuläget saknas tydliga prioriteringar, en
gemensam styrning och en kunskapsplattform för utbyte av kunskaper och
resultat av forskning och utveckling. Vidare konstaterar EI ett behov av en större
integration av multidisciplinära forskningsområden, t.ex. inom information och
kommunikationsteknik, inom marknadsmodeller och inom elkraftsystem, än vad
som är fallet idag. Det är också viktigt att säkerställa att kunskaper som redan finns
eller som kommer från de olika forsknings‐, utvecklings‐, och
demonstrationsprojekten sprids till alla intressenter. Energimarknadsinspektionen
anser det som viktigt att prioritera forskning och utveckling riktad mot en
anpassning av elnäten för omställningen av energisystemet. Resultat av FoU‐
insatser ska också spridas i ett tidigt skede.
6.6.3

Ökat behov av forskning och utveckling inom energimarknaderna

Det finns ett behov av en fortlöpande utveckling av kunskaperna om
energimarknadernas utveckling och om monopolreglering och dess effekter på
elmarknaderna. Det gäller bl.a. hur lagstiftning och institutionella förhållanden bör
utformas samt hur regleringsverksamheten påverkar såväl elnätsföretagen som
den konkurrensutsatta delen av marknaden. Behovet av forskning inom dessa
områden kommer att öka i takt med att energimarknaderna i Norden och EU
harmoniseras och integreras och är i högsta grad relevant för övergången till ett
uthålligt energisystem.
Exempelvis förväntas ett aktivt deltagande av kunder på nya marknader för el och
systemtjänster vara en viktig del av anpassningen av elnätet vid omställningen av
energisystemet. Kunskaper om möjligheter med nya affärsmodeller och tjänster
saknas idag medan brist på sådana affärsmodeller och tjänster ofta nämns som ett
hinder för en utveckling mot intelligenta nät. Relevant forskning om utvecklingen
av marknadens funktionssätt och regelverket på elmarknaden bedöms vara
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begränsad idag, samtidigt som behovet av ny kunskap och kompetens förväntas
öka i framtiden.
6.6.4

Behov av samstämmighet kring begreppet intelligenta elnät

Under utredningen har det framkommit stora skillnader i uppfattningen av
innebörden av begreppen intelligenta elnät och smarta elnät, eller kortfattat
”intelligenta nät” och ”smarta nät”. Införandet av det smarta elnätet anses av flera
utgöra ett mål i sig och inte ett sätt att nå vissa mål.
EI anser det viktigt att begreppet intelligenta nät definieras på ett sådant sätt att
målet med intelligenta nät framkommer och att begreppet avgränsas tydligt.
Baserat på definitionen från ERGEG och utifrån de fyra utgångspunkterna i denna
utredning föreslår EI följande definition:
Intelligenta nät, eller smarta elnät, är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverk
på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen och
utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till minskad energiförbrukning, bidrar till
effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare elkunder.
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7 Krav på mätare
Enligt regeringsbeslutet N2010/1762/E, som ligger till grund för denna utredning,
ingår det i uppdraget ”särskilt att utreda förutsättningar för att ta vara på och nyttja de
nya funktionerna som en utbyggnad av smarta mätare skulle innebära och utreda vilka
funktioner som det skulle kunna uppställas krav på att smarta mätare ska uppfyllaʺ.
Det tredje paketet 128 innehåller bestämmelser rörande intelligenta mätsystem med
målet att bättre kunna informera kunderna om deras elförbrukning och hjälpa till
att öka kundens medvetande om sin konsumtion. Enligt det tredje paketet ska
medlemsstaterna ”se till att det genomförs system med intelligenta mätare …”.
Genomförandet kan ”göras till föremål för en ekonomisk bedömning av alla kostnader och
all nytta …”. Ändamålet är att tillförsäkra ett aktivt deltagande från kunden på
elmarknaden.

7.1

Nyttor med ett smart mätsystem

Ett utvecklat smart mätsystem kan på olika sätt stödja och främja utredningens
fyra förutsättningar, underlätta introduktion av förnybar elproduktion, skapa
möjligheter till effektreducering vid effekttoppar, effektivisera elanvändningen och
ge elkunder en möjlighet att bli mer aktiva än idag. Hur de olika funktionerna kan
samverka i ett långt perspektiv beskrivs nedan. Införande av nya avancerade
funktioner bör föregås av en konsekvensanalys eftersom införandet är förenat med
stora kostnader för företagen och i förlängningen elkunderna.
7.1.1

Underlätta Introduktion av förnybar produktion



Ett system för nettodebitering 129 för att öka lönsamheten för egen produktion
genom att uttagen energi och inmatad energi kvittas mot varandra och
genom möjligheten att sluta avtal med en elhandlare om att sälja
överskottet.



Intervallmätning (timvärdesavläsning 130 ) och fjärravläsning för att
möjliggöra lämpligt betal‐ och tariffsystem. Kan ge incitament till ökning
respektive minskning av lokal produktion av förnyelsebar energi beroende
på effektbehov och pris.



Kunden råder över mätdata. Genom ett öppet gränssnitt till insamlad data
kan kunden själv eller en tredje part via elkundens godkännande ges
tillgång till mätdata och därmed ges möjlighet att utveckla innovativa
idéer för att t.ex. styra produktionen i kundens anläggning.

128

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning
common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:
0093:EN:PDF
129 Nettodebitering ‐ Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion EIR 2010:23
130 Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden ‐ Timmätning för elkunder med abonnemang om
högst 63 ampere EI R2010:22
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Fjärrstyrning. Direktstyrning av förbrukning och produktion vid lokalt
överskott eller underskott av förnybar elproduktion.



Tvåvägskommunikation mellan det intelligenta mätsystemet och
marknadsaktörerna för att styra elkundens småskaliga elproduktion via
t.ex. information till kunden om behov av balanskraft.



Hemmainterface. Återkoppling till elkunder om den egna produktionen

7.1.2

Effektreducering vid effekttoppar



Intervallmätning (timvärdesavläsning) och fjärravläsning för att möjliggöra
lämpligt betal‐ och tariffsystem. Incitament att förbruka mindre vid
effekttoppar. Kan användas tillsammans med tvåvägskommunikation,
fjärrstyrning och hemmainterface.



Tvåvägskommunikation mellan det intelligenta mätsystemet och
marknadsaktörerna för att styra effektuttag och elproduktion på det mest
gynnsamma sättet.



Hemmainterface. Återkoppling till elkunder om den egna förbrukningen
och om lokala effekttoppar. Möjliggör att automatiserade funktioner inom
hemmet kan skapas som kan begränsa kundens förbrukning genom
laststyrning.



Kunden råder över mätdata. Genom ett öppet gränssnitt till insamlad data
kan tredje part ges tillgång till mätdata, via elkundens godkännande, och
få möjlighet att utveckla innovativa idéer för att styra den egna
förbrukningen.

7.1.3

Effektivare elanvändning



Intervallmätning (timvärdesavläsning) och fjärravläsning för att möjliggöra
lämpligt betal‐ och tariffsystem



Tvåvägskommunikation mellan det intelligenta mätsystemet och
marknadsaktörerna för att styra effektuttag och elproduktion på det mest
gynnsamma sättet. Information till kunden om lokala effekttoppar med
möjlighet till effektstyrning



Ett hemmainterface för återkoppling till elkunder om den egna
förbrukningen och om aktuellt prisläge. Möjliggör att automatiserade
funktioner inom hemmet kan skapas som kan begränsa förbrukningen
genom laststyrning.



Kunden råder över mätdata. Genom ett öppet gränssnitt till insamlad data
kan tredje part ges tillgång till mätdata, via elkundens godkännande, och
få möjlighet att utveckla innovativa idéer för att styra förbrukningen.

7.1.4


Aktivare elkunder
Intervallmätning (timvärdesavläsning) och fjärravläsning för att möjliggöra
lämpligt betal‐ och tariffsystem
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tvåvägskommunikation mellan det intelligenta mätsystemet och
marknadsaktörerna för att styra effektuttag och elproduktion på det mest
gynnsamma sättet



Ett hemmainterface för att kommunicera eller om tillämpligt styra vissa
elförbrukare i hemmet utifrån t.ex. prisläge.

Möjligheterna att med dessa avancerade funktioner uppfylla utredningens
utgångspunkter kan även sammanfattas enligt Tabell 6‐1.
Tabell 6-1, Möjligheter med avancerade funktioner för elmätare
Underlätta introduktion av förnybar Effektreduktion vid effekttoppar Effektivare elanvändning
elproduktion
Intervallmätning Möjliggör nya betal- och
(eg. timmätning) tariffsystem. Ger incitament till
ökning respektive minskning av
lokal produktion av förnyelsebar
energi beroende på effektbehov och
pris

Incitament att förbruka mindre
vid effekttoppar. Kan användas
tillsammans med
tvåvägskommunikation,
fjärrstyrning och
hemmainterface

Incitament att förbruka mindre vid
högt pris och i stället förbruka vid
lågt pris

Nettodebitering

För att öka lönsamheten för egen
produktion genom att uttagen
energi och inmatad energi kvittas
mot varandra och genom att sluta
avtal med en elhandlare om att
sälja överskottet

Incitament att om möjligt öka
produktionen vid effekttoppar

Incitament att förbruka
egenproducerad el

Kunden råder
över mätdata

Genom ett öppet gränssnitt till
insamlad data kan tredje part via
elkundens godkännande ges
tillgång till mätdata och ges
möjlighet att utveckla innovativa
idéer för att styra produktionen i
kundens anläggning

Genom ett öppet gränssnitt till
insamlad data kan tredje part
ges tillgång via elkundens
godkännande och få möjlighet
att utveckla innovativa idéer för
att t.ex. koppla ned last vid
behov

Genom ett öppet gränssnitt till
insamlad data kan tredje part ges
tillgång till mätdata, via elkundens
godkännande, och få möjlighet att
utveckla innovativa idéer för att
styra förbrukningen.

Fjärravläsning av Information till elnätsföretag och
producerad och systemoperatören om förbrukningsuttagen el.
och produktionsmönster möjliggör
utveckling av nya betal- och
tariffsystem

Information till elnätsföretag och
systemoperatören om
förbruknings- och
produktionsmönster möjliggör
effektstyrning

Tvåvägskommun Mellan det intelligenta mätsystemet Information till kunden om
ikation
och marknadsaktörerna för att styra lokala effekttoppar med
möjlighet till effektstyrning
elkundens elproduktion via t.ex.
information till kunden om behov av
balanskraft.
Fjärrstyrning

Möjlighet att automatisk styra
förbrukningen, t.ex. baserat på
elpriset

Direktminskning av förbrukning
Direktstyrning av förbrukning och
produktion vid lokalt överskott eller vid effekttoppar
underskott av förnybar
elproduktion.

Hemmainterface Återkoppling till elkunder om den
egna produktionen

Återkoppling till elkunder om
den egna förbrukningen och om
lokala effekttoppar. Möjliggör att
automatiserade funktioner inom
hemmet kan skapas som kan
begränsa kundens förbrukning
genom laststyrning.
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Återkoppling till elkunder om den
egna förbrukningen och om aktuellt
prisläge. Möjliggör att
automatiserade funktioner inom
hemmet kan skapas som kan
begränsa förbrukningen genom
laststyrning.

7.2

Behöver nya krav på smarta mätsystem införas?

Energimarknadsinspektionen anser, i likhet med de bedömningar som görs i
NELGA 131 , att det i nuläget inte bör införas krav utöver de funktioner som behövs
för införandet av timvärdesavläsning av hushållskunder och nettodebitering samt
krav på att elkunden ska råda över mätdata från sin anläggning.
Energimarknadsinspektionens bedömning att i nuläget inte ställa ytterligare krav
på mätare och mätsystem grundar sig på att det pågår många parallella arbeten
inom EU som ännu inte är slutförda och som kommer att påverka vilka funktioner
och kommunikationsstandarder som ska krävas av ett smart mätsystem. EI
bedömer dock att en utredning med avseende på de krav som bör ställas om
tillhandahållande av information om elkonsumenters elförbrukning bör lämpligen
genomföras under 2012. Nedan följer en beskrivning av de olika pågående
europeiska projekten vars arbete noggrant följs och vilka EI även deltar aktivt i.
7.2.1

Mandate M/441

Mandate M/441 132 är ett initiativ från ”the European Commission’s Directorate
General (DG) Enterprise”, baserat på ett officiellt mandat från kommissionen från
den 12 mars 2009 till CEN, CENELEC och ETSI för utvecklandet av en öppen
arkitektur för smarta mätare rörande kommunikationsprotokoll och funktioner
som möjliggör interoperabilitet. Enligt Mandate M/411 kommer en implementering
av sådana åtgärder att kräva att nya funktionella krav för smarta mätare definieras
utöver vad som sägs i MID 133 .
7.2.2

Preliminära slutsatser enligt Mandate 441

Nedanstående funktionaliteter har tagits fram av Mandate 441 och med siktet
inställt på att tillåta rörlighet, nytänkande och konkurrens.


Fjärravläsning av både producerad och uttagen el (remote reading of
metrological register(s) and provision to designated market
organisation(s))



Tvåvägskommunikation (between the metering system and designated
market organisation(s))



Intervallmätning/‐registrering (to support advanced tariffing and payment
systems)



(Det pågår en diskussion inom såväl reglermyndigheter, nätägare och
övriga intressenter i Europa om vilken frekvens som är lämplig för
intervallmätning. Nuvarande situation i Sverige är att mätvärden i en
schablonavräknad uttagspunkt registreras minst en gång per månad.)



Fjärrstyrning (to allow remote disablement and enablement of supply and
flow/power limitation)

SOU 2010:30, Nya el och gasmarknadsutredningen
Standardisation mandate to CEN, CENELEC and ETSI in the field of measuring instruments for the
development of an open architecture for utility meters involving communication protocols enabling
interoperability, M/441, European Commission, Enterprise and Industry Directorate‐General, 12 March
2009
133 Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring
instruments
131
132
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Hemmainterface, hemautomation (communicating with (and where
appropriate directly controlling) individual devices within the
home/building)



Information via webbportal/gateway (to provide information via web
portal/gateway to an in‐home/building display or auxiliaryEquipment)

Kommande rekommendationer från ERGEG
Enligt ERGEG är nya funktioner kopplade till mätarna viktigt för en sund
utveckling av smarta mätsystem och för att garantera en miniminivå av tjänster för
både den vanliga konsumenten och för konsumenter som både producerar och
konsumerar el. Anledningen till att ERGEG gör dessa rekommendationer är att
tredje paketet inte beskriver några detaljer kring de smarta mätarna. De
kommande rekommendationerna förväntas ge en mer konkret vägledning än vad
det tredje paketet gör.
De kommande rekommendationerna ”Guidelines of Good Practice on Regulatory
Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas 134 ” från ERGEG ska enligt plan
beslutas och offentliggöras av GA i december 2010.

7.3

Nettodebitering 135

7.3.1

Växande intresse för egen elproduktion

Idag finns det cirka ett tusental elanvändare i Sverige som producerar sin egen el.
Främst handlar det om solcellsanläggningar och små vindkraftverk. Många
marknadsaktörer uppger att intresset från elanvändare att producera egen el ökar.
Ett sätt att öka lönsamheten i egen elproduktion är att införa regler om
nettodebitering. Med nettodebitering avses att elhandels‐ och elnätsföretag i
debiteringen kvittar uttagen och inmatad el under en viss tidsperiod. Regeringen
gav i 2010 års regleringsbrev Energimarknadsinspektionen i uppdrag att, i samråd
med Svenska Kraftnät, utreda för‐ och nackdelar med en reglering om
nettodebitering. Vid behov ska förslag till författningsändringar lämnas.
7.3.2

Kvittning direkt i mätaren innebär per automatik nettodebitering

I uppdragsbeskrivningen nämns nettomätning som ett sätt att uppnå
nettodebitering. Nettomätning innebär att mätaren redan vid mätningen kvittar
inmatning mot uttag av el och därmed endast redovisar den överskjutande
förbrukningen alternativt den överskjutande produktionen under en viss period.
Nettomätning per månad, det vill säga att endast ett nettovärde under månaden
registreras och rapporteras, innebär per automatik att både nätföretaget och
elhandelsföretaget tillämpar nettodebitering.
7.3.3

… men är inte förenligt med gällande skatteregler

Nettomätning är inte förenligt med gällande skatteregler. Energiskatt för el och
moms ska enligt regelverket baseras på kundens totala uttag av el, och inte på ett
134 Guidelines of Good Practice on Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas, E10‐
RMF‐29‐05, Draft Version 2, 20 October ‐ 2010
135 Avsnittet är i sin helhet taget från ”Nettodebitering ‐ Förslag till nya regler för användare med egen
elproduktion, EIR2010:23”
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netto av uttag och inmatning under exempelvis en månad. Det finns, utöver
gällande skatteregler, även andra skäl som talar emot att införa regler om
nettomätning. Ett skäl är att nettomätningen riskerar att försvåra
balansavräkningen. Nettomätning innebär också att producenten fråntas
möjligheten att sälja sitt överskott. Med separat mätning och rapportering kan
elhandlarna välja att antingen erbjuda att köpa den inmatade elen eller att
nettodebitera baserat på skillnaden mellan inmatning och uttag under en period.
Med nettomätning är man hänvisad till nettodebitering. Mot bakgrund av ovan
har inspektionen gjort bedömningen att inmatning och uttag även fortsättningsvis
bör mätas och rapporteras separat.
7.3.4

Uttag och inmatning bör mätas och rapporteras separat per timme

Mätning och avräkning är grunden för elhandlarnas och nätföretagens debitering
samt för att Svenska Kraftnäts balansavräkning ska fungera.
Gällande regler om timvis mätning och avräkning för inmatning bör behållas.
Timmätning och timavräkning är en förutsättning för att Svenska Kraftnät ska
kunna göra en korrekt balansavräkning, vilket är centralt för elmarknadens
funktion. Ett undantag från timmätning av inmatning gör att förbrukningsprofilen
riskerar att bli av så dålig kvalitet att den inte kan användas för en riktig
fördelning per timme av den månadsmätta och schablonavräknade förbrukningen.
Det är därför svårt att se hur en någorlunda rättvisande schablonberäkning ska
kunna konstrueras utan timmätt produktion.
Inspektionen föreslår att även uttaget i de mätpunkter där det finns produktion ska
timmätas och timavräknas. Förbrukningsmönstret i sådana mätpunkter följer inte
det schablonavräknade kollektivets förbrukningsmönster. Det gör att
förbrukningsprofilen för den månadsmätta förbrukningen inte blir representativ
för dessa kunders förbrukningsmönster och får därmed konsekvenser för hur
elleverantörer och balansansvariga blir avräknade.
7.3.5

Mottagningsplikt för produktion behövs för att avräkningen ska fungera

Energimarknadsinspektionen föreslår att det elhandelsföretag som levererar el i en
uttagspunkt också ska ha mottagningsplikt för den inmatade elen. Detta är en
förutsättning för att avräkningen ska fungera i alla lägen. Eftersom det är en icke
reglerad affärsmässig relation mellan producenten och den elhandlare som har
mottagningsplikten så kan elhandlaren i sin prissättning av den mottagna elen
försäkra sig om att mottagningsplikten inte blir olönsam för elhandelsföretaget.
Om producenten hittar en annan elhandlare som kan erbjuda bättre villkor kan
denne välja att byta köpare av den inmatade elen. Det innebär att producenten inte
är låst vid en köpare, men alltid är garanterad att någon tar emot ett
produktionsöverskott. Det innebär också att elnätsföretaget alltid vet vilken aktör
som ska ha mätvärden för produktionen och vem som är balansansvarig.
7.3.6

Nätföretagen föreslås nettodebitera nättariffen under månaden

Ett annat sätt att uppnå nettodebitering än att elnätsföretaget mäter och
rapporterar ett nettovärde är att mätning och rapportering av inmatning och uttag
sker separat och att kvittningen istället sker i debiteringen, det vill säga att elnäts‐
och elhandelsföretagen baserar sin debitering på nettot av uttag och inmatning.
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Energimarknadsinspektionen föreslår att en skyldighet införs för elnätsföretag att
basera nättariffen på nettot av uttagen och inmatad el under månaden.
Skyldigheten bör gälla uttagskunder med egen elproduktion och som har en
säkringsstorlek om högst 63 ampere samt under året är nettoförbrukare av el.
Nettodebiteringen bör gälla för en tidperiod om en månad. En längre period skulle
innebära preliminärdebitering och avstämningsfakturor, vilket enligt
inspektionens bedömning inte är önskvärt.
En konsekvens av kravet på nettodebitering enligt förslaget ovan blir att nätföretag
går miste om intäkter från nättarifferna. Den förlorade intäkten kommer att belasta
kundkollektivet. Eftersom antalet elanvändare med egen elproduktion idag är så
pass begränsat gör inspektionen bedömningen att det totala intäktsbortfallet i ett
lokalnät till följd av nettodebiteringen är mycket litet i förhållande till
nätföretagens totala intäkter. Nivån på kundkollektivets nättarriff skulle därför
inte märkbart påverkas.
Kvittning av nättariffen medför en något förbättrad ekonomi för elanvändare med
egen elproduktion. Nättariffen står i genomsnitt för en femtedel av kundens totala
kostnad för el, motsvarande cirka 25 öre per kWh för en eluppvärmd villa.
Kvittning av elnätstariffen per månad innebär en besparing för en elanvändare
med egen elproduktion på upp till cirka 400 kronor per år. Storleken på beloppet
beror på vilken typ av produktionsanläggning elanvändaren har, storleken på
förbrukningen, samt fördelningen mellan fasta och rörliga komponenter i
elnätstariffen.
7.3.7

Olämpligt att lägga en skyldighet på elhandelsföretagen att nettodebitera

Energimarknadsinspektionens uppfattning är att det inte är lämpligt att lägga en
skyldighet på elhandlarna att kvitta uttagen och inmatad el. Gällande skatteregler
tillåter inte att energiskatten och moms omfattas av en sådan kvittning. Vidare
skulle en sådan skyldighet innebära att elhandlare, som i övrigt verkar på en fri
marknad, tvingas hantera kunder med egen elproduktion. Kunder med egen
elproduktion ger i sämsta fall inte några intäkter alls till elhandlaren utöver
eventuella fasta avgifter, vilket skulle påverka elhandlarens förmåga att
konkurrera på marknaden. Eftersom elhandlarna kommer att påverkas olika av en
sådan skyldighet riskerar konkurrensen mellan elhandlarna att snedvridas.
7.3.8

Lämna det öppet för att på frivillig basis ingå avtal om nettodebitering eller
sälja överskott från egenproducerad el

Elanvändare med egen elproduktion kommer, på samma sätt som idag, att ha
möjlighet att avtala med elhandlare om försäljning av överskott. Inspektionen gör
bedömningen att det kommer att finnas elhandlare som erbjuder sådana avtal på
frivillig basis. I dagsläget finns elhandlare som uppger att de köper överskott från
egenproducerad el. Det kommer även att finnas möjlighet för elhandelsföretag att
på frivillig basis erbjuda avtal om nettodebitering. Gällande skatteregler tillåter
dock inte att energiskatten och moms omfattas av en sådan kvittning.
7.3.9

Ytterliga åtgärder för att stödja producenter av egen el bör utformas så att de
inte stör marknadens funktion

Energimarknadsinspektionens föreslagna regelförändringar kommer inte att på ett
avgörande sätt förändra förutsättningarna för mikroproduktion i Sverige.
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Om det bedöms finnas behov av ytterligare åtgärder för att öka lönsamheten för
elanvändare med egen elproduktion är inspektionens uppfattning att detta bör ske
på sätt som inte försämrar konkurrensen på elmarknaden eller på annat sätt stör
marknadens funktion.
7.3.10 Kvittning av energiskatten skulle underlätta för elhandlare att på frivillig basis
erbjuda nettodebitering
Nuvarande skatteregler är ett hinder för full nettodebitering. I syfte att möjliggöra
full nettodebitering, och därmed ytterligare öka lönsamheten i egen elproduktion,
föreslår Energimarknadsinspektionen att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att
utreda möjligheten att ändra skattereglerna så att nettodebitering tillåts omfatta
energiskatt och moms.
Sammanlagt står energiskatt och moms för cirka fyrtio procent av kundens totala
kostnad för el, motsvarande cirka en 55 öre per kWh för en eluppvärmd villa. För
elanvändare med egen elproduktion skulle en kvittning av energiskatt och moms
på månadsbasis innebära en besparing på upp till cirka 800 kronor per år.
Storleken på beloppet beror på vilken typ av produktionsanläggning elanvändaren
har och storleken på förbrukningen. För staten skulle kvittningen innebära ett
skattebortfall på cirka 800 000 kronor per år, beräknad på nuvarande omfattning
av mikroproduktion. Det ska dock noteras att statens momsintäkter sannolikt
skulle öka som en konsekvens av en kvittning av energiskatten eftersom det skulle
medföra ökade investeringar i småskaliga elproduktionsanläggningar.
Inspektionens bedömning är att en möjlighet till kvittning av energiskatt och
moms skulle underlätta för elhandlare att på frivillig basis erbjuda avtal om
nettodebitering, eftersom kvittningen då skulle kunna omfatta alla poster som
elhandlaren fakturerar sina kunder.
7.3.11 Anpassa elcertifikatsystemet för småskalig egen elproduktion
Elcertifikatsystemet är avgörande för mängden tillkommande produktion av el
från förnybara energikällor i Sverige. Energimarknadsinspektionen har under
arbetet med uppdraget uppmärksammat att elcertifikatsystemet idag inte är
utformat på ett sådant sätt att elanvändare med egen småskalig elproduktion
enkelt kan tillgodogöra sig fördelarna av systemet. För att tilldelas elcertifikat
krävs att produktionen mäts per timme och rapporteras till Svenska Kraftnät.
Kravet gäller såväl för produktion på koncessionspliktiga nät, som för icke
koncessionspliktiga nät. Elcertifikat kan tilldelas baserat på mätvärden inom icke
koncessionspliktiga nät, det vill säga bruttoprodukion. Kravet på timmätning av
bruttoproduktionen inom icke koncessionspliktiga nät innebär en kostnad för
producenterna som riskerar leda till att det inte blir lönsamt för dem att ansluta sig
till systemet och få elcertifikat för bruttoproduktionen.
Ett sätt att underlätta för småskalig elproduktion är att möjliggöra för
elproducenter med små produktionsanläggningar att själva deklarera
bruttoproduktionen under månaden till elcertifikatsystemet. Detta skulle öka
enkelheten för små producenter samt medföra en kraftigt minskad kostnad för att
delta i elcertifikatsystemet. Som ett led i att underlätta för småskalig produktion
föreslår därför inspektionen att regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att
utreda möjligheterna för elproducenter med små produktionsanläggningar att
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själva på månadsbasis svara för den mätning och rapportering för produktion
inom icke koncessionspliktigt nät som ligger till grund för tilldelning av
elcertifikat, alternativt att en schablon kan ligga till grund för tilldelningen.

7.4

Timvärdesavläsning för hushållskunder 136

Under 2008 presenterade EU det så kallade 20/20/20‐paketet vilket är grunden för
EU:s klimat och energipaket men också dess förslag på hur risker med
klimatförändringar ska hanteras. Som en följd av förslagen har också Direktiv
2009/28/EG (förnybarhetsdirektivet) och Direktiv 2009/72/EG (tredje
elmarknadsdirektivet) kommit fram. I Sverige har de europeiska målen
utkristalliserats i form av Regeringens propositioner 2008/09:162 och 163 om en
sammanhållen klimat‐ och energipolitik.
7.4.1

Elmarknaden behöver utvecklas…

Elmarknaden har förutsättningar för att bidra till att nå uppsatta mål om minskade
utsläpp, ökad andel förnybar energi och effektivare energianvändning. Men för att
detta ska vara möjligt, krävs att det på elmarknaden finns en infrastruktur och
regelverk som möjliggör för marknadens aktörer att agera efter de nya
förutsättningar som kommer att gälla.
För att understödja klimatmålen och möjliggöra en fungerande elmarknad
framöver behövs en utveckling av elmarknaden. Främst handlar det om ett steg
mot en utvecklad och en effektivare marknad genom en mer elastisk efterfrågan
med mer förbrukningsflexibilitet. En elmarknad där kunderna anpassar sin
elanvändning efter rådande priser i långt större utsträckning än vad som är fallet
idag.
7.4.2

…och timmätning är ett steg på vägen

En ökad förbrukningsflexibilitet på elmarknaden bidrar inte enbart till
klimatmålen, utan ger också en väsentligt bättre fungerande och effektivare
marknad med ökad konsumentmakt. Fördelarna som kan knytas till en ökad
förbrukningsflexibilitet är flera och inbegriper alla marknadens aktörer.
Kunderna på dagens elmarknad saknar i många fall en direkt koppling mellan den
nordiska elbörsens timvisa spotpris och det pris som de själva betalar. Detta leder
till en ineffektiv resursallokering och att möjliga fördelar inte nås med dagens
marknadsdesign. För att de ekonomiska incitamenten ska finnas för kunderna
krävs att de får möjlighet att anpassa sin elanvändning till de rådande
spotpriserna. För det krävs timmätning av kundernas förbrukning.
7.4.3

Nyttan av timmätning är positiv om övergången görs på rätt sätt

Nyttan med timmätning skiljer sig beroende på hur det implementeras.
Energimarknadsinspektionen har genomfört en kostnads‐ och intäktsanalys av ett
antal olika sätt att införa timmätning och avräkning för kunder med abonnemang
om högst 63 ampere. Analysen visar att det är viktigt att en implementering görs
på rätt sätt. Vilka val som görs för vilka kunder som ska timmätas och vilket

Avsnittet är i sin helhet taget från ” Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden ‐ Timmätning för
elkunder med abonnemang om högst 63 ampere, EIR2010:22”
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avräkningssystem som ska användas kommer att påverka den totala nyttan som
förändringen ger.
Energimarknadsinspektionen kan av kostnads‐ och intäktsanalysen konstatera att
resultatet av ett införande av timvis mätning och avräkning för kunder framför allt
avgörs av vilka kostnader som det medför. Detta bestäms främst av på vilket sätt
det implementeras. Energimarknadsinspektionen kan vidare konstatera att det
avräkningssystem som idag används för timregistrerade kunder med abonnemang
över 63 ampere inte är anpassat för att implementera i större skala utan betydande
kostnader.
För att en implementering av timmätning och avräkning ska bli positivt för
kunderna och samhället krävs att det görs på ett sätt som minimerar kostnaderna
samtidigt som de positiva nyttorna maximeras. Av den genomförda kostnads‐ och
intäktsanalysen kan Energimarknadsinspektionen konstatera att ett införande för
samtliga kunder (beräkningsalternativ 3) inte idag skulle innebära en positiv
samhällsnytta. Detta beror framför allt på att dagens system för timavräkning är
alltför kostnadsdrivande men också på att alltför små kunder har mycket små
möjligheter att genom anpassning av förbrukningen bidra med positiva nyttor.
De alternativ som är värda att beakta är ett scenario med ett frivilligt införande av
timmätning och scenario med ett lagstadgat införande av timmätning för kunder
med förbrukning över 8000 kWh per år. Analysen av dessa visar på likvärdiga
samhällsekonomiska resultat. Känslighetsanalyserna visar dock att den potentiella
nyttan av ett lyckat införande är betydligt större i det alternativ som innebär ett
lagstadgat införande för samtliga kunder med förbrukning över 8000 kWh per år.
Energimarknadsinspektionens bedömning är också att utvecklingen mot fler
timavräknade uttagspunkter kommer att ske långsammare om utvecklingen sker
helt utifrån ett kunddrivet initiativ, vilket också visas av kostnads‐ och
intäktsanalysen.
Det ska dock noteras att små förändringar av de parametervärden som använts
påverkar resultaten i analysen. I det sammanhanget bör det även noteras att
Energimarknadsinspektionen inom ramen för uppdraget inte haft möjlighet att
kvantifiera annat än direkta intäktsposter som normalt är förknippade med ökad
förbrukningsflexibilitet. Dessa utgörs av stora positiva nyttor i form av t ex
förbättrad elmarknad och prisbildning samt minskad risk för effektbrist. Genom
att dessa nyttor ej beaktats i analysen är den totala nyttan väsenligt högre än
beräknat.
7.4.4

Timmätning innebär positiv samhällsnytta men mycket talar för ett stegvis
införande

Energimarknadsinspektionen konstaterar att det finns skäl som talar för en stegvis
anpassning till timvis mätning och avräkning av kunder med abonnemang om
högst 63 ampere. Ett skäl är att den framtida utvecklingen är svår att spå och det
blir därför svårt att säga när och om det blir aktuellt att samtliga elanvändare blir
timvis avlästa. Energimarknadsinspektionen bedömer att detta trots allt ligger
bortom en överskådlig framtid. Det har framförts argument för att avvakta med ett
införande av timvis mätning och avräkning tills att det blir aktuellt att införa detta
för samtliga hushållskunder. Energimarknadsinspektionen bedömer dock att det i
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så fall väsenligt skulle försvåra en omställning av energisystemet. Därtill skulle
den marknadsförbättring som ökad förbrukningsflexibilitet skulle innebära för
kunderna skjutas på framtiden.
7.4.5

Energimarknadsinspektionens förslag till åtgärder



Energimarknadsinspektionen föreslår att samtliga uttagspunkter med ett
energiuttag om minst 8000 kWh per år ska få sin elförbrukning registrerad
per timme.



Energimarknadsinspektionen föreslår att avgränsningen på 8000 kWh per
år, görs med utgångspunkt från historisk förbrukning. Detta innebär att en
uttagspunkt som en gång överstigit ett energiuttag på 8000 kWh per år
kommer att vara timvis avläst oavsett framtida förändringar i
uttagspunktens förbrukning.



Energimarknadsinspektionen föreslår att regeringen ger Swedac i uppdrag
att se över och ändra föreskrifterna gällande kategori 1 mätare för
timdebiterande system för att bättre passa timregistrering och
timdebitering av elanvändare.



Energimarknadsinspektionen föreslår att uttagspunkter med säkring om
högst 63 ampere som blir timvis registrerade ska avräknas med ett
avräkningssystem som ger elanvändarna tillräckliga incitament och
möjligheter att reagera på prissignalerna från elbörsen Nord Pool. Ett
sådant avräkningssystem finns inte idag utan behöver utvecklas. En viktig
egenskap är att systemet är kostnadseffektivt och att elanvändarna därmed
inte påförs onödigt höga höjningar av nättariffen.
Energimarknadsinspektionen föreslår därför att regeringen ger
Affärsverket Svenska Kraftnät i uppdrag att utveckla en sådan
avräkningsmetod, att arbetet bör ta utgångspunkt i den avräkningsmetod
som i föreliggande rapport benämns månadsvis timavräkning, och att
arbetet bör harmoniseras med utvecklingen av den nordiska
slutkundsmarknaden.



Energimarknadsinspektionen föreslår att elnätsföretag ges möjlighet att
ansöka om ett tidsbegränsat undantag från kraven på timvis registrering
och avräkning.



Energimarknadsinspektionen bedömer att marknadens aktörer behöver
ges ca 1,5 år i förberedelsetid för att hantera de nya förutsättningarna.
Energimarknadsinspektionen kan dock se fördelar med att harmonisera ett
införande av ny lagstiftning med införandet av en nordisk
slutkundmarknad, vilken för närvarande förväntas vara implementerad
2015.

7.5

Mätare och infrastruktur

Enligt 1 kap.4 § ellagen (1997:857) ligger ansvaret för mätning, beräkning och
rapportering av överförd effekt och energi på koncessionshavaren och ingår i
dennes nätverksamhet. I nuläget används data av elnätsföretaget för debitering av
nättariffer och av elhandelsföretag för fakturering av förbrukning.
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Data om enskilda kunders maxeffekter kan t.ex. användas vid nätberäkningar för
att optimera design och drift av elnätet och på så sätt även underlätta introduktion
av förnybar elproduktion. En sådan optimering kommer på längre sikt att minska
behovet av investeringar och är därmed till kundernas fördel.

7.6

Tillgång till mätdata för kunden

Energimarknadsinspektionen delar NELGA:s förslag att det i ellagen införs en
skyldighet för företag som bedriver nätverksamhet att tillhandahålla
elkonsumenten information om dennes elförbrukning minst en gång per månad.
Vid implementeringen av dessa förslag bör en övergång till timvärdesavläsning
beaktas. Konsumenterna ska få sina mätvärden utan kostnad och på ett
teknikneutralt sätt. Direktivet föreskriver att konsumenterna ska ha en ovillkorlig
och fri tillgång till sina förbrukningsuppgifter tillräckligt ofta i syfte att kunna
reglera sin elförbrukning.
Många av de mätare som redan finns installerade i Sverige klarar redan idag ett
flertal av de mer avancerade funktioner som nämns i avsnitt 7.1 och som kan
underlätta utveckling mot smarta elnät men dessa funktioner är i många fall inte
aktiverade på mätarna. Befintliga funktioner bör så långt som möjligt aktiveras och
insamlade data bör göras tillgängliga för elkunden.
Det är lämpligt att det är elkunden som råder över mättdata som samlas in från
den egna anläggningen. Kunden ska sedan själv ha en möjlighet att välja vem som
ska nyttja de insamlade uppgifterna och vilka marknadsfunktioner som är
lämpliga för elkunden. Nätägarna är en av de aktörer som kommer att
tillhandahålla olika ”marknadsfunktioner” men bör göra det i konkurrens med
aktörer på den oreglerade delen av elmarknaden och inte som
monopolverksamhet.

7.7

Tillgång till mätdata för nya marknadsaktörer

För att inte stänga möjligheterna till innovativa idéer som kan stödja elkundernas
aktiva deltagande att styra sitt konsumtionsmönster bör ett öppet gränssnitt till
mätaren eller till aktuella mätdata finnas som möjliggör dataåtkomst för andra än
aktörerna som agerar på den reglerade marknaden.
Nätföretagen ska dock alltid kunna ha tillgång till de mätdata som behövs för
nätverksamheten. Vilka data som verkligen är nödvändiga ska dock kunna
motiveras på ett godtagbart sätt.
Det är rimligt att anta att nya marknadsaktörer bör åtminstone ha tillgång till
samma data och på samma sätt som elhandlarna idag.

7.8

Sammanfattning

Ett första steg för att åstadkomma utredningens fyra förutsättningar:
 underlätta introduktion av förnybar elproduktion,


skapa möjligheter till effektreducering vid effekttoppar,
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effektivisera elanvändningen och,



ge elkunder en möjlighet att bli mer aktiva än idag,

är att möjliggöra timvärdesavläsning som ligger till grund för utvecklingen av nya
funktioner, tjänster och marknader. Det är EI:s bedömning att den gemensamma
faktorn för att utveckla nya funktioner är att mätare och mätsystem måste kunna
samla in och hantera en stor del av elkundernas förbrukning på timvärdesbasis.
Det finns vidare flera nyttor för nätföretagen att genom information om kundernas
timförbrukning och enskilda elkunders belastningsprofiler underlätta optimering,
planering samt drift av elnätet.
EI:s uppfattning är vidare att elkunden bör råda över de mättdata som samlas in
från den egna elanläggningen. Detta för att inte stänga möjligheterna till
innovativa idéer som kan stödja elkundernas aktiva deltagande att styra sitt
konsumtionsmönster, men också för att möjliggöra dataåtkomst för andra aktörer
än de som idag agerar på den reglerade marknaden. Det senare i syfte att öppna
upp för andra kunskapsområden att nyttja sin kompetens genom tillgång till data.
Slutligen anser EI att funktionskrav på information till kunderna i syfte att öka
deras möjligheter att aktivt svara på marknadens prissignaler bör tas fram under
2012.

107

108

8 Slutsatser och förslag
Omställningen av energisystemet mot ett uthålligt energisystem är en stor
utmaning för samhället. Omställningen innebär bland annat ett storskaligt
införande av förnybar elproduktion samt elektrifiering av transportsektorn.
Anpassningar i elnätet behövs för att klara alla förändringar. Leveranssäkerheten
måste vara fortsatt hög, trots att den nya produktionen påverkar elnätet på ett
annat sätt jämfört med idag. Därför behövs nya tekniska lösningar, s.k. smarta
elnät, för att bland annat förhindra överbelastningar och överspänningar men
också för att stärka driftsäkerheten generellt. Det finns ny teknologi som kan hjälpa
till att anpassa elnätet på ett effektivt och flexibelt sätt.
Intelligenta nät, eller smarta elnät, är en samverkan mellan ny teknologi, funktion och
regelverk på elmarknaden, som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar introduktion och
utnyttjande av förnybar elproduktion, leder till effektiv energiförbrukning, bidrar till
effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare elkunder.
EI har identifierat en rad hinder för utvecklingen i Sverige av smarta elnät. Låg
kunskapsnivå i företagen, låg prioritering av forskning kring elnät, svaga
drivkrafter för investeringar i den nya tekniken, avsaknad av en handlingsplan för
storskalig utbyggnad av elnäten, utformningen av tarifferna, avsaknad av
intressanta informationstjänster till kunderna.
I detta kapitel görs en sammanfattning av Energimarknadsinspektionens
överväganden och de förslag som lämnas utifrån slutsatserna.
EI föreslår att ett oberoende råd skapas för att öka och sprida kunskap om smarta
elnät. Rådet ska identifiera behov av ny forskning, utveckling och demonstration
och kunna vägleda vid beslut om statlig finansiering av projekt. Tydliga
prioriteringar av teknikområdet elnät bör göras inom den statlig‐finansierade
forskningen. EI måste utforma reglerna för elnätsmonopolen så att drivkrafter
skapas för nya tjänster och ökade prestationer i näten. Svenska kraftnät bör få i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för utbyggnad av näten. Utformningen av
tarifferna bör förändras för att bidra till att kapa effekt‐ och pristoppar.
Funktionskrav måste införas på information till kunderna så att de bättre kan svara
på marknadens prissignaler.
EI anser även att den nuvarande uppdelningen av elnäten i stam‐, region‐ och
lokalnät behöver ses över. Att transmissionen av el uppdelas i två nivåer, dvs. både
i stamnät och regionnät, kan vara ett hinder för ett effektivt utnyttjande av näten.
Det gäller bland annat vid planering för anslutning av förnybar elproduktion.
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8.1

En kunskapsplattform för framtida elnät upprättas

Det finns en brist på kunskap bland annat om de behov av och de möjligheter som
finns med smarta elnät. Av detta uppdrags fyra utgångspunkter är den största
utmaningen att anpassa elnäten (lokal‐, region‐ och stamnät) till den pågående
omställningen av energisystemet för att uppnå ett uthålligt energisystem. Bristen
på kunskaper utgör ett konkret hinder för att genomföra denna omställning.
Det saknas tydliga prioriteringar i forskningsfinansiering inom teknikområden för
anpassning av elnäten mot omställning av energisystemet. Vidare finns det ett
behov av en större integration av multidisciplinära forskningsområden, t.ex. inom
informations‐ och kommunikationsteknik, inom marknadsmodeller, och inom
elkraftsystem, än vad som är fallet idag.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
En kunskapsplattform skapas som ska sammanhålla och sprida relevanta
kunskaper om forskning, utveckling och demonstration till alla intressenter. Ett
oberoende samordningsråd inrättas som bas för plattformen.
Samordningsrådets uppgift ska vara att sammanhålla den forskning och
utveckling och de demonstrationsprojekt som bedrivs i syfte att anpassa elnäten
till omställningen av energisystemet. Samordningsrådet ska också ansvara för att
resultat och andra kunskaper sprids på ett effektivt och koordinerat sätt till
samtliga berörda intressenter. Samordningsrådet bör även ha regelbundna
avstämningar med vindkraftsamordnarna.
Samordningsrådet bör tillsättas så snart som möjligt och bör löpande rapportera
hur den forskning och utveckling och de demonstrationsprojekt som bedrivs
fortlöper.
Målet med kunskapsplattformen är:


att koordinera alla inom Sverige pågående relevanta forsknings‐,
utvecklings, och demonstrationsprojekt som helt eller delvis finansieras
med statliga medel, i syfte att anpassa elnäten till omställningen av
energisystemet,



att ansvara för att resultat och andra kunskaper sprids på ett effektivt och
koordinerat sätt till samtliga intressenterna,



att identifiera behov av ny forskning, utveckling och demonstration utöver
det som redan pågår i Sverige,



att bevaka forskningsresultat och utvecklingen utanför Sverige och
koordinera alla relevanta internationella samarbeten där svenska
myndigheter och svenska företag samt universitet och högskolor deltar,



att främja svensk industris deltagande i utvecklingen av ny teknologi, som
kan bidra till att anpassa elnätet mot omställningen av energisystemet,
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8.2

Särskilt om finansiering av forskning, utveckling och
demonstrationsprojekt

Det finns en klar nytta med stora demonstrationsprojekt för att därigenom
underlätta en framtida ökad användning av smarta elnät. För att tillvarata denna
nytta finns det ett behov av att finansiera demonstrationsprojekt som ger
erfarenhet av intelligenta nät och därmed ökad kunskapsnivå samt att även
minska riskerna med framtida investeringar. I dagsläget finns det dock fortfarande
brist på underlag för att kunna bedöma vilken typ av demonstrationsprojekt som
behövs samt för att kunna göra en prioriteringsordning.
Det finns också ett behov av att fortlöpande utveckla kunskaperna om
energimarknadernas utveckling och om monopolreglering och dess effekter inom
elmarknaderna. Det gäller bl.a. hur lagstiftning och institutionella förhållanden bör
utformas samt hur regleringen påverkar såväl elnätsföretagen som den
konkurrensutsatta delen av marknaden. Behovet av forskning inom dessa
områden ökar i takt med att energimarknaderna i Norden och EU harmoniseras
och integreras och är i högsta grad relevant för övergången till ett uthålligt
energisystem.
Exempelvis förväntas ett aktivt deltagande av kunder på nya marknader för el och
systemtjänster vara en viktig del av anpassningen av elnätet i omställningen av
energisystemet.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
Finansiering av forskning, utveckling och demonstration ska ske genom
befintliga strukturer. Energimarknadsinspektionen ska dock ges en ökad roll
både vad avser fördelningen av resurser och resurser för att utveckla funktionen
och regelverket på elmarknaden.
Vid beslut om stöd till forskning, utveckling och demonstration är det av stor
betydelse att den handlingsplan som föreslås i avsnitt 8.3 beaktas.

8.3

Handlingsplan för anpassning av elnäten

Det saknas en gemensam syn hos berörda aktörer om hur den framtida
utvecklingen av elnäten i Sverige kommer att se ut. Det gäller såväl lokal‐, region‐
som stamnätet. Framför allt mindre nätföretag har tydligt angivit ett behov av
vägledning för att underlätta beslut om investeringar i ett modernt elnät. Vidare
finns det en avsaknad av gemensam syn både inom och mellan större nätföretag.
En gemensam syn är viktig för att kunna koordinera och styra forskning,
utveckling och demonstration på ett effektivt sätt. Samtidigt saknas det
nödvändiga konkreta resultat från forskning och utveckling för att kunna
formulera en gemensam syn om framtidens elnät.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
Svenska kraftnät ges i uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan för
hur det svenska elnätet ska anpassas till att nå målen för utbyggnad av förnybar
elproduktion och omställningen av energisystemet. En viktig förutsättning för
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handlingsplanen är att det finns ett system för utjämning av kostnaderna vid
anslutning av vindkraft och andra förnyelsebara energikällor.
Handlingsplanen ska täcka lokal‐, region‐ och stamnät samt beakta den roll som
nätföretagen, små och stora elproducenter, elhandlare, och små och stora
elförbrukare spelar.

8.4

Incitament för att investera i smarta elnät

Driften av elnäten sker med stöd av ett legalt monopol och från och med år 2012
med en reglerad intäktsram. EI bedömer att regleringens utformning inte innebär
några hinder för nätföretagen att investera i ny teknologi som skapar
förutsättningar för utvecklingen av ett smart elnät.
Även om de ekonomiska förutsättningarna finns för att investera så har
nätföretagen svaga incitament att investera i lämplig ny teknologi på grund av den
osäkerhet som oprövad teknik kan medföra. Detta även om den nya teknologin
möjliggör nya tjänster och på längre sikt möjlighet till effektivare utbyggnad och
drift av elnäten.
En analys av möjligheten att inom ramen för befintligt regelverk skapa extra
incitament för nätföretag att leverera de nya tjänster och ökade nätprestationer
som krävs för omställningen av energisystemet har därför skett. Bedömningen är
att en sådan reglering ryms inom ramen för befintligt regelverk avseende kvalitet i
sättet att bedriva nätverksamhet.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
Ökade incitament för nätföretag att investera i smarta elnät införs i regleringen.
Att på kort sikt införa olika kvalitetsmått för smarta elnät, innan lämplig teknologi
finns på marknaden och är tillräckligt beprövad kan emellertid resultera i att
överinvesteringar sker i konventionell teknologi. Det är därför viktigt att definiera
lämpliga kvalitetsmått i takt med utvecklingen av både marknaden och potentialen
för nya tjänster samt då även beakta den tekniska mognaden hos nya lösningar.
Förslag på möjliga kvalitetsmått har lagts fram båda av de europeiska
tillsynsmyndigheterna inom ERGEG samt av ett antal stora europeiska
elnätföretag genom European Electricity Grid Initiative. EI:s bedömning är dock att
dessa förslag i dagsläget fortfarande är långt från att praktiskt kunna tillämpas i
regleringen. Ytterligare utveckling behövs därför innan en tillämpning kan bli
aktuell. EI bedömer också att risken är stor att ett införande av en reglering som
baseras på outvecklade kvalitetsmått skulle kunna resultera i ett oönskat
incitament att investera i konventionell teknik.
Energimarknadsinspektionen avser därför att, till den andra reglerperioden (2016‐
2019), utveckla lämpliga kvalitetsmått och att ta fram en kvalitetsmodell som ger
ett extra incitament för nätföretag att investera i smarta elnät. Dessa fördelar ska
framför allt vara relaterade till anpassning av elnätet mot omställningen av
energisystemet och i huvudsak styra mot ”nya” nättjänster eller ökade
nätprestationer.
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8.5

Timmätning införs för huvuddelen av elnätskunderna

EI har även på uppdrag av regeringen utrett frågan om det finns förutsättningar att
införa timmätning för fler elkunder än vad som sker idag. I rapporten (EI
R2010:22) ”Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden” som överlämnades till
regeringen den 25 november 2010 föreslås att gränsen för timmätning ska sänkas
på så sätt att timmätning införs för samtliga kunder som har eller haft en
förbrukning över 8000 kWh/år.
Förslaget stöder även de slutsatser som presenteras i denna rapport. Detta då en
utformning av överföringstariffer,som bl.a. ger incitament till elkunden att
reducera effekttoppar, förutsätter timmätning.

8.6

Översyn av tariffstruktur för att reducera effekttoppar

Enligt bestämmelserna i ellagen ska nätföretagens överföringstariffer vara
objektiva och icke‐diskriminerande. Nätföretagens utformning av
överföringstarifferna – förutom själva beloppen – styrs således i princip endast av
dessa båda egenskaper. Detta ger en svag styrning av utformningen av
överföringstarifferna och nätföretagen har inom ramen för detta stor frihet att
själva utforma konstruktionen av tarifferna.
Energimarknadsinspektionen har i denna rapport framhållit att reduktion av
lokala effekttoppar även kan underlätta en introduktion av förnybar elproduktion
samt framtidens elektrifiering av transportsektorn.
Hur överföringstarifferna utformas kan ha stor betydelse för kundens effektuttag
och förbrukningsmönster. Överföringstariffer med lämplig utformning kan skapa
möjligheter för kostnadseffektiva investeringar i infrastrukturen. Valet av
tariffutformning kan också skapa olika incitament och beteenden hos såväl
kunderna som nätägarna.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
Energimarknadsinspektionen ska ges i uppdrag att se över elnätföretagens
tariffstrukturer i syfte att reducera effekttoppar.

8.7

Funktionskrav på information till kunden som ger
möjlighet att aktivt svara på prissignaler

Energimarknadsinspektion har även haft i uppdrag av regeringen att utreda timvis
registrering av elnätsvärden, debitering av små elanvändares elförbrukning samt
nettodebitering vid småskalig elproduktion.
Funktionaliteten hos elmätare anses vara en viktig byggsten i framtidens elnät. Det
saknas kunskaper om hur de olika funktioner som bland annat föreslås i den
tekniska litteraturen, kommer att underlätta anpassningen av det svenska elnätet
mot omställningen av energisystemet.
Det pågår internationellt arbete om definition av funktionalitet hos elmätare. Bland
annat förväntas tydligare krav inom EU på elmätarens funktionalitet genom nya
eller anpassade befintliga standarder.
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Det är Energimarknadsinspektionens bedömning att det i nuläget inte bör införas
krav utöver de funktioner som behövs för införandet av timmätning av
uttagskunder och nettodebitering samt krav på att elkunden ska råda över mätdata
från sin anläggning. Ställningstagandet grundar sig på att det pågår många
parallella arbeten inom EU som ännu inte är slutförda och som kommer att
påverka vilka funktioner som ska krävas av ett smart mätsystem.
Genom införande av timmätning ges kunderna möjlighet att aktivt svara på
marknadens prissignaler under förutsättning att överföringstarifferna och/eller
elhandelsavtalen utformas på lämpligt sätt.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
Energimarknadsinspektionen ska ges i uppdrag att utforma funktionskrav på
information till kunderna i syfte att öka möjligheterna att aktivt svara på
marknadens prissignaler.

8.8

Analysera aktörernas roller och ansvar

Elmarknaden är uppdelad i en reglerad och en avreglerad del. En av
Energimarknadsinspektionens uppgifter är att utöva tillsyn på den reglerade delen
av marknaden – nätverksamheten – samt att övervaka att det inte förekommer
korssubventionering mellan den reglerade och den oreglerade delen (produktion
och handel).
Samarbete mellan aktörerna begränsas idag av reglerna om åtskillnad Ett
samarbete kan dock bli viktigt för att stödja övergången mot ett hållbart
energisystem. Det gäller bland annat samarbete inom forskning, utveckling och
demonstration samt utbyte av kunskaper och erfarenheter, men även behov av en
öppenhet hos aktörerna att medverka till finansieringslösningar för projekt som
kan vara till nytta för flera olika aktörer.
Det är viktigt att inte strukturella hinder begränsar möjligheterna att samarbeta för
att stödja övergången till ett hållbart energisystem eller för att inrätta nya
marknadsaktörer samt att använda den nya teknologi som kommer och som ger
nätinnehavarna möjligheter att driva nätet på ett effektivare sätt. Denna fråga
måste därför följas och analyseras fortlöpande så att elmarknaden – inom ramen
för vad EU‐rätten medger – kan anpassas till ändrade förhållanden.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
Energimarknadsinspektionen ges i uppdrag att analysera aktörernas roller och
ansvar i syfte att identifiera och föreslå eventuella åtgärder för att främja
användandet och utvecklingen av smarta elnät.

8.9

Uppdelningen i stam-, region- och lokalnät

Det svenska elnätet är för närvarande uppdelat i de tre nivåerna lokal‐ region och
stamnät. Genom denna lösning förekommer två nivåer av transmissionsnät som i
många sammanhang kan fungera hindrande mot ett effektivt utnyttjande av
systemet.
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Mellannivån regionnät, som opererar på spänningsnivåer från 20 kV upp till
130 kV kan skapa otydlighet om var gränsen mellan distribution och transmission
finns. Denna otydlighet bedöms även som ett hinder för anslutning av vindkraft,
då det kan försvåra möjligheten att hitta lösningar för att finansiera anslutningar
till nätet.
En förändring av nuvarande uppdelning i nätnivåer bör därför övervägas. En
höjning av spänningsnivån i lokalnäten skulle också medföra fördelar, bl.a. när det
gäller planering för anslutning av förnybar produktion.
Mot denna bakgrund föreslår EI att:
Energimarknadsinspektionen ska ges i uppdrag att analysera om den nuvarande
uppdelningen i stam‐, region‐ och lokalnät är ändamålsenlig.

8.10 Tidplan för genomförandet av förslagen
Tidplanen för genomförandet av ovanstående förslag bör beakta perioderna i
förhandsregleringen av elnäten. Första perioden pågår från 2012 tom 2015 och
förslag till intäktsram ska lämnas av elnätsföretagen i mars 2011 för prövning och
beslut av Energimarknadsinspektionen hösten 2011. Andra regleringsperioden
pågår från 2016 tom 2019 med mars 2015 som tidpunkt för att lämna in förslag till
intäktsram.
Resultat från ovannämnda studier, handlingsplan och övrigt underlag bör mot
denna bakgrund vara tillgänglig i god tid innan mars 2015 för att ge
elnätsföretagen möjlighet att anpassa sina investeringsplaner i samband med
upprättandet av nya förslag till intäktsramar.

8.11 Översiktlig konsekvensbedömning av förslagen
I denna rapport presenteras förslag för att underlätta anpassningen av elnätet till
en omställning av energisystemet. Kostnaderna för att inte göra en anpassning på
det sätt som beskrivits, är av två slag. Dels är det sannolikt mera kostsamt att
utveckla elmarknaden på traditionellt sätt genom att i huvudsak bygga nya
produktionsanläggningar och elnät för att uppfylla de politiska målen istället för
att utveckla smarta elnät. Därutöver uppstår konsekvenser i form av att
omställningen i så fall kan förväntas ske i en långsammare takt. Risken är att det
blir svårare att nå de uppsatta målen.
8.11.1 Kostnader för staten
Förslaget att inrätta en kunskapsplattform, ett oberoende råd, som sammanhåller
och sprider relevanta kunskaper om forskning, utveckling och demonstration
innebär att en ny struktur med en ny roll skapas. Verksamheten bedöms kräva två
heltidstjänster. Förslaget innebär inte att rådet förfogar över egna resurser för
forskning utan istället att prioriteringar i så fall måste göras för teknikområdet
elnät inom ramen för befintliga resurser och strukturer för energiforskningen.
8.11.2 Kostnader för Affärsverket Svenska kraftnät
En handlingsplan för omställning av kraftsystemet föreslås ledas och genomföras
av Svenska kraftnät. Redan idag utför Svenska kraftnät de föreslagna aktiviteterna
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för stamnätet. Utökade uppgifter tillkommer emellertid för intelligenta elnät på
regional och lokal nivå. Uppdraget bedöms rymmas inom ramen för myndighetens
uppdrag.
8.11.3 Kostnader för Energimarknadsinspektionen
Förslaget att Energimarknadsinspektionen ska ges en ökad roll både vad avser
fördelningen av resurser och resurser för att utveckla funktionen och regelverket
på elmarknaden bedöms rymmas inom ramen för myndighetens uppdrag men
behöver formaliseras. Syftet med förslaget är att ge elnätsutvecklingen en ökad
tyngd genom att prioriteringar görs av elnäts‐ och elmarknadsrelaterad forskning
och att inspektionen därvid ges formellt inflytande över energiforskningsmedel för
ändamålet.
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1

Inledning

1.1

Uppdraget
Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av Regeringen att utreda frågor avseende
smarta mätare och intelligenta elnät. Som en del i detta arbete har Sweco fått i uppdrag
av Energimarknadsinspektionen att göra en sammanställning av de olika regelverk kring
smarta mätare och intelligenta elnät som finns i olika länder samt en sammanställning av
samhällsekonomiska analyser som har gjorts om smarta mätare och intelligenta elnät.
Uppdraget är uppdelat i två delar där en del är att göra en sammanställning av olika
länders regelverk med fokus på anslutning av förnybar el, incitament för att använda ny
teknik samt finansiering av forskning, utveckling och demonstrationsprojekt. Denna del
kommer att presenteras i en separat rapport.
Den andra delen av uppdraget presenteras i följande rapport och består av en genomförd
litteraturgenomgång och sammanställning av samhällsekonomiska analyser avseende
smarta mätare och intelligenta elnät. I uppdraget ingick att belysa och sammanfatta
följande aspekter:
o
o
o
o
o

1.2

Effekter som det tas hänsyn till och hur dessa värderas
Val av räntor och tidshorisonter
Känslighetsanalyser
Fördelningsanalys
Identifiera styrkor och svagheter med analyserna

Metod
För att ta fram relevanta samhällsekonomiska analyser genomfördes en omfattande
litteraturgenomgång av samhällsekonomiska analyser avseende smarta mätare och
intelligenta elnät. Det finns ett stort utbud av samhällsekonomiska analyser som
undersöker en del inom området smarta mätare och intelligenta elnät exempelvis
energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet. Dessa och liknande analyser har inte tagits
med i sammanställningen utan uppdragets fokus har varit analyser som täcker in hela
eller större delar av vad ett införande och en installation av smarta mätare och intelligenta
elnät skulle få för samhällsekonomiska konsekvenser. Sammanställningen består
framförallt av samhällsekonomiska analyser avseende smarta mätare då detta har
genomförts i större omfattning. Det har varit svårare att hitta studier som genomför
analyser av intelligenta elnät och därför är endast ett fåtal med i sammanställningen.
Respektive studie har sammanställts utefter ett antal punkter för att det ska vara möjligt
att jämföra studierna. Sedan har respektive studie analyserats och styrkor och svagheter
har identifierats. Därefter har studierna jämförts med varandra men detta har dock utförts
i begränsad omfattning eftersom studierna skiljer sig mellan varandra i vad de väljer att
analysera och vilka faktorer de väljer att ta med. Det är även svårt att jämföra studier med
varandra på grund av att de utgår från olika länder där det råder olika förutsättningar inom
exempelvis regleringar, vem som är ansvariga för smarta mätare, vem som får stå för
kostnaderna och vem som får del av intäkterna. Vissa studier utgår inte från att
genomföra en fullständig samhällsekonomisk analys och går därför inte att jämföra med
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de studier som har utgått från att göra detta. De studier som är fullständiga kostnads- och
intäktsanalyser jämförs i det avslutande kapitlet i den omfattning det är möjligt.

1.3

Disposition
De samhällsekonomiska analyserna har sammanfattats och analyserats i kapitel 2. I
kapitlet presenteras de studier som har genomförts med avseende på intelligenta elnät
först och sedan följer studier med avseende på smarta mätare. Kapitlet avslutas med de
studier som inte genomför någon fullständig samhällsekonomisk analys av smarta mätare
eller intelligenta elnät. Sammanfattningen av respektive studie inleds med en faktaruta
med:
o Vad studien syftar till att undersöka
o Ränta
o Tidshorisont
o Aktörer
o Intäkter
o Kostnader
o Känslighetsanalys
o Fördelningsanalys
o Resultat
Därefter beskrivs studien kortfattat och styrkor och svagheter identifieras. I efterföljande
kapitel följer en diskussion om studierna och i den mån det är möjligt jämförs de med
varandra.
Som Bilaga 1 presenteras en sammanställning av de samhällsekonomiska analyserna.
Det som skiljer denna sammanställning från sammanfattningen i kapitel 2 är att framförallt
effekter, kostnader och intäkter, beskrivs mer ingående och även känslighetsanalyser,
fördelningsanalyser och resultat i de fall de gör de i studierna. I sammanställningen har
även diagram och tabeller från rapporterna tagits med för att ge en mer beskrivande bild.
Studierna presenteras landvis med analyser genomförda inom norden först, sedan följer
analyser inom Europa och efter dessa analyser som är utförda i länder utanför Europa.
Under respektive land presenteras analyserna var för sig. Respektive analys har
sammanställts och delats in ett antal områden. Respektive studie inleds med en kort
förklaring av studien och följs sedan av en indelning av olika aspekter:
o Effekter
o Tidshorisont och ränta
o Känslighetsanalys
o Fördelningsanalys
o Resultat
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2

Sammanfattande avsnitt och analys
I följande kapitel sammanfattas och analyseras de samhällsekonomiska analyser som har
identifierats och som anses relevanta för uppdraget. De samhällsekonomiska analyserna
har sammanställts och presenteras som bilaga till rapporten. I kapitlet presenteras de
studier som har genomförts med avseende på intelligenta elnät först och sedan följer
studier med avseende på smarta mätare. Kapitlet avslutas med de studier som inte
genomför någon fullständig samhällsekonomisk analys av smarta mätare eller intelligenta
elnät. Sammanfattningen av respektive studie inleds med en faktaruta och sedan
presenteras studien kortfattat och avslutas med identifierade styrkor och svagheter.

2.1

Intelligenta elnät
Det har varit svårt att hitta studier som har genomfört en samhällsekonomisk analys med
avseende på intelligenta elnät. Två stycken som är relevanta har tagits med i denna
sammanställning varav en beskriver en metod för att utföra en kostnads- och
intäktsanalys och den andra utvärderar en implementering av intelligenta elnät i San
Diego, USA.
2.1.1 Methodological approach for estimating benefits and costs of smart grid
demonstration project










EPRI har tagit fram ett underlag för att genomföra samhällsekonomiska analyser
av projekt med intelligenta elnät.
Ränta: 3-7 procent
Tidshorisont: 10-20 år eller den förväntade livslängden på tekniken som används.
Aktörer: Nätägare, konsumenter, samhället.
Intäkter: ekonomiska, tillförlitlighet och elkvalitet, miljö och säkerhet
Kostnader: planering, investeringskostnader, drift- och underhållskostnader,
förluster och stölder, leveranssäkerhet.
Känslighetsanalys: dela in faktorer i kategorier efter osäkerhetsfaktor, gruppera
intäkter som en multipel av kostnader, osäkerhet kring intäkter.
Fördelningsanalys: rekommendationer om att fördela intäkter över grupper.
Resultat: rekommenderar att jämföra kostnader och intäkter genom:
nettonuvärde, jämföra kostnader och intäkter årligen, ökande värde över tiden
samt intäkt och kostnadskvot.

EPRI har tagit fram ett underlag för aktörer som ska genomföra samhällsekonomiska
analyser med avseende på intelligenta elnät. EPRI beskriver steg för steg hur en
kostnads- och intäktsanalys av demonstrationsprojekt med intelligenta elnät kan
genomföras. EPRIs rapport är mycket grundläggande och förklarar samtliga delar av en
kostnads- och intäktsanalys och tar fram ett ramverk för att uppskatta kostnader och
intäkter. Rapporten lägger fokus på intäkter på grund av att det oftast står klart vad de
ungefärliga kostnaderna kommer att bli och värdet av kostnader är därför lättare att
uppskatta.
EPRI börjar med att kartlägga tekniken runt intelligenta elnät och deras funktioner och
utifrån detta kartlägga vilka intäkter som dessa funktioner kommer att generera. EPRI
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använder sig av ett hypotetiskt exempel för att visa hur en samhällsekonomisk analys kan
genomföras. De delar även in analysen i 10 steg som de förklarar ingående i rapporten.
Stegen går från att beskriva projektet och identifiera funktioner av projektet, till att
identifiera, värdera och kvantifiera intäkter samt jämföra intäkter och kostnader.
EPRI definierar intäkter som något som påverkar och har ett värde för ett företag, hushåll
eller samhället i stort. De framhåller att det är viktigt för analysen att intäkter, om det är
möjligt, värderas och kvantifieras. De lyfter fram 4 kategorier som de delar in intäkter i:
ekonomiska, tillförlitlighet och elkvalitet, miljö och säkerhet. De väljer även 3 grupper i
samhället som de identifierar som de centrala i analysen och som får del av intäkter och
kostnader: nätägare, konsumenter och samhället. EPRI beskriver samtliga intäkter i
rapporten och dessa återfinns även i sammanställningen som finns som bilaga. EPRI har
även tagit med de kostnader som kan förväntas men understryker att kostnaderna såväl
som intäkterna skiljer sig mellan projekt. I rapporten går de igenom hur intäkter kan
kvantifieras och sedan ger de några förslag på hur det går att jämföra kostnader och
intäkter; nettonuvärde, jämföra kostnader och intäkter årligen, ökande värde över tiden
samt intäkt och kostnadskvot. De visar även förslag på känslighetsanalyser och
rekommenderar att en fördelningsanalys för hur intäkter fördelas på olika grupper
genomförs. För att beräkna resultatet rekommenderar EPRI att kostnader och intäkter
jämförs genom något eller flera av dessa sätt: nettonuvärde, jämföra kostnader och
intäkter årligen, ökande värde över tiden samt intäkt och kostnadskvot.
Rapporten är en bra bas att utgå ifrån och innehåller många bra råd för någon som ska
genomföra en samhällsekonomisk analys. För den här sammanställningens syfte saknas
dock vissa delar som hade gjort det möjligt att jämföra den med de andra studierna.
Denna studie får istället ses som just en bas och en utgångspunkt i hur en
samhällsekonomisk analys ska genomföras. Rapporten ger som sagt en grundläggande
genomgång av en kostnads- och intäktsanalys. Något som skulle kunna lyfta rapporten
vore att visa beräkningar av intäkter i det hypotetiska exemplet. Detta skulle göra det
lättare att förstå hur intäkter kan kvantifieras.
2.1.2 San Diego Smart Grid Study Final Report










EPIC har genomfört en utvärdering av att implementera intelligenta elnät i San
Diego.
Ränta: Uppger ingen ränta
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: samhälleliga och system.
Intäkter: minskade kostnader, minskad efterfrågan, ökad säkerhet, BNP och miljö.
Kostnader: kapitalkostnader, drift- och underhållskostnader.
Känslighetsanalys: genomför ingen känslighetsanalys.
Fördelningsanalys: samhälleliga och system.
Resultat: det finns tillräckliga intäkter för att det ska vara motiverat att
implementera intelligenta elnät, för nätägare, regionen och totalt sett. De utför även
analyser av earliest positive cash flow, maximum benefits early och optimized IRR.

EPIC, the Energy Policy Initiatives Center, har genomfört en samhällsekonomisk analys
för att utvärdera de tekniska möjligheterna och om det är kostnadseffektivt att införa
intelligenta elnät i San Diego regionen. EPIC genomförde utvärderingen i 6 steg; de

ra04s 2010-05-18

7 (73)
RAPPORT
2010-09-30
SAMMANSTÄLLNING AV
SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSER
AVSEENDE SMARTA MÄTARE OCH
INTELLIGENTA ELNÄT

Uppdrag 5464730; emir
c:\users\emma\desktop\sweco\sammanställning av samhällsekonomiska analyser.doc

började med att ta fram ett framtida scenario för regler samt det ekonomiska och tekniska
klimatet, i nästa steg utvärderade de den nuvarande infrastrukturen för energi och sedan
jämförde de två första stegen med varandra. När de var klara med detta identifierades de
grundläggande teknikerna inom ett koncept för intelligenta elnät och i nästa steg
genomfördes en kostnads- och intäktsanalys för att se om det var möjligt att motivera en
implementering av intelligenta elnät. I det sista steget lyfter de fram rekommendationer
och en implementeringsstrategi.
I den samhällsekonomiska analysen identifieras 26 tekniska förbättringar som en
implementering av intelligenta elnät kan komma att innebära. Utifrån dessa identifieras
och kvantifieras sedan förväntade intäkter och kostnader. För att kvantifiera och utföra
beräkningarna av intäkterna identifierades 300 relevanta variabler. I det sista steget av
den samhällsekonomiska analysen jämförs kostnader och intäkter. Kostnader och
intäkter kommer att infalla vid olika tidpunkter och EPIC har därför tagit hänsyn till detta
när de beräknar resultatet. De har använt sig av tre sätt att beräkna resultatet; Tidigast
tidpunkt för att uppnå ett positivt kassaflöde, tidigaste tidpunkten för att uppnå maximala
intäkter och optimerad intern avkastning. Resultatet av analysen visar att det finns motiv
till att införa intelligenta elnät baserat på intäkterna.
Styrkor med studien är att de visar tydligt hur de har gått tillväga och väljer även att
ingående förklara stegen innan den samhällsekonomiska analysen. En annan fördel är
att de väljer att fördela intäkter och kostnader efter när de inträffar vilket ger en
rättvisande bild av när/om intäkterna överväger kostnaderna. Det finns dock en del
svagheter med studien. Dels anger de ingen diskonteringsränta och dels utför de ingen
känslighetsanalys. Detta gör resultatet en aning svårtolkat och det medför att resultatet
blir osäkert.

2.2

Smarta mätare
Det finns betydligt fler samhällsekonomiska analyser som har genomförts med avseende
på smarta mätare. I sammanställningen har 10 studier tagits med som anses relevanta
för uppdraget.
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2.2.1 Nye måleteknologier










ECON har genomfört en samhällsekonomisk analys av att installera ny mätteknik.
Ränta: 5 procent.
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: Leverantörer av tilläggstjänster, kraftproducenter, avräknings- och
balansansvariga, förbrukare och nätägare.
Intäkter: bättre mätdatahantering, intäkter för elmarknaden, tilläggstjänster.
Summeras till 260 norska kronor per mätpunkt i intäkt.
Kostnader: Investeringskostnader, kapitalkostnader samt drift- och
underhållskostnader. Summeras till 380 norska kronor per mätpunkt.
Känslighetsanalys: identifierar osäkra kostnader och intäkter.
Fördelningsanalys: samhällsekonomi, nätägare, kunder och leverantörer.
Resultat: summan av de säkra intäkterna och kostnaderna visar på ett negativt
nettoresultat där kostnaderna är större än intäkterna. ECON har även identifierat
osäkra intäkter och kostnader som inte har kvantifierats. Om dessa skulle tas
med i beräkningen är det möjligt att intäkterna överstiger kostnaderna.

ECON har fått i uppdrag av Norges vassdrags- och energidirektorat att undersöka om det
finns behov av ytterligare regler för att genomföra en samhällsekonomisk effektiv
utbyggnad av att installera ny mätteknik. I rapporten identifieras relevanta intäkter och
kostnader och ECON anser att både kostnader och intäkter ökar med ökande
funktionalitet i mättekniken. De identifierar osäkra kostnader och intäkter som de sedan
tar upp i analysen. De framhåller även att det kan finnas ett värde i att skjuta upp
investeringar av ny mätteknik på grund av att intäkter och kostnader kan bli mer säkra
med tiden. De sammanlagda kostnaderna och intäkterna ställs mot varandra och även de
intäkter och kostnader som är osäkra tas med i analysen. Resultatet av analysen blir
negativt om endast de säkra värdena tas med i beräkningen, då överväger kostnaderna
intäkterna. ECON anser dock att om de osäkra värdena skulle kvantifieras är det möjligt
att intäkterna kommer att vara större än kostnaderna.
ECON presenterar en generell modell för att genomföra en kostnads- och intäktsanalys
av att införa ny mätteknik. De har tagit fram en tabell med kostnader och nytta på en axel
och på den andra axeln tar de upp alternativa instrument, förväntade kostnader och
intäkter, centrala osäkra faktorer och fördelning av intäkter och kostnader. Studien
avslutas med att ECON utifrån den samhällsekonomiska analysen undersöker behovet
av ytterligare regler för att implementera ny mätteknik.
Det finns stora fördelar med rapporten men även en del nackdelar. Rapporten innehåller
flera modeller som på ett bra sätt illustrerar hur de går tillväga när de gör analysen och
ger ett bra hjälpmedel till andra som ska genomföra samhällsekonomiska analyser av att
installera nya mätare. En annan fördel är att de delar in kostnader och intäkter efter olika
grupper som får del av dem. Det är bra att de tar med att det finns osäkra intäkter och
kostnader men analysen skulle vinna på att de togs med i analysen och kvantifierades.
Det skulle vara lättare att tolka analysen om den var mer fullständig i det avseendet. De
genomför ingen känslighetsanalys och ett sätt att ta hänsyn till de osäkra faktorerna i
intäkterna hade varit att kvantifiera dem och genomföra en känslighetsanalys för de
osäkra faktorerna. Det skulle även vara intressant att få en mer ingående inblick i hur de
har genomfört beräkningarna, av framförallt intäkter.
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2.2.2 Analyse af graensaekning for fjernaflaesning og timeafregning











Energinet DK har genomfört en analys av kostnader och intäkter av att ändra
nuvarande regler av att gå över till timmätning.
Ränta: 6 procent.
Tidshorisont: 10 år för att sänka gränsen av timmätning till 50 000 kWh eller
20 000 kWh. 20 år för timmätning av elvärme, elbilar eller individuella
värmepumpar.
Aktörer: Leverantörer av tilläggstjänster, kraftproducenter, avräknings- och
balansansvariga, förbrukare och nätägare.
Intäkter: för nätägare: 82 danska kronor per mätare och år. Icke kvantifierade
intäkter: bättre marknad, påverkan på priser, tilläggstjänster med mera.
Kostnader: Investeringskostnader: Gräns 20 000 kWh: 1609 danska kronor per
mätare och år, gräns 50 000 kWh: 1728 danska kronor per mätare och år, elbilar
och värmepumpar 1728 danska kronor per mätare och år. Driftkostnader: Gräns
20 000 kWh: 335 danska kronor per mätare och år, gräns 50 000 kWh: 611
danska kronor per mätare och år, elbilar och värmepumpar 335 danska kronor
per mätare och år.
Känslighetsanalys: de har tittat på spotpriser och break-even beräkning som
känslighetsanalyser.
Fördelningsanalys: genomför ingen fördelningsanalys.
Resultat: kostnaderna överväger intäkterna för en gräns vid 50 000 kWh, 50 000
kWh och för elvärmeförbrukare. Däremot är resultatet positivt för elbilar och
individuella värmepumpar och kan ge samhällsekonomiska vinster.

Energinet DK har genomfört en samhällsekonomisk analys för att belysa kostnader och
intäkter av att ändra på nuvarande regler för hur nätägarna ska läsa av och avräkna el vid
timmätning. I studien analyseras 5 scenarier för timmätning: att sänka gränsen för
timmätning från 100 000 kWh till 50 000 kWh, att sänka gränsen för timmätning från
100 000 kWh till 20 000 kWh samt timmätning för elvärmekonsumenter, elbilar och
individuella värmepumpar. De tre sista scenarierna har Energinet DK valt på grund av att
de antas ha en prisflexibel förbrukning.
Kostnaderna i studien är baserade på de kostnader Capgemini kom fram till i sin studie,
som presenteras under avsnittet med analyser som inte är fullständiga
samhällsekonomiska analyser. Dessa kostnader har sedan anpassats efter de olika
scenarierna och ett antal antaganden om bland annat spotpris, prisflexibel andel av
elanvändning, regler- och reservkraft och energibesparingar anges i rapporten. De
kvantifierade intäkterna i rapporten är även dessa baserade på Capgemini
undersökningen. Energinet DK har även identifierat intäkter som de inte har kvantifierat.
Resultatet av undersökningen blir negativt, kostnaderna överväger intäkterna för en
gräns vid 50 000 kWh, 50 000 kWh och för elvärmeförbrukare. Däremot är resultatet
positivt för elbilar och individuella värmepumpar och kan ge samhällsekonomiska vinster.
Det är en bra kostnads- och intäktsanalys till stor del. Fördelar med studien är att de noga
förklarar sina antaganden, väljer att analysera flera olika alternativ och visar skillnaderna i
kostnader mellan de olika alternativen. Den största nackdelen är att de inte kvantifierar
samtliga intäkter. Om de hade gjort detta hade det gett ett mer rättvisande resultat, trots
att de icke kvantifierade intäkterna är mycket osäkra. Även i den här studien saknas till
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stor del känslighetsanalyser vilket hade kunnat tillämpas för att minska osäkerheten för
framförallt intäkter.
2.2.3 Smart metering for households: Cost and benefits for the Netherlands










SenterNovem beskriver en kostnads- och intäktsanalys med avseende på smarta
mätare för hushåll som har genomförts av KEMA.
Ränta: 7 procent.
Tidshorisont: 30 år.
Aktörer: Hushåll, mätföretag, nätägare, energileverantörer, energiproducenter och
nationella myndigheter.
Intäkter: bland annat minskade kostnader för att hantera fel, bedrägerier, klagomål
och läsa av mätare manuellt, energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet.
Kostnader: Investeringskostnader, installationskostnader och drift och
underhållskostnader.
Känslighetsanalys: omfattande känslighetsanalys som lyfter fram de faktorer som
är osäkra och de som har störst inverkan på resultatet.
Fördelningsanalys: Hushåll, mätföretag, nätägare, energileverantörer,
energiproducenter och nationella myndigheter.
Resultat: Nettokontantvärdet blir positivt, 1,2 miljarder euro, och konsumenterna
är de största vinnarna av att införa smarta mätare.

SenterNovem beskriver en kostnads- och intäktsanalys med avseende på smarta mätare
för hushåll som har genomförts av KEMA. I analysen utgår de ifrån ett nolläge där det
inget hushåll har en smart mätare. Nolläget ställs mot situation 1 där samtliga hushåll har
smarta mätare. De sätter upp ett antal antaganden innan de genomför analysen.
Antaganden handlar bland annat om att samtliga hushåll ska ha smarta mätare inom en
10 års period, vilken typ av infrastruktur som ska installeras och att diskonteringsräntan
sätts till 7 procent.
Resultatet av analysen visar att det nederländska samhället skulle vinna på att installera
smarta mätare. De största intäkterna är energibesparingar för konsumenter, minskade
kostnader på grund av en mer transparant marknad och minskade kostnader för
leverantörer att hantera klagomål. De största kostnaderna är de smarta mätarna och
infrastrukturen som följer med dessa samt kostnaden för feedback till konsumenterna.
Konsumenterna är de största vinnarna av att införa smarta mätare. Nettokontantvärdet är
positivt och är 1.2 miljarder euro. De har även valt att genomföra en genomgående
känslighetsanalys där de faktorer som är mest osäkra och har störst inverkan på
analysen lyfts fram. Känslighetsanalysen visar att analysen skulle kunna få ett negativt
resultat om vissa av faktorerna skulle värderas annorlunda. SenterNovem lyfter även
fram att en storskalig systematisk utrullning är att föredra och att nettokontantvärdet
skulle minska om utrullning av mätare skulle ske under en längre tid och i mindre
omfattning.
Studien är en väl genomförd samhällsekonomisk analys som tar upp kostnader och
intäkter för olika aktörer i samhället, sätter upp grundläggande antaganden och genomför
en omfattande känslighetsanalys. Det som saknas och är en svaghet för analysen är att
värdet på kostnader och intäkter inte kan ses tydligt och att beräkningarna, hur de
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kommer fram till slutresultatet, inte har tagits med. Resultatet hade varit tydligare om
detta hade inkluderats.
2.2.4 20yr Cost-Benefit Analysis, Southern California Edison










SCE har genomfört en kostnads- och intäktsanalys av att implementera Edison
Smart Connect, SCE´s avancerade mätarinfrastruktur.
Ränta: anger ingen diskonteringsränta.
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: delar inte in analysen i aktörer.
Intäkter: bland annat minskade kostnader för fakturering, kundtjänst,
efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering och sociala intäkter.
Kostnader: installationskostnader, investeringskostnader samt drift- och
underhållskostnader.
Känslighetsanalys: genomför ingen känslighetsanalys.
Fördelningsanalys: utför ingen fördelningsanalys.
Resultat: nettoresultatet av analysen blir positivt om de uppskattade sociala
intäkterna tas med i beräkningarna. Om dessa inte räknas med blir resultatet
ändå positivt men med en mycket liten marginal.

Southern California Edison, SCE har genomfört en kostnads- och intäktsanalys av att
implementera Edison Smart Connect, SCE´s avancerade mätarinfrastruktur. Resultatet
av kostnads- och intäktsanalysen har presenterats ett flertal gånger från och med det
första utkastet som blev klart år 2006. Analysen och resultatet har förändrats en del
sedan år 2006 och i den här rapporten har material från en presentation från år 2008
använts samt vissa delar från en rapport som kom ut under år 2007.
I rapporten delar de in kostnader och intäkter i fyra generella kategorier; pre-deployment
costs, deployment period costs, post deployment costs and benefits. Alla kostnader
består av tillkommande kostnader av att implementera den avancerade
mätarinfrastrukturen och innehåller inte kostnader som hade uppkommit utan den nya
tekniken. De kostnader som kan undvikas eller skjutas upp på grund av den nya
mätarinfrastrukturen kommer att räknas som intäkter. SCE framhåller att de sociala
intäkterna är viktiga och bör tas med i analysen men dessa har inte kvantifierats inom
ramen för den finansiella analysen. De sociala intäkterna inkluderar förbättringar för
konsumenter, minskade energistölder, minskade koldioxidutsläpp och andra potentiella
miljöintäkter. Nettoresultatet av analysen blir positivt om de uppskattade sociala
intäkterna tas med i beräkningarna. Om dessa inte räknas med blir resultatet ändå
positivt men med en mycket liten marginal.
Studien ger en bra grund för en kostnads- och intäktsanalys där kostnader och intäkter
beskrivs genomgående. Något som saknas är dock vilken diskonteringsränta som de har
använt vilket leder till att resultatet blir en aning svårtolkad. Eftersom de utför
nettonuvärdes analyser har de använt en diskonteringsränta men anger inte vilken de har
använt. Analysen skulle även bli bättre om känslighetsanalyser utfördes.
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2.2.5 Smart metering in New Zealand. A report prepared för the Parliamentary
Commissioner for the Environment










Concept genomför en kostnads och intäktsanalys med avseende på att
införa smarta mätare i Nya Zeeland.
Ränta: 10 procent.
Tidshorisont: 7 år.
Aktörer: uppger inte några specifika aktörer, men uppger att intäkter och
kostnader kommer att tillfalla olika aktörer.
Intäkter: bland annat minskad konsumtion, minskade drift- och
underhållskostnader för leverantörer och nätägare, förbättrad service till
sårbara konsumenter och minskad miljöpåverkan.
Kostnader: Kapitalkostnader: totalt £ 136 ($350). Potentiella kostnader:
skapa barriärer med att byta elhandlare, skapa barriärer för nya aktörer att
komma in på marknaden och minskad korssubsidering.
Känslighetsanalys: utför känslighetsanalyser på majoriteten av intäkterna
genom att variera värden på exempelvis minskad efterfrågan och detta
resulterar i ett lågt och ett högt värde.
Fördelningsanalys: genomför ingen fördelningsanalys
Resultat: de potentiella intäkterna är högre än kostnaderna.

Concept har tagit fram en rapport där de tar upp potentiella intäkter och kostnader med
att införa smarta mätare i Nya Zeeland. Rapporten bygger på information från nationella
och internationella erfarenheter och studier. Studiens fokus ligger på potentiella intäkter
för miljön med att införa smarta mätare men även andra intäkter och kostnader tas upp
men diskuteras inte i samma omfattning.
Intäkter delas in i förbättringar av ekonomisk effektivitet som exempelvis
energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet samt förbättringar i form av resursöverföring
exempelvis ökad konkurrens och förbättringar för konsumenter som betalar i förtid. I
resultatet räknas endast de intäkter som finns under kategorin förbättringar av ekonomisk
effektivitet med i beräkningen och ställs mot de kostnader som har kvantifierats.
Resultatet visar att det är troligt att intäkterna kommer att överväga kostnaderna av att
införa smarta mätare i Nya Zeeland.
Styrkor med analysen är att de potentiella intäkterna beskrivs väl samt att värdet på
intäktsfaktorerna varieras och att på så sätt två potentiella värden kan användas för
analysen. En nackdel är att drift- och underhållskostnader saknas. De tar endast upp
kapitalkostnader och detta gör resultatet svårtolkat. En annan nackdel är att de inte
fördelar intäkter och kostnader över aktörer även om de nämner att det kommer att bli
resultatet om smarta mätare införs, men de visar inte hur detta skulle bli. De använder
även en kortare tidsperiod och högre ränta än övriga studier.
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2.2.6 Cost benefit analysis of smart metering and direct load control











NERA har haft det övergripande ansvaret för att utföra en samhällsekonomisk
analys av att implementera smarta mätare i Australien.
Ränta: 8 procent.
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: leverantörer, elhandlare och konsumenter.
Intäkter: bland annat minskade kostnader av att inte utföra manuell hantering av
mätare, uppskjutna investeringar i nät och produktion, energieffektivisering och
efterfrågeflexibilitet. De totala intäkterna uppskattas till mellan $4,5 miljarder och
$6,7 miljarder i nettonuvärde.
Kostnader: investeringskostnader och installationskostnader. De totala
kostnaderna uppskattas till mellan $2,7 miljarder och $4,3 miljarder i
nettonuvärde.
Känslighetsanalys: De utför känslighetsanalyser på diskonteringsräntan där de
gör analyser med en ränta på 6,5 procent och 9,5 procent. De har även gjort
analyser med högsta och lägsta nettointäkt för respektive scenario.
Fördelningsanalys: delar in intäkter för leverantörer, elhandlare och
konsumenter.
Resultat: Resultatet av analysen visar att en utrullning av smarta mätare som
hanteras av leverantörer ger högst nettointäkt och högst nettonuvärde, på mellan
$179 miljoner och $ 3,9 miljarder. För de andra scenarierna skiljer sig dock
resultatet något och det lägsta nettonuvärdet för vissa scenarier blir negativt.

I Australien har en omfattande studie genomförts med syfte att utföra en
samhällsekonomisk analys med avseende på smarta mätare som ska ligga till grund för
framtida beslut som har koppling till smarta mätare. Studien har beställts av the
Ministerial Council on Energys´s Smart Meter Working Group och NERA Economic
Consulting har fått det övergripande ansvaret för uppdraget. Studien har delats in i två
faser där den första fasen består av att identifiera funktionalitet för smarta mätare för att i
ett nästa steg rekommendera funktionalitet för smarta mätare. Den andra fasen består av
en kostnads- och intäktsanalys av att införa smarta mätare i Nya Zeeland och det är den
delen som har sammanställts i rapporten.
I studien har 4 scenarier analyserats, 3 av dessa är olika utrullningsscenarier för smarta
mätare och 1 scenario är med direkt lasstyrning men utan smarta mätare. Kostnader och
intäkter identifieras för respektive scenario för att ge e bild över hur kostnader och intäkter
kan variera mellan olika alternativ. De totala intäkterna av att implementera smarta
mätare uppskattas till att bli mellan $4,5 miljarder och $6,7 miljarder i nettonuvärde från
de olika scenarierna. Den totala kostnaden av att implementera smarta mätare
uppskattas till att vara mellan $2,7 miljarder och $4,3 miljarder i nettonuvärde.
I studien genomförs majoriteten av kostnads- och intäktsanalyserna mellan de högsta
kostnaderna och de lägsta intäkterna i de olika scenarierna. De framhåller även att det
finns intäkter som inte kvantifieras och dessa kommer därför inte med i beräkningarna.
Kostnads- och intäktsanalysen har dels genomförts för hela Australien och dels uppdelat i
regioner. De har tagit fram två nettointäktsvärde per scenario ett lägsta och ett högsta.
Resultatet av analysen visar att en utrullning av smarta mätare som hanteras av
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leverantörer ger högst nettointäkt och högst nettonuvärde, på mellan $179 miljoner och $
3,9 miljarder. För de andra scenarierna skiljer sig dock resultatet något och det lägsta
nettonuvärdet för vissa scenarier blir negativt.
Studien är en mycket väl genomförd samhällsekonomisk analys. En stor fördel är att det
är flera aktörer som har varit involverade i att utföra delar av analysen vilket ger studien
en kvalitetsstämpel. En annan styrka är att analysen utförs för regioner vilket gör att
skillnader i regioner kan tas hänsyn till innan kostnader och intäkter för regionerna sätts
ihop och blir till en nationell analys. En svaghet är att det saknas mer utförliga
känslighetsanalyser av kostnader och intäkter vilket skulle ge analysen ytterligare djup.
2.2.7 Cost benefit analysis of smart metering and direct load control










Sustainability first har tagit fram en rapport där de bland annat värderar kostnader
och intäkter av att införa smarta mätare i Storbritannien
Ränta: anger ingen diskonteringsränta.
Tidshorisont: 15 år.
Aktörer: Leverantörer, konsumenter, nätägare, operatörer.
Intäkter: Leverantörer: £5 per konsument och år, konsumenter: £8-16 per
konsument och år, nätägare: £1-2 per konsument och år. Totala intäkter: £14-23
per konsument och år.
Kostnader: Kapitalkostnad £8 per konsument och år, drift- och underhållskostnad
£5-10 per konsument och år. Totala kostnader: £13-18 per konsument och år.
Känslighetsanalys: genomför ingen känslighetsanalys.
Fördelningsanalys: Leverantörer, konsumenter, nätägare, operatörer.
Resultat: om det skulle vara upp till marknaden skulle inte smarta mätare
installeras i någon stor utsträckning då leverantörens kostnader överväger
intäkterna. Resultatet av analysen blir dock positivt om intäkterna för konsumenter
tas med.

Sustainability first har tagit fram en rapport där de värderar kostnader och intäkter av att
införa smarta mätare i Storbritannien, undersöker hur marknaden inom mätare fungerar i
Storbritannien, värderar situationen i Storbritannien utifrån internationell erfarenhet samt
identifierar regel- och policyförändringar som det kan finnas behov av vid en
implementering av smarta mätare.
I den del av rapporten som består av värdering av kostnader och intäkter beskrivs och
kvantifieras kostnader och intäkter väl. I analysen kvantifieras majoriteten av intäkterna
men Sustainability first gör en bedömning att vissa intäkter är svåra att kvantifiera och
dessa beskrivs men kvantifieras därför inte i rapporten. I analysen tar de även upp
potentiella risker för konsumenter med att implementera smarta mätare och här tar de
bland annat upp att alla inte vill ha mer information om sin förbrukning, att alla kanske inte
kommer att få en display där de kan följa sin förbrukning och att det finns en risk att inte
konsumenter förändrar sin förbrukning även om de får mer information. Utöver kostnader
och intäkter för leverantörer, konsumenter och nätägare lyfter de fram två potentiella
intäkter som gynnar alla; leveranssäkerhet och minskade koldioxidutsläpp.
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Om det är upp till marknaden att implementera smarta mätare kommer detta endast ske i
begränsad utsträckning på grund av att, i de flesta fall, kostnaderna överväger intäkterna
för leverantörerna. Den samhällsekonomiska analysen kan dock få ett positivt resultat när
intäkterna för konsumenter tas med i beräkningen. Sustainability first lyfter fram att
intäkterna för konsumenter och miljö blir viktiga för att den samhällsekonomiska analysen
ska bli positiv.
Styrkor med analysen är att den beskriver kostnader och intäkter väl och att kostnader
och intäkter till stor del kvantifieras. Svagheter med analysen är att de inte använder
någon diskonteringsränta vilket gör resultatet svårtolkat. De genomför heller ingen
känslighetsanalys vilket skapar osäkerhet kring resultatet. Slutligen väljer de att inte
kvantifiera alla intäkter och även detta skapar osäkerhet kring resultatet.
2.2.8 Smart metering, a report prepared for Centrica










Frontier economics har på uppdrag av Centrica analyserat kostnader och intäkter
av tre alternativ för att implementera smarta mätare i Storbritannien.
Ränta: 3,5 procent.
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: Samhället som helhet.
Intäkter: Nätverks- och leverantörsintäkter samt ”gröna” intäkter som ett resultat
av konsumenters förändrade energianvändning.
Kostnader: Investeringskostnader, installationskostnader och drift- och
underhållskostnader.
Känslighetsanalys: ”gröna” intäkter och när och i vilken takt en utrullning av
smarta mätare ska ske.
Fördelningsanalys: införandet av smarta mätare påverkar konsumentgrupper olika
och strandade investeringskostnader.
Resultat: om det var upp till marknaden skulle inte en utrullning av mätare ske i
någon stor utsträckning på grund av att leverantörernas och nätägarnas
kostnader överväger intäkterna. Med de ”gröna” intäkterna blir det dock ett positivt
nettoresultat för samhället och resultatet visar även att en koordinerad utrullning
under 7 år är att föredra.

Frontier economics har på uppdrag av Centrica, en brittisk gas- och elleverantör,
analyserat kostnader och intäkter av tre alternativ för att implementera smarta mätare. I
denna sammanställning redovisas den samhällsekonomiska analysen av kostnader och
intäkter. Resterande delar kan läsas i den fullständiga rapporten.
De tre utrullningsalternativen som analyseras är att byta ut mätare när de behöver bytas
ut och respektive leverantör ansvarar för mätarbytet, att respektive leverantör ansvarar
för mätarbytet men att samtliga mätare ska vara utbytta inom en 10 års period eller att en
part är ansvarig för att byta ut alla mätare inom en region inom en 7 års period. Ett av
målen med att utvärdera dessa alternativ var att se om nettointäkten av att installera
smarta mätare varierade med olika utrullningsalternativ. För respektive
utrullningsalternativ har ett basscenario formulerats och med utgångspunkt ur
basscenariot har kostnader och intäkter identifierats och kvantifierats. Frontier beräknar
kostnader och intäkter för samhället i Storbritannien som helhet och delar därför inte in
kostnader och intäkter med avseende på olika aktörer.
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Enligt Frontier economics kommer det inte att ske en utrullning av smarta mätare om det
är upp till marknaden på grund av att kostnaderna för leverantörer och nätägare
överväger intäkterna. Resultatet av analysen visar dock att det ligger i samhällets intresse
att implementera smarta mätare för när de ”gröna” intäkterna tas med i beräkningen leder
det till ett positivt nettoresultat. Resultatet visar även att en utrullning som koordineras av
en part i en region och sker under en kortare period som i alternativet 7 år ger störst
nettointäkt. De ”gröna” intäkterna är mycket viktiga för att resultatet av en utrullning av
smarta mätare ska bli positivt och därför har Frontier economics genomfört
känslighetsanalyser på dessa faktorer.
Analysen som har genomförts av Frontier är en väl genomförd samhällsekonomisk analys
där kostnader och intäkter analyseras. Genom att analysera tre olika alternativ till en
utrullning av smarta mätare får de med ytterligare en dimension av att installera smarta
mätare. Det saknas dock en uppdelning över år med avseende på kostnader och intäkter
och en utförligare fördelningsanalys.
2.2.9 Impact assesment of a GB-wide smart meter roll out for the domestic
sector










DECC har publicerat en rapport som består av en kostnads- och intäktsanalys
med avseende på olika alternativ av att implementera smarta mätare.
Ränta: anger ingen diskonteringsränta.
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: Leverantörer och konsumenter.
Intäkter: bland annat minskad och ändrad energiefterfrågan, minskade
koldioxidutsläpp, minskade kostnader av att läsa av mätare, minskade kostnader
för kundtjänst och ökad konkurrens.
Kostnader: Kapitalkostnader, installationskostnader och drift- och
underhållskostnader.
Känslighetsanalys: genomför känslighetsanalys av intäkter.
Fördelningsanalys: hur konsumenter förväntas påverkas, säkerhet med att byta
mellan kredit och förbetalning, strandade investeringskostnader och administrativ
börda av att installera nya mätare.
Resultat: nettonuvärdet är störst för det alternativ som de kallar för centraliserad
kommunikationsmodell. Samtliga alternativ får dock ett positivt nettonuvärde.

DECC har publicerat en rapport som består av en kostnads- och intäktsanalys av att
införa smarta mätare. I rapporten analyseras 6 alternativ för utrullningen av smarta
mätare och kostnader och intäkter jämförs mellan de olika alternativen.
Kostnader och intäkter för de olika alternativen har sammanställts i rapporten och de
visar på olika resultat för de olika alternativen. De totala kostnaderna och intäkterna har
ställts samman i en tabell för respektive alternativ och även nettonuvärdet av respektive
alternativ finns med i tabellen. Nettonuvärdet är störst för den som de kallar den
centraliserade kommunikationsmodellen. För denna modell finns ett nationellt
kommunikationsnätverk som stöder utrullningen av smarta mätare men utrullningen
hanteras av leverantörer. Alla utom en av de övriga modellerna uppnår ett nettonuvärde
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som är mycket nära den centraliserade kommunikationsmodellen. Det är dock ett
alternativ som visar ett markant lägre nettonuvärde än övriga alternativ, den
konkurrensutsatta modellen, där leverantörer ansvarar för att implementera smarta
mätare. Samtliga alternativ får dock ett positivt nettonuvärde.
Analysen är väl genomförd men det tar tid att ta sig igenom den, den skulle vinna på att
struktureras på ett annat sätt. Det saknas en diskonteringsränta vilket gör analysen en
aning svårtolkad och ett annat upplägg på fördelningsanalysen skulle vara positivt för
studien.
2.2.10











Appraisal of costs and benefits of smart meter roll out options

MML har fått i uppdrag av BERR att bedöma kostnader och intäkter för ett antal
utrullningsalternativ för att implementera smarta mätare.
Ränta: 3,5 procent.
Tidshorisont: till år 2040.
Aktörer: Konsumenter, leverantörer och nätägare.
Intäkter: bland annat minskad och ändrad energiefterfrågan, minskade
koldioxidutsläpp, minskade kostnader av att läsa av mätare, minskade kostnader
för kundtjänst, ökad leveranssäkerhet och minskade bedrägerier.
Kostnader: Kapitalkostnader, installationskostnader, drift- och
underhållskostnader samt legala och institutionella kostnader.
Känslighetsanalys: utför känslighetsanalyser av de nettonuvärden som kostnadsoch intäktsanalysen får fram för respektive alternativ genom att använda sig av
Crystal Ball genom Monte –Carlo simuleringar.
Fördelningsanalys: De väljer att ta med att konsumenter kan påverkas olika,
vilken påverkan det har på sårbara konsumenter, påverkan på leverantörer,
tillverkare av mätare, de som installerar mätarna, de som äger mätarna och de
som läser av mätarna.
Resultat: MML kommer fram till att utrullningsalternativet spelar mindre roll för
kostnaderna än vad den teknik som väljs att installera gör. Av de teknikalternativ
som de har tittat på har ”dumb meter/smart box” det högsta nettonuvärdet och är
det mest kostnadseffektiva alternativet för att installera smarta mätare.

MML, Mott MacDonald Limited, har fått i uppdrag av BERR, Department for Business,
Enterprise and Regulatory Reform, att bedöma kostnader och intäkter för ett antal
utrullningsalternativ för att implementera smarta mätare. MML börjar med att identifiera
ett antal parametrar som de anser är nödvändiga för att genomföra en analys av olika
utrullningsalternativ. De börjar med att fastställa och förklara den teknik som finns
tillgänglig, därefter tar de upp till vilken utsträckning regleringar och policies behövs,
utrullningstakten och om gas och el mätare ska implementeras vid samma tillfälle. I ett
nästa steg identifieras och uppskattas kostnaderna för den teknik som togs fram i ett
tidigare steg. Enligt MML är intäkter, som identifieras i nästa steg, mer osäkra än
kostnader vilket bör tas med i beräkningen.
För att jämföra kostnader och intäkter har MML byggt en modell i excel där nettonuvärdet,
EIRR och benefit/cost ratio för ett antal alternativ räknas ut. För att undersöka hur osäkra
nettonuvärdena är har de använt sig av Monte-Carlo simuleringar för att göra
känslighetsanalyser. MML kommer fram till att utrullningsalternativet spelar mindre roll för

ra04s 2010-05-18

18 (73)
RAPPORT
2010-09-30
SAMMANSTÄLLNING AV
SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSER
AVSEENDE SMARTA MÄTARE OCH
INTELLIGENTA ELNÄT

Uppdrag 5464730; emir
c:\users\emma\desktop\sweco\sammanställning av samhällsekonomiska analyser.doc

kostnaderna än vad den teknik som väljs att installera gör. Av de teknikalternativ som de
har tittat på har ”dumb meter/smart box” det högsta nettonuvärdet och är det mest
kostnadseffektiva alternativet för att installera smarta mätare.
Studiens styrkor är att det är en väl genomförd och djupgående samhällsekonomisk
analys av alternativ för att implementera smarta mätare. En svaghet är dock att fokus blir
på tekniken som finns tillgänglig vad gäller smarta mätare och infrastrukturen runt
omkring vilket gör att den samhällsekonomiska delen kommer lite i bakgrunden.

2.3

Icke fullständiga samhällsekonomiska analyser av smarta mätare eller intelligenta
elnät
Under följande avsnitt presenteras de rapporter som inte är fullständiga
samhällsekonomiska analyser av smarta mätare eller intelligenta elnät men som trots
detta kan ses som relevanta för uppdraget.
2.3.1 Smart Grid: Enabler of the New Energy Economy







EAC har tagit fram en rapport för att belysa utmaningar och möjligheter med att
införa intelligenta nät i USA.
Ränta: Uppger ingen ränta
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: ekonomi, miljö, nätbolag och konsumenter.
Intäkter: bland annat ökade intäkter och minskade kostnader av ett bättre nät,
efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering, integrera elbilar och mikroproduktion.
Kostnader: investeringskostnader, utmaningar i form av regelverksförändringar,
koordinerad strategi, säkerhet och tekniska svårigheter.

EAC, Electricity Advisory Committee har tagit fram en rapport för att belysa utmaningar
och möjligheter med att införa intelligenta nät i USA. I rapporten lyfter de först fram
positiva värden av intelligenta nät och sedan hinder och möjligheter. De avslutar sedan
med rekommendationer för att implementeringen av intelligenta elnät ska bli
kostnadseffektiv.
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2.3.2 Smart meter business case scenario for Denmark











Capgemini har tagit fram ett ”business case” för Danmark.
Ränta: 6 procent.
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: Leverantörer av tilläggstjänster, kraftproducenter, avräknings- och
balansansvariga, förbrukare och nätägare.
Intäkter: för nätägare: 10,96 euro per mätare och år.
Kostnader: Installationskostnader, 187,1 euro per mätare, samt drift- och
underhållskostnader, 16,5 euro per mätare och år.
Känslighetsanalys: diskonteringsränta, investeringskostnader, drift- och
underhållskostnader, intäkter, antalet mätare som installeras per dag, andel
mätare som är placerade inuti hushåll och andel personer som uteblir vid
tidsbokning vid byte av mätare.
Fördelningsanalys: genomför ingen fördelningsanalys.
Resultat: Nettonuvärdet blir negativt för 100 000 mätare blir det – 23,6 miljoner.

Capgemini har tagit fram ett ”business case” för Danmark ur ett nätägarperspektiv.
Studien är därför inte en fullständig samhällsekonomisk analys men är intressant att ta
med i sammanställningen ändå. Dels för att det är ett grundläggande ”business case” och
dels för att kostnaderna i denna studie används i Energinet DK´s studie som presenteras
i avsnittet om smarta mätare. Capgemini börjar med att beskriva bakgrund och mål med
projektet och sedan väljer de det tekniska scenariot som de ska utgå ifrån. I ett nästa steg
sätter de upp hypotes och antaganden för analysen och identifierar och kvantifierar
intäkter och kostnader. De beräknar sedan resultatet och genomför känslighetsanalyser
och avslutar med en sammanfattning och rekommendationer. I analysen utgår de från ett
nätföretag som har 100 000 kunder och uppskattar kostnader och intäkter utifrån detta
och de tar inte med intäkter för andra aktörer. De utgår även från att implementering och
de huvudsakliga investeringar görs under en 3 års period.
Nettonuvärdet av analysen blir negativ vilket framförallt beror på att de rörliga
kostnaderna överstiger de rörliga intäkterna. Eftersom det inte är en fullständig
samhällsekonomisk analys kan den inte jämföras med de andra analyserna i alla
avseenden. Det är dock ett väl genomfört ”business case” som kan användas som
utgångspunkt i samhällsekonomiska analyser.
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2.3.3 Report on international experience with smart meters











Strata energy consulting har tagit fram en rapport för att definiera hur smarta
mätare fungerar, hur konsumenter, leverantörer och samhället kan dra fördel av
smarta mätare samt vad Nya Zeeland kan lära sig av andra som planerar att
införa smarta mätare. Rapporten är dock inte en fullständig samhällsekonomisk
analys men en sammanfattning av uppskattade kostnader och intäkter har tagits
med i sammanställningen.
Ränta: anger ingen ränta.
Tidshorisont: anger ingen tidshorisont.
Aktörer: konsumenter, elhandelsbolag, mätaravläsare, nätägare, ekonomi och
miljö.
Intäkter: intäkter för konsumenter, elhandelsbolag, mätaravläsare, nätägare,
ekonomi och miljö.
Kostnader: Kapitalkostnader och driftskostnader.
Känslighetsanalys: utför ingen känslighetsanalys.
Fördelningsanalys: konsumenter, elhandelsbolag, mätaravläsare, nätägare,
ekonomi och miljö.
Resultat: smarta mätare ger intäkter för miljön, de anser att det är för tidigt att
säga hur stora intäkterna bli för konsumenter vad gäller efterfrågeflexibilitet,
mätsystemet som finns i Nya Zeeland idag börjar bli gammalt och bör bytas ut
men regler och lagar bör sättas upp först för den teknik som ska installeras.

Strata energy consulting har på uppdrag av The Parlimentary Commissioner for the
Environment tagit fram en rapport som består av en internationell utblick vad gäller
smarta mätare, en sammanställning av internationella fallstudier vad gäller smarta mätare
samt en diskussion om hur detta kan användas av Nya Zeeland. De börjar med att
definiera smarta mätare och den funktionalitet som hör till samt att identifiera nyttor och
kostnader av smarta mätare. Rapporten är inte en fullständig kostnads- och intäktsanalys
men en sammanfattning av kostnader och intäkter har tagits med i sammanställningen.
Beroende på vilken funktionalitet som inkluderas kommer smarta mätare resultera i en
rad intäkter för olika grupper såsom konsumenter, leverantörer, elhandelsbolag, ekonomi
och miljö. Möjliga intäkter presenteras under respektive grupp i rapporten som får störst
del av intäkten. En intäkt för en grupp kan dock vara en kostnad för en annan grupp.
Kostnaderna som presenteras i rapporten har uppskattats av the Electricity Commission
och även dessa kommer att variera beroende på funktionalitet. Resultatet av studien blir
att smarta mätare ger intäkter för miljön. Strata energy consultning anser att det är för
tidigt att säga hur stora intäkterna bli för konsumenter vad gäller efterfrågeflexibilitet men
att mätsystemet som finns i Nya Zeeland idag börjar bli gammalt och bör bytas ut men
regler och lagar bör sättas upp först för den teknologi som ska installeras.
På grund av att det inte är en fullständig samhällsekonomisk analys kommer det inte att
gå att jämföra studien med de andra studierna. Det som dock är positivt med analysen är
att det är en omfattande sammanställning av intäkter.
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2.3.4 Cost-benefit analysis of additional smart meter functionality, Home Area
Networks and In Home Devices











NZIER har genomfört en samhällsekonomisk analys av att lägga till ytterligare
funktionalitet, såsom HAN och IHD, och om denna funktionalitet ska
implementeras samtidigt som de smarta mätarna eller om de ska kompletteras
senare.
Ränta: 10 procent.
Tidshorisont: 20 år.
Aktörer: anger inte några aktörer.
Intäkter: efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering, minskade
produktionskostnader, minskade växthusgasutsläpp samt senareläggning av
produktions-, transmissions- och distributionsinvesteringar.
Kostnader: Kapitalkostnader, investeringskostnader och driftskostnader.
Känslighetsanalys: utför känslighetsanalyser på respektive kostnad och intäkt. De
utför även känslighetsanalyser av diskonteringsräntan genom att undersöka vad
resultatet blir med 6 och 12 procents ränta.
Fördelningsanalys: utför ingen fördelningsanalys.
Resultat: Resultatet av analysen blir att kostnaderna överväger intäkterna för de
två första scenarierna. Däremot kommer intäkterna att överväga kostnaderna för
det sista alternativet, att ytterligare funktionalitet installeras samtidigt som de
smarta mätarna. Resultatet av känslighetsanalysen visar att alternativ 2 kommer
att gå jämt upp inom 20 år om efterfrågeflexibiliteten är 6 procent eller mer eller
kostnaden för IHD kan halveras.

NZIER, New Zealand Institute of Economic Research, fick i uppdrag av The Electricity
Commission att utföra en samhällsekonomisk analys av att lägga till ytterligare
funktionalitet, home area networks (HAN) och in-home devices (IHD), i de smarta
mätarna samt om det ska införas nu eller kompletteras med senare för att ge mest
samhällsekonomisk nytta. De tittar därför bara på stegvis ökade kostnader och intäkter
med utökad funktionalitet i mätaren och behandlar inte de totala kostnaderna och
intäkterna av att införa smarta mätare. Studien går därför inte att jämföra med övriga
analyser som behandlar implementering av smarta mätare. NZIER uppskattar kostnader
och intäkter för 3 alternativ: Endast med HAN, vid utrullningstillfället av mätare, endast
med HAN när konsumenter väljer att börja använda smarta apparater samt med HAN och
IHD vid utrullningstillfället av mätare.
För att uppskatta kostnader och intäkter har de valt att utgå från ett grundscenario med
utgångspunkten att en installation av smarta mätare utan HAN och IHD sker. Två
ytterligare kostnader som de nämner men inte tar med i analysen är värdet av den tid
som konsumenter spenderar på att läsa av och reagera på IHDs samt minskad nytta för
konsumenterna när de inte använder apparater vid tillfällen som de annars hade använt
apparaterna. Värdena av kostnader och intäkter är osäkra och NZIER väljer därför att
utföra känslighetsanalyser på respektive kostnad och intäkt. De utför även
känslighetsanalyser av diskonteringsräntan genom att undersöka vad resultatet blir med
6 och 12 procents ränta. För kostnaderna och intäkterna har de har valt ett antal
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alternativa värden som de använder för att se hur det påverkar det uppskattade
nettonuvärdet.
Resultatet av analysen blir att kostnaderna överväger intäkterna för de två första
scenarierna. Däremot kommer intäkterna att överväga kostnaderna för det sista
alternativet, att ytterligare funktionalitet installeras samtidigt som de smarta mätarna.
Resultatet av känslighetsanalysen visar att alternativ 2 kommer att gå jämt upp inom 20
år om efterfrågeflexibiliteten är 6 procent eller mer eller kostnaden för IHD kan halveras.
Förutom detta är nettointäkterna negativa genomgående i känslighetsanalysen.
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3

Diskussion
I följande kapitel diskuteras studierna som har sammanfattats ovan och som genomför
fullständiga samhällsekonomiska analyser med avseende på smarta mätare och
intelligenta elnät. Kapitlet har delats in i områden som följer den struktur som har använts
för att sammanställa studierna.

3.1

Studierna
De studier som har sammanställts i rapporten har, som nämnts tidigare, delats in i
intelligenta elnät, smarta mätare och icke fullständiga samhällsekonomiska analyser av
smarta mätare eller intelligenta elnät. De studier som inte är fullständiga
samhällsekonomiska analyser kommer inte att diskuteras i detta kapitel. Det är
problematiskt att jämföra studier mellan varandra på grund av att grundförutsättningarna
som råder inom olika länder på energimarknaden är så olika. Detta leder till skillnader för
vilka faktorer som lyfts fram, genom exempelvis vem som är ansvarig för mätarna och
vem som kommer att få står för kostnader och få del av intäkter.
Det råder stor skillnad i vilken utsträckning kostnader och intäkter identifieras och
kvantifieras, hur omfattande känslighetsanalyser som genomförs samt om och i vilken
utsträckning beräkningar och uppskattade värden redovisas. Detta kommer att tittas
närmare på nedan men det som dock kan lyftas fram redan här är att detta leder till
svårigheter med att jämföra studierna i och med att studiernas fokus är olika. Det råder
även stor skillnad i hur omfattande genomförandet av analyserna beskrivs i studierna.
Vissa beskriver ingående samtliga delmoment och djupgående samtliga delar medan
vissa väljer att fokusera på enskilda delar och andra väljer att endast beskriva kortfattat
hur de har gått tillväga och istället fokusera på resultatet. Det är dock vanligt att
beräkningar och djupgående beskrivningar saknas.
Som sagts tidigare har det varit svårt att identifiera samhällsekonomiska analyser med
avseende på intelligenta elnät. De som har identifierats kommer ifrån USA och de verkar
därför ligga i framkant med dessa analyser. I Norden, Nederländerna, Australien och Nya
Zeeland har studierna inriktats mot smarta mätare. Även i Storbritannien har studierna
fokuserat på smarta mätare men framförallt på utrullningsalternativ av smarta mätare. I
Danmark studerades olika alternativ för att införa timmätning vilket skiljer sig lite från
övriga studier som fokuserar på att införa smarta mätare för alla. Den metod som EPRI
har dokumenterat i sin rapport kommer inte att jämföras med övriga studier utan kommer
istället att användas som en bas och mall för hur en samhällsekonomisk analys ska
genomföras.

3.2

Ränta och tidshorisont
Valet av diskonteringsränta kan ha stor betydelse för utfallet av den samhällsekonomiska
analysen och det är därför ett viktigt beslut i utförandet. Diskonteringsräntan för
samhällsekonomiska analyser bör inte vara allt för hög på grund av att en hög ränta leder
till att kostnader och intäkter kommer att väga mindre i resultatet ju mer avlägset de
inträffar. Majoriteten av studierna har valt en ränta på mellan 3 och 7 procent och detta är
även vad EPRI rekommenderar för samhällsekonomiska analyser av intelligenta elnät
och smarta mätare. Det finns dock ett antal studier som har valt en högre ränta och det
kan grunda sig på att det råder olika förutsättningar och olika avkastningskrav i olika
länder. Exempelvis har studierna som är utförda i Australien och Nya Zeeland valt räntor
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som är 8-10 procent. Att olika diskonteringsräntor används måste tas med i beräkningen
när en jämförelse av samhällsekonomiska studier genomförs.
De flesta har valt en längre tidshorisont på mellan 10-20 år och två har valt en ännu
längre på cirka 30 år. EPRI rekommenderar att en längre tidshorisont tillämpas för att få
med samtliga kostnader och intäkter av att implementera intelligenta elnät och smarta
mätare. Fördelen med en längre tidshorisont är att intäkter ofta uppkommer efter den
större delen av kostnaderna och att därför samtliga framtida intäkter kommer med i
resultatet av analysen. En av studierna har dock valt en kortare tidshorisont på 7 år och
en ränta på 10 procent vilket kan betyda att det råder högre avkastningskrav än i de
andra studierna.

3.3

Aktörer och fördelningsanalys
Flertalet av studierna har delat in kostnader och intäkter efter de aktörer som får ta del av
dem. De vanligaste aktörerna som har angetts i studierna är; nätägare, konsumenter och
samhället (ekonomi och miljö) och det är även dessa huvudgrupper som EPRI
rekommenderar. Andra aktörer som har tagits med i studier är bland annat elhandlare,
leverantörer och mätföretag. Vilka aktörer som väljs beror till stor del på hur
energimarknaden ser ut i det land där studien har genomförts, exempelvis vem som
ansvarar för mätare och vem som kommer att få stå för kostnaderna och få del av
intäkterna.
Fördelningsanalysen i form av att dela in kostnader och intäkter mellan aktörer har
framförallt genomförts i kombination med att kostnader och intäkter identifieras och
kvantifieras. Det är dock ett fåtal studier som har genomfört fördelningsanalys på andra
faktorer som att konsumenter kan påverkas olika, vad som skulle hända med så kallade
sårbara kunder och vem som får stå för de strandade investeringskostnaderna. EPRI
rekommenderar att intäkter fördelas över grupper i samhället.

3.4

Intäkter
Att identifiera, värdera och kvantifiera intäkter är ett osäkert och ett av de svårare stegen i
en samhällsekonomisk analys av intelligenta elnät och smarta mätare. Osäkerheten och
svårigheten grundar sig på att det exempelvis är svårt att veta innan hur konsumenter
kommer att reagera på att det kommer ges möjlighet att spara pengar på att minska och
flytta sin energianvändning. Även andra intäkter är svåra att förutspå och i jämförelse
med kostnader är de mycket osäkra. Det är dock mycket viktigt för en samhällsekonomisk
analys att intäkterna tas med i beräkningen för att resultatet ska bli rättvisande.
EPRI har i sin rapport fokus på just intäkter och lyfter fram vikten av att försöka identifiera
och kvantifiera intäkter. Det är dock få som har kvantifierat samtliga intäkter. De flesta
väljer att kvantifiera en del av intäkterna och sedan lyfta fram att det även kan finnas
andra potentiella intäkter som inte har kvantifierats för analysen. Det leder dock till att det
är intäkter som inte kommer med i beräkningen och detta påverkar resultatet.

Exempel på vanliga intäkter som har angivits:
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3.5

o

Bättre marknadsfunktion

o

Efterfrågeflexibilitet

o

Minskade kostnader av att inte läsa av mätare manuellt

o

Fler tilläggstjänster

o

Ökad leverenssäkerhet/kvalitet

o

Minskade kostnader för kundtjänst

o

Bättre fakturering

o

Nya tariffer/kontrakt

o

Energieffektivisering

o

Minskade koldioxidutsläpp

Kostnader
I studierna redovisar majoriteten kostnader för:
o

Installation

o

Investeringar

o

Drift och underhåll.

Vilka kostnader som har tagits med och värdet på kostnaderna skiljer sig mellan
studierna och detta kan bero på många faktorer. Dels kan kostnaderna för att köpa in,
installera och underhålla nät och mätare variera beroende på vilket land studien utförs i.
Kostnaderna kan även variera beroende på vilken funktionalitet som studien väljer att
inkludera och hur förutsättningarna ser ut för systemet i dagsläget. En annan faktor kan
vara hur studien väljer att identifiera ett intelligent elnät och smarta mätare och beroende
på detta kan det generera olika kostnader. På grund av att det råder skillnader i
grundförutsättningarna kommer inte en analys av värdet på kostnaderna att genomföras i
rapporten.

3.6

Känslighetsanalys
Att genomföra känslighetsanalyser är en viktig del i en samhällsekonomisk analys av
smarta mätare och intelligenta elnät eftersom det råder osäkerhet runt faktorerna som
analyseras och framförallt runt intäkterna. I studierna har känslighetsanalyser genomförts
i olika omfattning. Några av studierna har inte genomfört någon känslighetsanalys och
dessa har ofta inte heller kvantifierat delar av eller någon av intäkterna. Det är mycket
viktigt att intäkterna kvantifieras i en samhällsekonomisk analys för att resultatet ska bli
mer rättvisande, trots att de är osäkra. Det är därför viktigt att både kvantifiera intäkter
och genomföra känslighetsanalyser för att hantera osäkerheten i resultatet.
I studierna genomförs känslighetsanalyser framförallt på intäkter, på grund av att de är de
mest osäkra faktorerna i en samhällsekonomisk analys av intelligenta elnät och smarta
mätare. Vissa väljer istället att göra det på samtliga faktorer, intäkter, kostnader, ränta
och tidshorisont och vissa väljer endast att göra det för exempelvis olika värden på
diskonteringsräntan.
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3.7

Resultat
EPRI rekommenderar fyra metoder för att utföra beräkningar av samhällsekonomiska
analyser; nettonuvärde, jämförelse av kostnader och intäkter årligen, ökande värde över
tiden och/eller intäkt och kostnadskvot. Den vanligaste metoden som har använts i de
sammanställda studierna är nettonuvärde.
Som nämnts tidigare är det svårt att jämföra studierna med varandra eftersom resultatet
av den samhällsekonomisk analys kommer att bli olika på grund av olika förutsättningar i
olika länder. Därför kommer inte värdet på resultatet som har angetts i studierna att
analyseras här. Däremot kan lyftas fram att de flesta av studierna får ett positivt värde,
intäkterna överstiger kostnaderna vilket innebär att smarta mätare och intelligenta elnät
bör implementeras. Det är dock vissa av studierna som får ett negativt värde, där
kostnaderna är högre än intäkterna. Flera av studierna lyfter även fram att om det skulle
vara upp till marknaden så skulle smarta mätare installeras i liten omfattning. Detta beror
på att kostnaderna framför allt tillfaller nätägarna och deras intäkter täcker inte dessa
kostnader. De som framförallt får del av intäkterna är konsumenterna och även samhället
i stort.
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Bilaga 1 Sammanställning av samhällsekonomiska analyser
I följande kapitel presenteras och sammanfattas de samhällsekonomiska analyserna.
Studierna presenteras landvis. Först presenteras studier som har gjorts i Norden, sedan
Europa och sist länder utanför Europa.

Danmark
För Danmark har två studier identifierats och sammanställts. Den första är ett ”business
case” som Capgemini har tagit fram och den andra är en kostnads- och intäktsanalys
framtagen av Energinet DK.
Studie 1
1

Smart meter business case scenario for Denmark, Capgemini, September 2008 .
Capgemini har tagit fram ett business case för nätägare i Danmark där samtliga
konsumenter ska gå över till smarta mätare, det är därmed inte en fullständig
samhällsekonomisk analys. Ett av delmomenten i undersökningen är att identifiera och
kvantifiera kostnader och intäkter.
Effekter
Kostnaderna och intäkterna inkluderar inte storskaliga fördelar för leveranser av system
och hantering av system. Det antas att respektive nätägare kommer att hantera sitt eget
projekt för att installera smarta mätare och inte samarbeta med andra nätägare. Finansiell
kostnads- och intäktsanalys inkluderas inte, det vill säga efter skatteförmåner såsom
avskrivningstid eller för nya faktureringscykler. Marknadsdata ska inte föras vidare så
snabbt som det krävs i dagsläget för stora kunder som har timmätning. Att snabbare ta in
data är kostsamt och det klarar inte mindre bolag av för det blir för dyrt.
Löpande intäkter:
o Nätverksoptimering och teknikförluster (Icke tekniska förluster, nätförluster och
att undvika överdimensionering av nät) 1,6 € per smart mätare
o Fakturering: 2,9 € per smart mätare
o Kundtjänst (Minskade samtal och minskade klagomål på grund av förbättrad
mätdata): 3,4 € per smart mätare
o Fältservice, exempelvis mätaravläsning hos kund (Besparingar på manuell
avläsning, underhåll av mätare och fjärravstängning för att kräva in skuld): 0,8 €
per smart mätare
o Underhåll av existerande mätare: 1,6 € per smart mätare
De totala intäkterna per mätare blir 10,96 € per år och för 100 000 mätare blir det 1,10
miljoner € per år.

Kostnader:
1 http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2008/Oktober/08_10_08C.aspx
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Investeringskostnader:
o Materialkostnader (smart mätare och koncentrator): 86 € per smart mätare
o Installationskostnader (installation av mätare, koncentrator och modem): 69,8 €
per smart mätare
o Upplärningskostnader för installation: 0,1 € per smart mätare
o Informationssystems kostnader (”Backend IT integration, IT services, MDMS
software and installation”): 24,9 € per smart mätare
o Kundservicekostnader: 0,8 € per smart mätare
o Upplärningskostnader för installation av mätare: 0,15 € per smart mätare
Totala investeringskostnader per smart mätare: 181,7 € per smart mätare, för 100 000
kunder blir kostnaden 18,17 miljoner €. De har räknat med ett medelpris per smart mätare
med 74 € och medelpris på 12 € för koncentrator per smart mätare.
Löpande kostnader:
o Underhållskostnader (IS underhållningskostnader, underhållningskostnader för
smarta mätare och koncentratorer, kostnad för licens): 13,6 € per smart mätare
o Datatransfereringskostnader( Datatransfereringskostnader per år med GPRS och
abonnemangskostnad per år): 1,1 € per smart mätare
o Kundservicekostnader: 1,7 € per smart mätare
De totala löpande kostnaderna per mätare blir därmed 16,5 € per smart mätare per år.
För 100 000 mätare är de löpande kostnaderna 1,65 miljoner € per år.
Tidshorisont och ränta
De har räknat på en tidshorisont på 20 år och en utrullning av mätare under en 3 års
period. Kostnader och intäkter har de räknat för 100 000 konsumenter och både per
mätare och totala kostnader för samtliga 100 000 kunder redovisas. De har valt en
diskonteringsränta på 6 procent.
Känslighetsanalys
Capgemini har genomfört känslighetsanalyser som visar att både de löpande
kostnaderna och intäkterna har en elasticitet på runt 10 vilket indikerar att det finns
signifikanta förbättringar av nettonuvärdet att genomföra. De genomför även
känslighetsanalyser för investeringskostnader och diskonteringsränta.
På grund av att de löpande kostnaderna är högre än de löpande intäkterna kommer en
kortare investeringshorisont leda till ett högre nettonuvärde för detta scenario. De utför
även känslighetsanalyser för antalet installerade mätare per dag, den procentuella
andelen mätare som är placerade inomhus samt procentuell andel av konsumenter som
inte dyker upp vid tidsbokning för att byta mätare.
Resultat
Det totala nettonuvärdet blir negativt vilket i rapporten presenteras i ett diagram där
samtliga kostnader och intäkter har summerats.

Studie 2
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Analyse af graensaekning för fjernaflaesning og timeafregning, Energinet DK, juni 2009.

2

Energinet DK har genomfört en analys för att belysa kostnader och intäkter av att ändra
på nuvarande regler för hur nätägarna ska avläsa och avräkna användningen av el vid
timmätning. De analyserar 5 scenarier:
o
o
o
o
o

Att gå från timmätning av konsumenter över 100 000 kWh till konsumenter över
50 000 kWh.
Att gå från timmätning av konsumenter över 100 000 kWh till konsumenter över
20 000 kWh.
Att elvärmeförbrukare har timmätning,
Att de som har elbilar har timmätning
Att de som har individuella värmepumpar har timmätning.

De tre sista scenarierna har tagits med i analysen på grund av att dessa grupper antas ha
en prisflexibel elförbrukning.
Effekter
När Energinet DK började med analysen hade redan en utrullning av smarta mätare
startat för 1,3 miljoner konsumenter av de 3 miljoner konsumenter som finns i Danmark.
Energinet DK väljer att inte ta med kostnaderna för dessa i analysen på grund av att
dessa mätare redan har installerats eller planeras att installeras.
De grundar sina beräkningar på en undersökning som har utförts av Capgemini och som
har sammanfattats ovan. Sedan har de anpassat beräkningarna till respektive scenario.
Det som framförallt skiljer sig från Capgemini undersökningen är att det inte är lika många
konsumenter som räknas med då Capgemini utgick i från att samtliga hushåll skulle få
smarta mätare installerade. Detta gör att kostnaden per mätare beräknas bli högre på
grund av att man inte kan utnyttja storskaliga fördelar. I beräkningarna av kostnader och
intäkter ingår bland annat antaganden om spotpris, kontrakt, automatik, prisflexibel andel
av energianvändning, regler- och reservkraft, diskonteringsränta och energibesparingar.
Löpande intäkter:
Capgemini: 82 kroner/år
Gräns 20 000 kWh/år: 82 kroner/år
Gräns 50 000 kWh/år: 82 kroner/år
Elbilar och värmepumpar: 82 kroner/år
Investeringskostnader:
Capgemini: 1 356 kroner
Gräns 20 000 kWh/år: 1 609 kroner
Gräns 50 000 kWh/år: 1 728 kroner
Elbilar och värmepumpar: 1 728 kroner

Driftskostnader:
2

Finns hos Energimarknadsinspektionen
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Capgemini: 119 kroner/år
Gräns 20 000 kWh/år: 335 kroner/år
Gräns 50 000 kWh/år: 611 kroner/år
Elbilar och värmepumpar: 335 kroner/år
Icke kvantifierade effekter av prisflexibel användning:
o

Förbättrad marknadsfunktion, på grund av att den nordiska marknaden kan ses
som en oligopolmarknad har de stora producenterna möjlighet att påverka
priserna. Om användningen minskar vid höga priser kommer det att kunna
medverka till att reducera risken för att producenter utövar marknadsmakt.

o

Prisflexibel användning som gynnar konsumenterna. Om konsumenter agerar på
priserna kan det minska priserna och därmed gynna alla konsumenter.

o

Mer korrekt prissättning.

o

Ökad leveranssäkerhet.

o

Ändrade tariffer.

o

Det kan vara en kapacitetsfördel för produktion, distribution och transmission
med en prisflexibel användning.

o

Fler tilläggstjänster: i form av annan avräkning, detaljerade upplysningar om
energiförbrukning med mera.

o

Konsumenterna slipper ta emot någon som ska läsa av mätaren, det sker istället
automatiskt.

o

Minskad komfort av att läsa av elmätaren och att reagera på elpriser.

Tidshorisont och ränta
För de två fösta scenarierna antas en tidshorisont på 10 år och för de övriga antas en
tidshorisont på 20 år. De antar en avskrivningstid på 10 år för mätare på grund av att den
tekniska utvecklingen går fort fram. De använder en diskonteringsränta på 5 procent.
Känslighetsanalys
Det väljer Energinet DK att genomför på spotpriser och ”break-even” beräkning.

Resultat
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Energinet DK har sammanställt beräkningarna i en tabell i rapporten och resultatet visar
att kostnaderna överstiger intäkterna för de tre första alternativen. För elbilar och
värmepumpar blir det samhällsekonomiska värdet positivt.
Enhed Forbrugere

Forbrugere
50-100 MWh

Boliger med
20-100 MWh

elvarme

Samlet elforbrug Antal

GWh 1.794

4.180

forbrugere Prisfleksibelt

Stk.

102.064

potentiale

GWh 215

Timemålerpris

Kr. pr. forbrugssted

1.728

1.609

1.609

Driftsomkostning

Kr. pr. forbrugssted

611

335

335

Driftsbesparelse

Kr. pr. forbrugssted

82 82

82

Målere

Mkr./år

- 11,1

- 27,6

- 37,8

Forbrugsflytning

Mkr./år

3,5

8,1

Total

Mkr./år

- 7,7

- 19,5

25.270

502

1.311
140.100
433

7,0
- 30,9

Norge
För Norge har en analys identifierats och sammanställts nedan.
Studie 3
Nye måleteknologier, ECON, 2007.

3

Econ har fått i uppdrag av Norges Vassdrags- og Energidirektorat att undersöka om det
finns behov av ytterligare regler för att genomföra en samhällsekonomiskt effektiv
utbyggnad av ny mätteknik.
Effekter
Intäkter:
o Mätdatahantering: kan ge lägre kostnader för nätägare som en följd av mer
effektiv hantering och bättre kvalitet och minskad tid för konsumenter att läsa av
och rapportera mätdata.
o Effektiv slutkundsmarknad: konkurrensen mellan leverantörer kan öka på grund
av bättre prognoser om energianvändning.
o Leveranskvalitet: möjligt för kunderna och nätägare att få mer information om
elavbrott samt att nya mätare med mer funktionalitet kan göra det möjligt att
registrera andra kvalitetsavvikelser än avbrott.
o Möjligt att uppnå bättre energi- och effektbalans: Energibalans: bättre översikt
över faktisk förbrukning kan leda till att uppmärksamhet riktas mot att minska
elanvändningen, att det är lättare att förmedla prissignaler och till mer exakta
tariffer som kan ge prissignaler och leda till minskad elanvändning. Effektbalans:
bättre effektbalans är viktigt för Statnett som systemansvarig på kort och lång
sikt, minskad efterfrågan under topplast kan ge lägre kostnader och en mer
flexibel förbrukning gör det möjligt att slippa eller skjuta upp investeringar.
3

http://www.nve.no/PageFiles/808/ECON_Ny_maalerteknologier.pdf?epslanguage=no
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o

Möjlighet för tilläggstjänster: ny mätarteknologi öppnar upp för försäljning av nya
tjänster.

ECON har uppskattat vissa av intäkterna och delat in dessa i:
o Bättre mätdatahantering: 200 kroner/mätare/år
o Elmarknaden: 60 kroner/mätare/år
o Årlig intäkt per mätpunkt: 260 kroner
Kostnader:
o Inköp av mätare
o Monteringskostnader
o Drift- och underhållskostnader
o Ändringar av kundinformationssystem
o Etablering av ny mätvärdesdatabas
o Automatisering av gränssnitt mellan datasystem för insamling och hantering av
information
o Förnya arbetsprocesser för att hantera stora mängder data från automatiska
mätare
ECON har delat in och utfört beräkningar av kostnader för:
o Investeringskostnad: 1850 kroner/mätare/år
o Årlig kapitalkostnad: 250 kroner/mätare/år
o Årlig driftskostnad: 130 kroner/mätare/år
o Årlig kostnad per mätpunkt: 380 kroner
I rapporten visar ECON ett exempel på hur intäkter och kostnader kan komma att
fördelas över aktörerna:
o Samhällsekonomi: Lägre kostnader för leverantörer, ökad konkurrens i
slutkundsmarknaden, minskad tid för nätkunder, minskade kostnader för mätning
och investerings- och driftkostnader.
o Nätägare: nettovärde av ökade intäktsramar genom en bättre kapitalbas och
minskade kostnader av mätning, minskade kostnader av mätning och
investerings- och driftskostnader.
o Kunder: ökad konkurrens på slutkundsmarknaden, minskad tid på att läsa av
mätare och ökade tariffer som följd av att ökade intäktsramar för nätägare.
o Leverantörer: Lägre kostnader.

Tidshorisont och ränta
En automatisk mätare antas ha en livstid på 10 år. ECON lyfter fram två alternativ: att
installera nya mätare idag och återigen om 10 år eller att installera mätare allt eftersom
de behöver bytas ut, inom 20 år kommer de båda alternativen vara lika och de väljer
därför en tidshorisont på 20 år.
De väljer en diskonteringsränta på 5 procent vilket ligger mellan Finansdepartementets
råd om en ränta på 4 eller 6 procent beroende på hur hög riskfaktor som läggs till.

Känslighetsanalys
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Både intäkter och kostnader för att installera automatiska mätare är osäkra, vilket tas upp
i rapporten. En osäkerhetsfaktor är att aktörer fattar beslut vid olika tidpunkter med
begränsad information om andra aktörers planer. Information om både kostnader och
intäkter kan öka över tiden och ECON menar därför att det kan finnas ett värde i att
fördröja investeringar i ny mätteknik. ECON visar i diagrammet nedan de osäkra
kostnaderna och intäkterna.
Fördelningsanalys
ECON delar in intäkter och kostnader för olika grupper i samhället och hur de gör detta
kan ses i figuren nedan.

Resultat
I rapporten har ECON diagram som visar resultatet av den samhällsekonomiska analysen
både uppdelat i aktörer och som en summa av intäkter och kostnader. Diagrammen visas
ovan och nedan. När ECON endast tar hänsyn till de intäkter och kostnader som de har
kvantifierat i analysen leder det till ett negativt resultat där kostnaderna överstiger
intäkterna. De har dock även identifierat potentiella intäkter, som är osäkra, och om
dessa kvantifieras och räknas med kan det resultera i att intäkterna överstiger
kostnaderna.
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Nederländerna
För Nederländerna har en studie identifierats som relevant för uppdraget.
Studie 4
Smart metering for households: Cost and benefits for the Netherlands, SenterNovem,
4
2006.
SenterNovem beskriver resultatet av en kostnads- och intäktsanalys som har genomförts
av KEMA och publicerades år 2006. Analysen delas in i två lägen: Situation noll och
Situation ett. Situation noll representerar utgångsscenariet och bygger på, förutom några
undantag, att inget hushåll har smarta mätare eller är kopplade till infrastruktur för smarta
mätare. I Situation ett har samtliga småskaliga konsumenter smarta mätare och är
kopplade till infrastruktur för smarta mätare samt får tillgång till information om sin
konsumtion minst en gång i månaden.
Effekter
De har identifierat ett antal kostnader och intäkter som kan ses i figuren nedan.

4

http://mail.mtprog.com/CD_Layout/Day_2_22.06.06/0900-1045/ID57_Siderius_final.pdf
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Tidshorisont och ränta
De beräknar att övergången till att samtliga hushåll har smarta mätare för el och gas ska
ta 10 år. Datainfrastrukturen antar de består av 40 procent PLC, 40 procent Internet och
20 procent GSM. De antar en tidshorisont på 30 år och en diskonteringsränta på 7
procent.
Känslighetsanalyser
I känslighetsanalysen värderas osäkra faktorer och som kan ses i figuren så skulle
nettovärdet av studien kunna bli negativt om några faktorer värderas annorlunda.
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Studien undersökte även aktörernas känslighet för ett antal viktiga variabler såsom
energibesparingar i hushåll, minskade energipriser som ett resultat av att det blir lättare
att byta leverantör och minskning av antalet telefonsamtal. Hushållen är känsligast vad
gäller intäkter och kan vara på 6 miljarder euro, mellan 1,5 och 7,5 miljarder euro kan
intäkterna variera beroende på förändringar av intäktsvärden. För energileverantörer är
variationen cirka 0,4 miljarder euro och för mätföretag är det 0,2 miljarder euro. Vad gäller
kostnader är det energileverantörerna som är känsligast där variationen är cirka 2
miljarder euro, variationen för regeringen är cirka 1 miljard euro och för nätägare 0,5
miljarder euro.
I känslighetsanalysen undersöker de även hur olika varianter av utrullningsperiod, typ av
mätare och typ av kommunikation påverkar nettokontantvärdet i den finansiella modellen.
Fördelningsanalys
De har valt att dela in aktörerna i grupper om:
o Hushåll
o Mätföretag
o Nätägare
o Energileverantörer
o Energiproducenter
o Nationella myndigheter
I diagrammet nedan som är ur rapporten visas aktörer samt kostnader och intäkter för
respektive aktör.
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Resultat
Nettoresultatet av projektet blir positivt 1,2 miljarder och de påpekar att studien
undersöker situationen för hela det nederländska samhället och tittar endast på
kostnader och intäkter som skiljer sig från Situation noll och kan därför inte jämföras med
en undersökning av en enskild marknadsspelare.
För Situation ett är basantagandet en storskalig systematisk utrullning av mätarna. Om
utrullningen av mätare inte är storskalig och systematisk sjunker nettokontantvärdet för
installationen av mätare.

Storbritannien
Fyra studier har identifierats och sammanställts som har genomförts för Storbritannien.
Studie 5
Smart meters: commercial, policy and regulatory drivers, Sustainability first, March 2006.
Sustainability first har genomfört ett projekt där de bland annat har värderat kostnader
5
och intäkter av smarta mätare i Storbritannien.

5

http://www.sustainabilityfirst.org.uk/docs/2006/smart%20meters%20pdf%20version.pdf
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Effekter
Potentiella intäkter:
Leverantörer:
Minskade kostnader:
o Manuell mätaravläsning:
o Kundtjänst: färre skulle ringa och fråga om sin förbrukning på grund av bättre
underlag.
o Fakturering och betalning.
o Möjlighet att använda en betalningsinfrastruktur med lägre kostnad för
förbetalande kunder.
o Kostnader för att byta leverantör.
o Kostnader för att byta mellan kredit och förbetalning.
o Färre platsbesök vid problem.
o Byta till fjärrkontroll för att utföra ändringar av tariffer etc.
o Lättare att upptäcka stöld och bedrägeri.
o Laststyrning/elhandel blir bättre på grund av bättre underlag.
Efter diskussioner med leverantörer antar de en minskning av ovanstående kostnader
med 15-25 procent.
Ökade intäkter:
o Bättre användning av rörelsekapital genom att luckan mellan mätaravläsning,
fakturering och få in betalning minskar vilket leder till att pengar för att täcka
kostnaderna kommer in fortare i relation till när kostnaderna inträffar.
o Möjligt att erbjuda kunderna nya kontrakt exempelvis med olika tariffer.
o Möjligt att samma mätare kan användas för flera ändamål exempelvis att både
mäta vatten och el och gas.
o Större möjlighet att använda ”pay-as-you-go” vilket kan leda till bättre kassaflöde.
Totalt antar Sustainability first att minskade kostnader och ökade intäkter kan leda till
intäkter runt £ 5.
Konsumenter:
Förbättringar i fakturering och betalning:
o Mer korrekt fakturering
o Inga manuella mätaravläsningar
o Fler betalningsalternativ
Dessa intäkter är svåra att kvantifiera men det antas att det som regel är små men vissa
kunder skulle värdera dem högre än andra.
Energibesparingar:
o Mer information via display, Internet eller mobiltelefon.
o Smarta mätare med tvåvägskommunikation skulle kunna användas för att skicka
meddelanden exempelvis energibesparingstips och information.
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För en konsument med en räkning på £ 350 per år leder 1 procent minskad efterfrågan till
en besparing av £ 3,5. En minskad efterfrågan med 3 procent leder till en besparing på
10,5 pund per år.
Dynamiska marknadseffekter:
o Minskade problem med att byta leverantör vilket kan leda till att leverantörer
måste erbjuda bättre tjänster och bättre pris
o Nya erbjudanden från leverantörer såsom tidstariffer, mikroproduktion,
energiservice med mera.
o Kan leda till nya leverantörer på marknaden
Dessa nyttor är svåra att kvantifiera men kan enligt Sustainability first vara betydande.
Det finns även några potentiella intäkter för förbetalande kunder.
o Att betala i förväg kan bli ett enkelt alternativ.
o Möjligt att införa förbättringar för att köpa förbetald el och gas exempelvis genom
telefon eller Internet.
o Leverantörer kan vara villiga att göra kredit vid nödsituationer mer flexibel.
Det finns även några potentiella intäkter för sårbara konsumenter:
o Fler tids- eller dagsdifferentierade tariffer exempelvis en ”hemma hela dagen”
tariff.
o En lättåtkomlig och enkel display.
o Omedelbar kredit över telefon.
o Speciell service för sårbara konsumenter såsom att övervaka om de använder
tillräckligt mycket energi.
Intäkter för distribution/transmissions nätägare/operatörer:
o Potentiella intäkter av bättre efterfrågeflexibilitet. Leder till minskade investeringar
i toppkapacitet.
o Smarta mätare skulle kunna underlätta separata import- och exportpriser för
konsumenter som producerar el.
Dessa intäkter anses dock som små på runt £ 1-2 per mätare och år.
Säkrare utbud
o Intervall mätning och tidsdifferentierade tariffer skulle kunna stimulera bättre
efterfrågeflexibilitet.
o Genom tvåvägskommunikation kan mikroproduktion öka.
Sustainability first anser inte att det är möjligt att kvantifiera dessa nyttor.
Minskade koldioxidutsläpp
o Energibesparingar
o Lastflyttning
o En 1 procent minskning av energianvändning skulle resultera i 8 procent av
hushållssektorns koldioxidsbesparingsmål.
Kostnader:
o
o
o

Smart bas mätare: £15-17
Specifik funktionalitet mellan £ 5-7 per extra funktion
Microproduktion £ 1-7
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o
o
o

“Powerline carrier or fixed line radio” £ 17-20
“Low power radio” £ 12-15
GSM £ 35-40

Mätare plus kommunikation
o
o
o

AMM+PLC £37-62
AMM+LPR £32-57
AMM+GSM £54-80

o
o
o

Installationsrelaterade kostnader £20-30 per mätare
Data infrastruktur/system £ 15-25 per mätare
Separat display i hemmet £ 28-45

Total kostnad beräknas till:
o AMM+PLC eller LPR £70-115 (med separat display 98-160)
o AMM+GSM £95-135 (med separat display 123-180)
Utöver detta lägger de även till drift- och underhållskostnader med £5-10 per mätare och
ersättning till nätägare för att ta bort mätare som fortfarande fungerar vilket de uppskattar
till en kapitalkostnad av £ 15-17 samt strandade investeringskostnader.
Vid en kostnad på £120 per installerad mätare och en livslängd på 15 år per mätare
resulterar det i en årlig kostnad på £ 8 per mätare plus drift och underhållskostnader på
£5-10 vilket leder till en total årlig kostnad på £13-18. samtliga av dessa värden är
nominella och beroende på diskonteringsränta kommer nettonuvärdet att variera.
Löpande kostnader för leverantörer som kan påverkas av installation av smarta mätare:
o Mätaravläsning: medelvärde £ 6 per år x 45 miljoner kunder = £270 miljoner
o Kundtjänst: medelvärde £10 x 45 miljoner kunder = £450 miljoner
o Fakturering: medelvärde £4 X 45 miljoner kunder= £ 180 miljoner
o Felfakturering och dataintegritetsproblem till följd av leverantörsbyte uppskattas
till
£ 100 miljoner per år.
o Problem med gasmätare hos kunder med förbetalning £50 miljoner
o Förlorade intäkter på grund av bland annat bedrägeri och stöld £100 miljoner
Totalt till en kostnad på mellan £ 1,1 och £ 1,4 miljarder.
De tar upp ytterligare 2 osäkra kostnader:
Att byta mellan kredit och förbetalning och kostnader för platsbesök för att byta tariffer för
förbetalda mätare.
Risker och nackdelar för konsumenter
o Det finns ingen garanti för att konsumenter skulle få displayer på grund av att det
kommer att kosta mer.
o Inte alla konsumenter vill ha mer information eller displayer.
o Displayer kan fås utan smarta mätare
o Bättre information kan ges på fakturan utan smarta mätare.
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o
o
o
o

Förbetalande kunder kommer nödvändigtvis inte se besparingar även om smarta
mätare minskar leverantörernas kostnader.
Vissa sårbara konsumenter kan stänga av för mycket.
Konsumenter kan tycka att för många tariffer gör det förvirrande
”Storebrorsfrågor” om att använda direkt laststyrning.

Resultat
Om en installering av smarta mätare lämnas till marknaden tror Sustainability first att det
troligtvis kommer leda till en småskalig installering på grund av att kostnaderna för
leverantörer är högre än intäkterna. Intäkterna är störst för konsumenter och för samhället
och de är svåra att kvantifiera. De största intäkterna fås av konsumenter och samhället
men dessa är mycket svåra att kvantifiera. I rapporten sammanfattas kostnader och
intäkter vilket bifogas nedan.
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Studie 6
Smart metering, a report prepared for Centrica, Frontier economics, October 2007.

6

Frontier har fått i uppdrag av Centrica, en brittisk el- och gasleverantör, att analysera
kostnader och intäkter av olika förslag för att införa smarta mätare för hushålls- och
företagskonsumenter i Storbritannien samt för att införa displayer. Här redovisas
analysen av kostnader och intäkter av att införa smarta mätare hos hushåll och små
företagskunder, resten av analysen återfinns i rapporten.
Effekter
Intäkter och kostnader har i rapporten sammanställts i en tabell som presenteras nedan. I
tabellen presenteras tre olika alternativ för att implementera smarta mätare:
o Supplier Hub Model (SHM) (replacement): utrullning av mätare när det är dags
att byta ut de gamla som utförs av det existerande industriramverket och varje
leverantör är ansvarig för att installera smarta mätare.
o Supplier Hub Model (SHM) (accelerated): samma som ovan men alla mätare ska
vara utbytta inom 10 år.
o Regional Franchise Model (RFM) (accelerated): för detta alternativ skulle en part
vara ansvarig för att installera alla mätare inom en region och det skulle ske
under en 7 års period.
SHM
(replacement)

SHM
(accelerated)

RFM
(accelerated)

Purchase

(£2,170m)

(£2,670m)

(£2,702m)

Installation

(£54m)

(£166m)

(£71m)

(£507m)

(£683m)

(£671m)

(£1,404m)

(£2,239m)

(£1,433m)

Other system and implementation

(£300m)

(£400m)

(£700m)

Extra finance cost

(£983m)

(£1,045m)

(£992m)

£756m

£465m

£460m

(£4,663m)

(£6,738m)

(£6,109m)

Supplier legacy meter reads

£925m

£1,558m

£2,016m

Supplier – other benefits

£964m

£1,435m

£2,789m

Total Supplier benefits

£1,889m

£2,994m

£4,804m

Other Network benefits

£192m

£292m

£327m

Incremental costs

Maintenance
Communication

Terminal Asset Value
Total incremental cost
Benefits – Supplier and Network

6

http://www.frontier-economics.com/_library/publications/frontier%20paper%20%20Centrica%20smart%20metering%20oct2007.pdf
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£2,081m

£3,286m

£5,132m

Energy savings

£1,549m

£2,349m

£2,634m

Lower demand

£1,533m

£2,324m

£2,607m

£16m

£24m

£27m

Avoided peak capacity

£473m

£727m

£815m

Lower demand

£382m

£587m

£658m

Load shifting

£91m

£140m

£156m

Carbon savings

£614m

£924m

£1,028m

Lower demand

£618m

£930m

£1,035m

Load shifting

(£4m)

(£7m)

(£7m)

£2,636m

£3,999m

£4,477m

(£4,663m)

(£6,738m)

(£6,109m)

Supplier and network benefits

£2,081m

£3,286m

£5,132m

Green benefits

£2,636m

£3,999m

£4,477m

£54m

£546m

£3,499m

1 to 1.0

1 to 1.1

1 to 1.6

Total Supplier and Network
benefits
Benefits – Green

Load shifting

Total Green benefits
CBA Summary
Incremental costs

Total net benefit
CBA ratio

Results of CBA (base case) for domestic and small business customers

I tabellen ovan redovisas kostnader och intäkter. Intäkter för leverantörer består av:
o Minskade kostnader för att läsa av mätare.
o Minskade backoffice-kostnader
o Besparingar av kundtjänst
o Minskade kostnader för att hantera förbetalande kunder och fakturering
Andra nätverksintäkter består av:
o Lättare att hitta strömavbrott och utföra reparationer
o Minskade stölder
o Minskade tekniska förluster
Tidshorisont och ränta
Tidshorisont 20 år. Realräntan sätts vid 3,5 procent. De lyfter dock fram att de som
tillhandahåller den tekniska utrustningen möter en högre ränta på de finansiella
kostnaderna och därför är räntan på 10 procent på kapitalkostnader för industrier.
Känslighetsanalyser
De ”gröna intäkterna” är de mest osäkra i analysen. Dessa är beroende av hur
konsumenterna ändrar sin energianvändning när de smarta mätarna har installerats. De
har antagit en minskning i konsumtion av 2 procent för gas och el kreditkonsumenter och
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1 procent för kunder som betalar i förtid och att 20 procent kommer att välja en
tidsdifferentierad tariff. De genomför en känslighetsanalys av den procentuella
minskningen av konsumtionen, för gas och el jämför de med 1, 2 och 3 procent och
resultatet blir att en liten förändring i konsumtion kan leda till stora förändringar på värdet
av ”gröna” intäkter.
En annan osäkerhet som de lyfter fram är när smarta mätare ska implementeras. Ju
snabbare det sker desto fortare kommer intäkterna samhället till del men detta ställs emot
de förlorade intäkter av att ta bort fungerande mätare och ersätta med nya.
Fördelningsanalys
Frontier lyfter fram att om en utrullning sker via reglering kommer större delen av
nettointäkterna tillfalla konsumenter men detta gäller även för leverantörskostnader och
intäkter som kommer att finna sin väg till konsumenterna. Vissa nätverksintäkter kommer
att delas mellan konsumenter och nätägare genom priskontroll. De lyfter fram två
områden som de anser bör tas hänsyn till vad gäller distributionsaspekten.
o
o

Hur införande av smarta mätare påverkar olika konsumentgrupper. Även om
samhället som helhet gynnas behöver det inte betyda att alla konsumenter
gynnas, här nämner de kunder som betalar i förväg och småföretagskunder.
Strandad investeringskostnad för redan installerade mätare. Nettointäkten av
fungerande mätare förloras om man tar bort dessa och installerar smarta mätare.

Resultat
Resultatet av analysen visar att det inte ligger i leverantörens intresse att implementera
smarta mätare eftersom leverantörens kostnader överstiger intäkterna. Det betyder dock
inte att det inte kommer att implementeras några smarta mätare, det finns segment som
leverantörerna skulle vinna på att installera smarta mätare åt. Däremot kan det finnas ett
intresse för samhället som helhet att installera smarta mätare. Om smarta mätare ska
installeras beror det på de ”gröna” intäkterna.
Studie 7
Impact assessment of a GB-wide smart meter roll out for the domestic sector,
7
Department of Energy and Climate Change (DECC), December 2009.
DECC, har publicerat en rapport som består av en analys av att införa smarta mätare. I
rapporten analyseras 6 alternativ för utrullningen av mätare och kostnader och intäkter
jämförs mellan de olika alternativen:
o Alternativ 1: konkurrensutsatt utrullning av mätare som leds av leverantörer.
o Alternativ 2: en centraliserad kommunikationsmodell, leverantörerna sköter
utrullningen men den stöds av ett nationellt nätverk.
o Alternativ 3: fullt centraliserad modell, utrullningen sker av en bestämd aktör.
o Alternativ 4: nätägarna är ansvariga för utrullningen.
o Alternativ 5: nätverkskoordinerad modell där både el och gas mätaren installeras
samtidigt.

7

http://www.decc.gov.uk/assets/decc/Consultations/Smart%20Metering%20for%20Electricity%20
and%20Gas/1_20091202164552_e_@@_smartmeterdomesticia.pdf
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o

Alternativ 6: en reglerad ägarmodell, nätägare är ansvariga för att tillhandahålla
mätare men leverantörer ansvarar för installation och underhåll.

Effekter
Intäkter:
Konsumenter:
o Minskad energiefterfrågan: 2,8 procent för el (kredit och förbetalande
konsumenter), 2 procent för gas (kredit) och 0,5 procent för gas (förbetalande
konsumenter)
o Laststyrning: de antar att 20 procent av konsumenterna kommer att välja en ToU
(time of use) tariff och en totalt sett minskning av elräkningen med 3 procent och
en minskning av toppanvändning med 5 procent.
o Minskad kostnad för koldioxid: nuvärde: El £ 0,4 till 0,5 miljarder Gas: £ 0,9
miljarder.
o Minskade koldioxidutsläpp
o Mikroproduktion: Besparingar med £ 0,12 per mätare och år (osäkert)
Leverantörer:
o Minskade kostnader för avläsning av mätare £ 0,75 per mätare och år
o Minskade kostnader för kundtjänst £ 2,20 per mätare och år
o Byte och frånkoppling genom fjärrkontroll minskar kostnaderna för kundbesök £
0,5 per kreditmätare och år
o Lägre servicekostnad för konsumenter som betalar i förväg El £ 12 per mätare
och år Gas 6 per mätare och år.
o Minskad skuldhantering £ 2,20 per mätare och år
o Minskad risk för stöld £ 0,2 per mätare och år
o Distributionsförluster El £ 0,5 Gas £ 0,1 – 0,2 per mätare och år
o Lättare att byta leverantör £ 100 m per år
o Investeringar i produktionskapacitet £ 66 per extra kW av investering
Intäkter som är svåra att kvantifiera:
o Ökad konkurrens mellan leverantörer
o Långsiktig nätverkshantering och kontrollerad laststyrning
o Nya energiprodukter
Kostnader:
o

o
o
o
o
o

Kapitalkostnader: Display: El: £15 Gas: £15
 Mätare: El: £43 Gas: £56
 WAN (modem): £15
 HAN: El: £ 1 Gas: £3
Installationskostnader: El: £29 Gas: £ 49 Dual fuel: £68
Drifts- och underhållskostnader: £4,8 per mätare och år.
Kapitalkostnader: 10 procent
Energikostnad för mätaren: Smart mätare 1 w/h, display 0,6 w/h,
kommunikationsutrustning 1 w/h.
Avläsning av mätare kommer att försvinna men de anser ändå att man bör kolla
upp mätaren två gånger per år vilket gör att kostnaderna kvarstår.
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o
o

Nya IT-system: engångskostnad £ 12 miljoner plus £ 1 miljon för drift och
underhåll
Legala, institutionella och planeringskostnader.

Ränta och tidshorisont
Ingen diskonteringsränta är angiven. Målet är att samtliga mätare ska vara installerade
innan år 2020 och de har angivit en tidshorisont på 20 år.
Känslighetsanalys
Stor osäkerhet vad gäller efterfrågan, drifts- och underhållskostnader. Osäkerhet om
konsumenter sparar tid med de nya mätarna.
De har genomfört känslighetsanalyser för intäkterna och dessa presenteras i tabellen
nedan som är hämtad ur rapporten.

Fördelningsanalys
De tar upp ett antal fördelningsperspektiv i analysen:
o Hur konsumenter förväntas påverkas
o Säkerheten runt att byta mellan kredit och förbetalning
o Strandade investeringskostnader
o Administrativ börda för att installera nya mätare
Resultat
Resultatet av analysen återfinns i tabellen nedan för de olika alternativen som är hämtad
ur rapporten och som kan ses är samtliga nettonuvärden positiva och en implementering
av smarta mätare bör genomföras.
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Studie 8
Appraisal of costs and benefits of smart meter roll out options, Mott MacDonald Limited
8
(MML), April 2007.
MML har fått i uppdrag av the Department for Business, Enterprise and Regulatory
Reform (BERR) att bedöma kostnader och intäkter för olika utrullningsalternativ för
smarta mätare. MML börjar med att identifiera ett antal parametrar som de anser är
nödvändiga för att genomföra en analys av olika utrullningsalternativ. De börjar med att
fastställa och förklara den teknologi som finns tillgänglig, därefter tar de upp till vilken
utsträckning regleringar och policies behövs, utrullningstakten och om gas och el mätare
ska implementeras vid samma tillfälle. I ett nästa steg identifieras och uppskattas
kostnaderna för den teknologi som togs fram i ett tidigare kapitel. Enligt MML är intäkter,
som identifieras i nästa steg, mer osäkra än kostnader vilket bör tas med i beräkningen.
Effekter
Intäkter:
Konsumenter:
o Energibesparingar
o Topplastflyttning och minskning av användning vid energitoppar.
o Minskade koldioxidutsläpp
o Förbättrad kvalitet på service
o Ökad mikroproduktion
Leverantörer:
o Minskade kostnader för att läsa av mätare
o Färre frågor om fakturering
o Mindre rörligt kapital och lättare för leverantörer att flytta konsumenter mellan
olika betalningssätt.
o Minskade servicekostnader för förbetalande konsumenter
o Värde av fjärrkontrollsfunktioner
o Minskade kostnader för att byta leverantör
8

http://www.berr.gov.uk/files/file45997.pdf
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Nätägare:
o Ökad tillförlitlighet av mätning av energianvändning
o Minskade bedrägerier
o Bättre integrering av distribuerad generation
o Smarta mätare ger tillgång till elkvalitetsdata
o Smarta mätare gör det lättare att hitta strömavbrott och utföra reparationer
o Smarta mätare förbättrar nätverksinvesteringar vilket leder till bättre
kapitalanvändning
o Med smarta mätare kan nätägare kontrollera ett eller en grupp av hushåll
Intäkterna summeras i en tabell i rapporten som kan ses nedan:
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Kostnader:
o Mätarutrustningskostnader
o Kommunikationssystemkostnader
o Installationskostnader för mätare
o Kostnader för installation av HAN
o Strandade investeringskostnader
o Kostnader för förändring av system och IT
o Drift- och underhållskostnader
o Kostnader för att göra sig av med gamla mätare
o Legala-, institutionella- och planeringskostnader
o Kostnader i energi när mätaren är i drift och produktionen av mätare leder till
koldioxidutsläpp
Kostnaderna summeras i två diagram i rapporten som kan ses nedan:
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Tidshorisont och ränta
Tidshorisont har de valt till år 2040. Diskonteringsräntan sätter de till 3,5 procent.
Känslighetsanalys
De utför känslighetsanalyser av de nettonuvärden som kostnads- och intäktsanalysen får
fram för respektive alternativ genom att använda sig av Crystal Ball genom Monte –Carlo
simuleringar.
Fördelningsanalys
De väljer att ta med att konsumenter kan påverkas olika, vilken påverkan det har på
sårbara konsumenter, påverkan på leverantörer, tillverkare av mätare, de som installerar
mätarna, de som äger mätarna och de som läser av mätarna.
Resultat
För att jämföra kostnader och intäkter har MML byggt en modell i excel där nettonuvärdet,
EIRR och benefit/cost ratio för ett antal alternativ räknas ut. MML kommer fram till att
utrullningsalternativet spelar mindre roll för kostnaderna än vad den teknologi som väljs
att installera gör. Av de teknologialternativ som de har tittat på har ”dumb meter/smart
box” det högsta nettonuvärdet och är det mest kostnadseffektiva alternativet för att
installera smarta mätare.
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USA
För USA har fyra studier identifierats och sammanställts.
Studie 9
Methodological approach for estimating the benefits and costs of smart grid
9
demonstration projects, EPRI, January 2010.
EPRI har tagit fram ett dokument som beskriver metoden för att göra en
samhällsekonomisk kostnads och intäktsanalys av intelligenta nät (Smart grids).
Effekter
Intäkter: De definierar intäkter som något som påverkar och har ett värde för ett företag,
hushåll eller samhället generellt sätt. För att fånga in intäkters påverkan anser de att
intäkter ska kvantifieras, om det är möjligt, och uttryckas i monetära termer.
De delar in intäkter i fyra kategorier:
o Ekonomiska – minskade kostnader eller ökad produktion till samma kostnad, som
ett resultat av förbättringar vad gäller systemeffektivitet och utnyttjande av
resurser.
o Tillförlitlighet och elkvalitet – färre strömavbrott och energikvalitetshändelser.
o Miljö – minskad påverkan på klimatförändringar och effekt på människors hälsa
och ekosystem på grund av förorening.
o Säkerhet och trygghet
De väljer att ange 3 basgrupper:
o Nätbolag: inkluderar producenter, leverantörer,
o Kunder
o Samhället
De identifierar även 3 andra grupper som kan få del av intäkter:
o Leverantörer av utrustning och system samt de som tillhandahåller drift och
underhåll
o Miljö- och andra intresseorganisationer
o Tillsynsmyndigheter och regeringar
De totala intäkterna per aktör:
o Nätbolag: minskade drift- och underhållskostnader, uppskjuten kapitalkostnad
och andra reduktioner av kostnader.
o Konsumenter: minskade elräkningar och skador orsakade av strömavbrott och
strömkvalitetshändelser.
o Samhället: minskade negativa externaliteter och relaterade
marknadsmisslyckanden.

9

http://www.smartgridnews.com/artman/uploads/1/1020342EstimateBCSmartGridDemo2010_1_.
pdf
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Ekonomiska:
o Lägre elkostnad för konsumenter: flackare lastkurva, dynamisk prissättning
och/eller lägre elpriser samt lägre total elkonsumtion.
o Minskade produktionskostnader på grund av bättre resursanvändning: flackare
lastkurva, dynamisk prissättning och/eller lägre elpriser samt lägre total
elkonsumtion.
o Transmissions och distributions kapitalbesparingar: uppskjutna
kapacitetsinvesteringar för transmission och distribution samt färre utrustningsfel.
o Besparingar av drift och underhållskostnader för transmission och distribution:
minskade drift- och underhållskostnader och minskade avläsningskostnader för
mätare.
o Minskade kostnader för flaskhalsar: ökad transmissionsöverföringskapacitet utan
att bygga till ytterligare transmissionskapacitet.
o Minskade transmissions- och distributionsförluster: optimerad transmissions och
distributionsnätverks effektivitet samt produktionen kommer närmare lasten.
o Minskade stölder
Tillförlitlighet och elkvalitet:
o Minskade kostnader av strömavbrott: färre ihållande strömavbrott, kortare avbrott
och färre stora avbrott.
o Minskade kostnader genom bättre strömkvalitet, färre tillfälliga avbrott, färre
allvarliga variationer i nätet och minskade frekvensstörningar.
Miljö:
o

Minskade skador på miljön som ett resultat av lägre koldioxidsutsläpp,
svaveloxidutsläpp, kväveoxidutsläpp samt minskade partikelutsläpp: från följande
mekanismer: lägre elkonsumtion från intelligentare apparater i hemmet, lägre
transmissions- och distributionsförluster från optimerade tranmissions- och
distributionsnät, produktion kommer närmare last, lägre utsläpp under tillverkning
genom kombinerad värme och ström, förnybar energi, effektivare drift av att
generera energi och undvika ytterligare undvika att använda dyra eller utsläpps
med efterfrågeflexibilitet.

Säkerhet:
o Större energisäkerhet med minskad oljekonsumtion: elektricitet ersätter olja
genom elbilar som är möjliga att använda på grund av intelligenta nät.
o Minskade omfattande skador från omfattande avbrott.
Kostnader:
Enligt EPRI behöver inte kostnader uppskattas eftersom de uppkommer i projektet i fråga
och därför vet de ansvariga för projektet vad kostnaderna är. Kapitalkostnader ska
amorteras över tiden och varje projekt ska uppskatta sina aktivitetsbaserade kostnader.
Identifiering av kostnader beror på ur vilket perspektiv analysen utförs,
kostnadseffektiviteten för ett projekt ur ett helhetsperspektiv kan vara annorlunda i
jämförelse ur ett nätägarperspektiv. I tabellen nedan som har tagits från rapporten
presenteras de kostnader som EPRI anser bör tas med i en analys, samtliga effekter ska
inte tas med i alla analyser det beror vad som analyseras.
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General Category

Type of Cost

Program

• Planning and administrative
• Smart Grid program implementation
• Marketing
• Measurement, verification, analysis
• Participant incentive payments

Capital investments • Generation
• Transmission
• Distribution
• Other
Operation
and
maintenan
ce

• Generation
• Ancillary service
• Transmission
• Distribution, excluding meter reading
• Meter reading, excluding fossil fuel cost
• Participant incentive payments
• Utility revenue reductions (e.g. lower sales associated with
more efficient consumption of electricity)

Losses and theft

• Value of losses
• Value of theft

Reliability

• Restoration costs

För att jämföra kostnader och intäkter föreslår EPRI fyra sätt:
o Jämföra kostnader och intäkter årligen
o Ökande över tiden, respektive års värde består av värdet för det året plus
samtliga värden för åren innan.
o Nettonuvärde (NPV)
o Intäkt – kostnads kvot, om värdet är större än 1 är projektet kostnadseffektivt.
Tidshorisont och ränta
De rekommenderar en diskonteringsränta på 3-7 procent. Det är önskvärt enligt EPRI att
utföra en analys med en längre tidshorisont och de flesta analyser väljer en tidshorisont
mellan 10-20 år. Ett annat alternativ är att välja den förväntade livslängden på de
tekniska apparater som ska installeras.
Känslighetsanalys
EPRI presenterar tre sätt att utföra analyser av osäkra värden:
o Kategorier av precision: dela in faktorerna i hur osäkra de uppskattade värdena
är.
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o
o

Gruppera intäkter som en multipel av projektets kostnader.
Utförlig information av osäkerhet av intäkter såsom hur troligt det är att ett
scenario uppstår, om det finns andra möjliga scenarier och vad som menas med
höga och låga värden.

Fördelningsanalys
De utför ingen fördelning mellan grupper i rapporten men rekommenderar att man gör
detta för intäkter som ett nästa steg för olika grupper men samtidigt undviker att räkna
intäkter flera gånger.
Resultat
För att beräkna resultatet rekommenderar EPRI att kostnader och intäkter jämförs genom
något eller flera av dessa sätt: nettonuvärde, jämföra kostnader och intäkter årligen,
ökande värde över tiden samt intäkt och kostnadskvot.
Studie 10
Smart grid: Enabler of the New Energy Economy, Electricity Advisory Committee (EAC),
10
December 2008.
EAC har tagit fram en rapport för att belysa utmaningar och möjligheter med att införa
intelligenta nät i USA. I rapporten lyfter de först fram positiva värden av intelligenta nät
och sedan hinder och möjligheter av intelligenta nät. De avslutar rapporten med
rekommendationer.
Effekter
Positiva värden:
Ekonomin:
 Ökade intäkter till år 2020 med ett mer effektivt och pålitligt nät.
 Minskade kostnader för strömavbrott och ett minskat behov av att genomföra
infrastrukturförändringar.
 Konsumenter kan lättare kontrollera sin förbrukning vilket leder till en minskad
förbrukning för en del av konsumenterna.
 Den totala bränslekonsumtionen kan minska genom effektiv teknik.
 Nya marknader skapas av att tillverka nya ”smarta” apparater.
Miljön:
Genom att implementera intelligenta nät och smarta mätare skulle koldioxidutsläppen
kunna minska genom:
 Energiflexibilitet och laststyrning.
 Energieffektivisering genom utbildning och information.
 Möjligt att hantera variationen i produktionen av förnyelsebara bränslen och öka
dessa.
 Integrera elbilar, vindkraft och solceller.
Nätbolag:
10

http://www.oe.energy.gov/DocumentsandMedia/final-smart-grid-report.pdf

ra04s 2010-05-18

56 (73)
RAPPORT
2010-09-30
SAMMANSTÄLLNING AV
SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSER
AVSEENDE SMARTA MÄTARE OCH
INTELLIGENTA ELNÄT

Uppdrag 5464730; emir
c:\users\emma\desktop\sweco\sammanställning av samhällsekonomiska analyser.doc








Ökad systemtillförlitlighet vilket leder till färre strömavbrott.
Uppskjutna kapitalkostnader för produktions-, transmissions- och
distributionsinvesteringar.
Minskade drifts- och underhållskostnader.
Ökad effektivitet av strömleveranser.
Integration av förnyelsebar energi och distribuerar resurser.
Förbättrad systemsäkerhet.

Konsumenter:
 Större möjlighet för konsumenter att hantera sin konsumtion.
 Kostnadsbesparingar av att minska energianvändningen vid topplaster.
 Mikroproduktion.
 Kostnadsbesparingar genom energieffektivisering.
 Lättare för både konsumenter och nätägare att läsa av mätaren och utnyttja
fördelarna med smarta mätare.
 Minskade kostnader för industrikonsumenter.
 Förstärkt service för företagskonsumenter.
Utmaningar och möjligheter:
 Det kommer att krävas stora investeringar vilka kommer att medföra höga
investeringskostnader.
 Krävs regelverksförändringar.
 Brist på koordinerad strategi för att implementera smart grid.
 Svårigheter att definiera konsumenters möjlighet att påverka sin
energianvändning.
 Tekniska svårigheter av att implementera smart grid.
 Säkerhetsrisker.
 Finanskris.
Studie 11
San Diego Smart Grid Study Final Report, The Energy Policy Initiatives Center (EPIC),
11
October 2006.
EPIC, har genomfört en analys för att utvärdera den tekniska och kostnadseffektiva delen
av att implementera intelligenta nät i San Diego regionen. En del i detta är att genomföra
en kostnads- och nyttoanalys för att avgöra om det finns ett business case för att
implementera intelligenta nät.
Effekter
Intäkter:
o
o
o
o
11

Minskade kostnader för flaskhalsar
Minskad risk för strömavbrott
Minskade risk för att behöva stänga av ström och för störningar
Minskad reparationstid och minskat drift och underhåll

http://www.sandiego.edu/epic/research_reports/documents/061017_SDSGStudyES_FINAL.pdf
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o
o
o
o
o
o
o
o

Minskad toppefterfrågan
Ökad säkerhet och hantering av attacker och naturkatastrofer
Ökad integration av mikroproduktion och bättre kapacitetsutnyttjande
Förbättrad kvalitet, tillförlitlighet, systemtillgänglighet och kapacitet på grund av
förbättrat energiflöde
Fler arbetstillfällen och högre brutto regional produkt
Ökad effektivitet av kapitalinvesteringar
Skattebesparingar till nätägaren på grund av ökade avskrivningar
Intäkter för miljön på grund av ökat resursutnyttjande

EPIC identifierade mer än 300 variabler för att utföra beräkningarna av intäkterna. Flera
av värdena har tagits fram genom att undersöka den nuvarande infrastrukturen men i
vissa fall har värden tagits från redan publicerade studier. Samtliga variabler har delats in
i ett antal områden som kan ses i rapporten. Nedan följer en tabell med de uppskattade
intäkterna uppdelade i intäkter för samhället och för systemet.
Benefit Type
Reduction in congestion cost
Reduced blackout probability
Reduction in forced outages/interruptions
Reduction in restoration time and reduced
operations and management due to predictive
analytics and self healing attribute of the grid

Societal $$

System $$
$13.1M

$1.5M
$38.6M
$11.3M

Reduction in peak demand
Other benefits due to self diagnosing and self
healing attribute of the grid
Increased integration of distributed
generation resources and higher
capacity utilization
Increased security and tolerance to attacks/
natural disasters
Power quality, reliability, and system
availability and capacity improvement due to
improved power flow
Regional job creation and increased GDP
Increased capital investment efficiency due
to tighter design limits and optimized use of
grid assets
Tax benefits from asset depreciation, tax
credits, and other
Environmental benefits gained by increased
asset utilization
Subtotals
Total

$25.6M
$0.2M
$14.7M

$1.2M
$1.3M

$28.3M
$0.2M

$3.1M
$2.4M
$69.7M

$71.8M
$141.5M
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I rapporten utreder EPIC de tekniska förbättringar som behöver genomföras för att
implementera ett intelligent nät. De identifierar 26 förbättringar och dessa kan enligt EPIC
delas in i 5 huvudområden. Samtliga av dessa förbättringar ger upphov till kostnader.
o
o
o
o
o

Avläsning och mätning
Integrerad kommunikation
Förbättrade gränssnitt och beslutsstöd
Avancerade komponenter
Avancerade kontrollmetoder

Beskrivningar av samtliga 26 förbättringar finns i rapporten. När EPIC genomför
uppskattningar av kostnader för dessa förbättringar redovisas inte samtliga 26
förbättringar på grund av att vissa kostnader ingår i andra. Värderingar av kostnader
baseras på existerande och planerade regionala tillgångar, estimerad procent av
tillgångar som kommer att påverkas, regionala konstruktionskostnadsfaktorer,
uppskattade installationskostnader från försäljare, nationella tumregler, värden och
erfarenheter från projekt. Kostnaderna presenteras i tabellen nedan och visar både
kapitalkostnader och drift- och underhållskostnader.

Resultat
EPIC anser att det är motiverat att installera intelligenta elnät på grund av att intäkterna
överstiger kostnaderna. I tabellen nedan presenteras totala intäkter och kostnader:
Total Annual Benefits
System Benefits (20-years)
Societal (Consumer-side) Benefits (20yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyersyears)

$141M
$1,433M
$1,396M
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Total Capital Cost
Annual O&M Cost

$490M
$24M

EPIC utför även beräkningar för scenarierna nedan:

Studie 12
20yr Cost-Benefit Analysis, Southern California Edison, SCE, 2008.

12

SCE har genomfört en kostnads- och intäktsanalys av att implementera Edison Smart
Connect, SCE´s föreslagna avancerade mätarinfrastruktur. Resultatet av kostnads- och
intäktsanalysen har presenterats ett flertal gånger från och med det första utkastet som
blev klart år 2006. Analysen och resultatet har förändrats en del sedan år 2006 och i den
här rapporten har material från en presentation från år 2008 använts samt vissa delar från
en rapport som kom ut under år 2007.
Effekter
Kostnader och intäkter har uppskattats av SCE och presenteras i tabellen nedan. Alla
kostnader består av tillkommande kostnader av att implementera den avancerade
mätarinfrastrukturen och innehåller inte kostnader som hade uppkommit utan den nya
tekniken. De kostnader som kan undvikas eller skjutas upp på grund av den nya
mätarinfrastrukturen kommer att räknas som intäkter. SCE framhåller att de sociala
intäkterna är viktiga och bör tas med i analysen men dessa har inte kvantifierats inom
ramen för den finansiella analysen. De sociala intäkterna inkluderar förbättringar för
konsumenter, minskade energistölder, minskade koldioxidutsläpp och andra potentiella
miljö intäkter.

12

http://www.energy.ca.gov/load_management/documents/2008-0527_workshop/presentations/Southern_California_Edison_SmartConnect.pdf
http://www3.sce.com/sscc/law/dis/dbattach1e.nsf/0/4D932F388F450F21882573A900074816/$FI
LE/A.07-07-026+Edison_SmartConnect_SCE-3_Errata.pdf
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SEC 20yr Cost-Benefit Analysis (based on DRA Settlement)

Costs
Phase II Pre-Deployment
Acqurisition of Meters & Comm Network
Installations of Meters & Comm Network
Back Office Systems
Customer Tariffs, Programs & Service
Customer Service Operations
Overall Program Management
Contingency
Post-Deployment
Total Costs
Benefits
Meter Services
Billing Operations
Call Center
Trasmissions & Distribution Operations
Demand Response - Price Response
Demand Response - Load Control
Conservation Effect
Other
Total Benefits
Net Benefits Excluding Societal
Societal Benefits
Net PVRR

($ Millions)
Nominal 07 PVRR
45
726
285
251
117
82
45
130
1 582
3 263
1 981

3 909
187
96
92
1 044
1 242
828
39
7 437
4 174

1 990
9
295
304

Tidshorisont och ränta
De har valt en tidshorisont på 20 år. I studien så räknar de med nuvärde men de har inte
angivit vilken diskonteringsränta som de använder.
Resultat
I tabellen nedan visas resultatet av analysen. Som kan ses blir nettoresultatet positivt om
de uppskattade sociala intäkterna tas med i beräkningarna. Om dessa inte räknas med
blir resultatet ändå positivt men med en mycket liten marginal.
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2007 PVRR ($Ms)
Total Costs
$1.981M

Total Benefits
$2.285M
Net Societal $295M
Price Response $310M
M
Load Control $342M

Total Costs

Conservation $164M
Operations
$1.174M

Australien
För Australien har en studie identifierats och sammanställts.
Studie 13
Cost benefit analysis of smart metering and direct load control, overview report for
consultation, NERA Economic Consulting, February 2008.
I Australien har en omfattande studie genomförts med syfte att utföra en
samhällsekonomisk analys med avseende på smarta mätare som ska ligga till grund för
framtida beslut som har koppling till smarta mätare. Studien har beställts av the
Ministerial Council on Energys´s Smart Meter Working Group och NERA Economic
Consulting har fått det övergripande ansvaret för uppdraget. Studien har delats in i två
faser där den första fasen består av att identifiera funktionalitet för smarta mätare för att i
ett nästa steg rekommendera funktionalitet för smarta mätare. Den andra fasen består av
en kostnads- och intäktsanalys av att införa smarta mätare i Nya Zeeland och det är den
delen som har sammanställts i rapporten.
I studien har 4 scenarier analyserats, 3 av dessa är olika utrullningsscenarier för smarta
mätare och 1 scenario är med direkt lasstyrning men utan smarta mätare. Kostnader och
intäkter identifieras för respektive scenario för att ge e bild över hur kostnader och intäkter
kan variera mellan olika alternativ.
Effekter
Intäkter:
o Minskade kostnader av att inte läsa av mätare manuellt.
o Minskade kostnader av att inte koppla i och ur mätare manuellt.
o Minskade kostnader för kundtjänst på grund av färre samtal om fel, avbrott,
fakturering.
o Minskade hedging kostnader.
o Minskade kostnader för skuldhantering.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Minskade kostnader för data validering.
Uppskjutna investeringar i nät för att hantera toppefterfrågan.
Uppskjutna investeringar i produktionskapacitet för att hantera toppefterfrågan.
Minskade nätförluster
Minskade driftkostnader för producenter
Minskade koldioxidutsläpp
Efterfrågeflexibilitet
Energieffektivisering

De totala intäkterna av att implementera smarta mätare uppskattas till att bli mellan $4,5
miljarder och $6,7 miljarder i nettonuvärde från de olika scenarierna.
Kostnader:
o Mätare och installation
o Infrastruktur för kommunikation
o Hantering av mätdata och kommunikation
o Operatörsystem för att hantera den nya marknaden och de nya
affärstransaktionerna som den ger upphov till.
o Nya system för elhandlare.
o Nya system för leverantörer.
Den totala kostnaden av att implementera smarta mätare uppskattas till att vara mellan
$2,7 miljarder och $4,3 miljarder i nettonuvärde.
Tidshorisont och diskonteringsränta
De har antagit en tidshorisont på 20 år med början år 2008/2009. De väljer en
diskonteringsränta på 8 procent.
Känslighetsanalyser
De utför känslighetsanalyser på diskonteringsräntan där de gör analyser med en ränta på
6,5 procent och 9,5 procent. I studien genomförs majoriteten av kostnads- och
intäktsanalyserna mellan de högsta kostnaderna och de lägsta intäkterna i de olika
scenarierna. De framhåller även att det finns intäkter som inte kvantifieras och dessa
kommer därför inte med i beräkningarna.
Fördelningsanalys
De delar in intäkter mellan leverantörer, elhandlare och konsumenter.
Resultat
Kostnads- och intäktsanalysen har dels genomförts för hela Australien och dels uppdelat i
regioner. De har tagit fram två nettointäktsvärde per scenario ett lägsta och ett högsta.
Resultatet av analysen visar att en utrullning av smarta mätare som hanteras av
leverantörer ger högst nettointäkt och högst nettonuvärde, på mellan $179 miljoner och $
3,9 miljarder. För de andra scenarierna skiljer sig dock resultatet något och det lägsta
nettonuvärdet för vissa scenarier blir negativt.
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Nya Zeeland
Tre studier har identifierats och sammanställts för nya Zeeland
Studie 14
Report on international experience with smart meters, Strata Energy Consulting, May
13
2008.
Strata energy consulting har på uppdrag av The Parlimentary Commissioner for the
Environment tagit fram en rapport som består av en internationell utblick vad gäller
smarta mätare, en sammanställning av internationella fallstudier vad gäller smarta mätare
samt en diskussion om hur detta kan användas av Nya Zeeland. De börjar med att
definiera smarta mätare och den funktionalitet som hör till samt att identifiera nyttor och
kostnader av smarta mätare. Rapporten är inte en fullständig kostnads- och intäktsanalys
men en sammanfattning av kostnader och intäkter har tagits med i sammanställningen.
Effekter
Intäkter: beroende på vilken funktionalitet som inkluderas kommer smarta mätare
resultera i en rad intäkter för olika grupper såsom konsumenter, leverantörer,
elhandelsbolag, ekonomin och miljön. Möjliga intäkter presenteras under respektive
grupp som får störst del av intäkten. En intäkt för en grupp kan dock vara en kostnad för
en annan grupp.
Konsumenter:
o Erbjuda utförligare och relevant information till elkonsumenter.
o Erbjuda en möjlighet för konsumenter att få smarta tillbehör installerade som kan
programmeras till att reagera på pris eller andra signaler via den smarta mätaren.
o Förbättra kundtjänst genom noggrannare fakturor och få elhandelsbolag att
erbjuda mer innovativa produkter.
o Erbjuda konsumenter laststyrning och minskad konsumtion.
o Erbjuda möjligheten att sälja last tillbaka till nätet.
o Minska el på konsumentens premisser.
o Potentiellt minska elkostnaderna genom att dels hantera elanvändningen bättre
och att dels ha möjlighet att välja andra tariffer.
Elhandelsbolag:
o Tillåta elhandelsbolag att erbjuda nya produkter och tjänster såsom nya tariffer,
laststyrning, automatisering av hemmet och information.
o Tillåta elhandelsbolag att forma tariffer efter kundgruppers laster och att
bestämma kostnaden för utbud för en individuell konsument under en tidsperiod.
o Undvika kostnaden för profilering och minska kostnaden för att utföra
undersökningar om vad lasten kommer att bli.
o Erbjuda mer exakt information om konsumtion till elhandlare så att tid för att
besvara frågor om konsumtion från konsumenterna minskar.
o Minskade bedrägerier/stölder, skulder och kostnader för att skydda intäkter.

13

http://www.strataenergy.co.nz/pdf/Report%20on%20international%20experience%20with%20s
mart%20meters.pdf
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o
o
o

Minskade rörliga kapitalkostnader för elhandlare som en konsekvens av
snabbare mätaravläsningar.
Ökad noggrannhet i avvecklingsprocess som en konsekvens av lägre icke
tekniska förluster orsakade av att man manipulerar mätarna.
Tillåta elhandlare att minska sina valideringskostnader av data och att optimera
sina positioner mot konsumenternas last samt att minska hedging kostnader.

Mätaravläsare:
o Undvika kostnaden för att besöka konsumenter för att läsa av mätaren och de
kostnader som hör till det med utrustning med mera.
o Ökad kvalitet på mätaravläsning för en minskad kostnad.
Nätägare:
o Intäkter från att skjuta upp planerade stödsystem för nät för att möta en ökad
efterfrågan.
o Erbjuda tariffer som ger incitament för konsumenter att andra sin
energianvändning, vilket leder till bättre hantering av nätverket och reducerade
drifts och kapitalkostnader.
o Undvika kostnaden av att undersöka konsumenters klagomål om förlorat utbud.
o Undvika kostnaden av att besöka en konsument för att koppla av och på el.
o Minskade kostnader för stöld och bedrägeri.
o Minskade drift- och underhållskostnader.
o Minska nätverksförluster genom att lättare identifiera dem.
Ekonomin:
o Uppskjutna investeringar i produktions-, transmissions- och distributionstillgångar
samt minskade kostnader för att producera el för att möta toppefterfrågan genom
att signalera kostnaden av elanvändning vid speciella tidpunkter.
o Förbättrad effektivitet av investeringar i reservkraft.
o Undvika kostnaden av flera mätare för konsumenter med olika tariffer och
konsumenter med import och export av el.
Miljön:
o Minskade koldioxidutsläpp på grund av energieffektivisering och energiflexibilitet
samt genom minskad användning av fordon för att läsa av mätare.
o Minskad eller uppskjuten expansion av transmissions- och distributionsnät.
o Att förespråka effektivare elanvändning kan leda till ett ökat miljömedvetet
beteende.
I Stratas rapport presenteras uppskattade värden för flera av intäktsposterna ovan som
har uppskattats av Electricity Commission.
Kostnader: även kostnaderna kommer att variera beroende på funktionalitet.
Kapitalkostnader:
o Smarta mätare.
o Infrastruktur för kommunikationsnätverk
o Installation av smarta mätare och kommunikationsnätverk.
o System för att hantera kommunikationsnätverk.
o System för att hantera mätdata.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Förändring av informations- och faktureringssystem till konsumenter.
Förändringar av andra system och affärsprocesser som är nödvändiga för att
utnyttja den smarta mätarens funktionalitet.
Projektledning
Infrastruktur och systemintegration för IT nätverk.
Utveckling av lagar och regler.
Testförsök med smarta mätare.
Kompensation för konsumenter under utrullningen.
”Stranded asset costs”

Driftskostnader:
o Underhåll och ersättning av smarta mätare.
o Drift och underhåll av kommunikationsnätverk.
o Kostnader för att använda kommunikationsnätverk.
o Mätdata hantering.
o Drift av IT system.
o Indirekta overheadkostnader.
Studie 15
Cost-benefit analysis of additional smart meter functionality, Home area networks and in14
home devices, NZIER, December 2009.
NZIER, New Zealand Institute of Economic Research, fick i uppdrag av The Electricity
Commission att utföra en samhällsekonomisk analys av att lägga till ytterligare
funktionalitet, home area networks (HAN) och in-home devices (IHD), i de smarta
mätarna samt om det ska införas nu eller kompletteras med senare för att ge mest
samhällsekonomisk nytta. De tittar därför bara på stegvis ökade kostnader och intäkter
med utökad funktionalitet i mätaren och behandlar inte de totala kostnaderna och
intäkterna av att införa smarta mätare.
Effekter
NZIER uppskattar kostnader och intäkter för 3 alternativ:
1
Endast med HAN, vid utrullningstillfället av mätare
1 a Endast med HAN när konsumenter väljer att börja använda smarta apparater
2
Med HAN och IHD vid utrullningstillfället av mätare
För att uppskatta kostnader och intäkter har de valt att utgå från ett grundscenario med
utgångspunkten att en installation av smarta mätare utan HAN och IHD sker.
I tabellen nedan som har hämtats från rapporten visas de huvudsakliga kostnaderna och
intäkterna per mätare för de olika alternativen.

14

http://www.electricitycommission.govt.nz/pdfs/opdev/retail/ami/NZIER-CBA.pdf
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Table 1 Unit costs and benefits
Additional to baseline (smart meter without HAN interface and IHD)

Frequency
Option 1 and option 1a – HAN interface only
Costs
Purchase and install HAN modem
Additional visit to retrofit HAN modem
Install support systems for HAN interface
HAN interface license fee
Operate support systems for HAN interface
Benefits
Moved peak electricity consumption from HAN interface
Option 2 – HAN interface and IHD
Costs
Purchase and install HAN modem
Install support systems HAN interface
Purchase and install IHD
HAN interface license fee
Operate support systems for HAN interface
Replace IHD
Benefits
Moved peak electricity consumption from HAN interface
Reduced electricity consumption from IHD
Reduced GHG emissions from IHD
Deferred generation investment from IHD

Cost or benefit ($)

Initial
Initial
Initial
Ongoing annual
Ongoing annual

71.00 per
meter per
75.00
meter
2.00 per meter

Ongoing annual

0.35 per meter

Initial
Initial
Initial
Ongoing annual
Ongoing annual
Ongoing annual

71.00 per
meter
2.00 per meter
142.00 per
meter
14.00 per
meter
12.00 per
meter per
28.40
meter

Ongoing annual
Ongoing annual
Ongoing annual
Ongoing annual

0.35 per meter
25.71 per
meter
5.62 per meter
25.71 per
meter

14.00 per
meter
12.00 per
meter

Notes: In 2009 dollars
Source: Strata Energy (2008), Concept Consulting (2008), Electricity
Commission, industry submissions, NZIER
Två ytterligare kostnader som de nämner men inte tar med i analysen är värdet av den tid
som konsumenter spenderar på att läsa av och reagera på IHDs samt minskad nytta för
konsumenterna när de inte använder apparater vid tillfällen som de annars hade använt
apparaterna.
NZIER väljer att lyfta fram tre huvudsakliga intäkter som de beskriver utförligare i
rapporten:
o Minskade produktionskostnader
o Minskade växthusgasutsläpp
o Senareläggning av produktions-, transmissions- och distributionsinvesteringar
Tidshorisont och ränta
NZIER har valt en tidshorisont på 20 år från 2009/2010 till 2028/2029 och en
diskonteringsränta på 10 procent.
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Känslighetsanalys
Värdena av kostnader och intäkter är osäkra och NZIER väljer därför att utföra
känslighetsanalyser på respektive kostnad och intäkt. De utför även känslighetsanalyser
av diskonteringsräntan genom att undersöka vad resultatet blir med 6 och 12 procents
ränta. För kostnaderna och intäkterna har de har valt ett antal alternativa värden som de
använder för att se hur det påverkar det uppskattade nettonuvärdet. Resultatet visas i
tabellen nedan som är hämtad från rapporten.
Table 4 Sensitivity analysis
Present value net benefits over 2009/10 to 2028/29

Main results
Moved peak consumption from HAN
interface
Reduced consumption from IHD

Purchase and install HAN modem
(per meter)

Additional cost to retrofit HAN modem
(per meter)
Purchase and install IHD
(per meter)
Frequency of replacing IHD
Set up support systems for HAN interface
(total cost)
HAN interface license fee
(per meter)
Operate support systems for HAN interface
(per meter)
LRMC of generation/MWh
Value of emissions/tonne
Discount rate

0%
2%
3%
2%
3%
5%
6%
$40
$60
$80
$120
$0
$40
$70
$200
3
years
7
years
$2,000,0
00
$4,000,0
00 $10
$20
$2.5
0 $4
$75
$90
$21
$35
6%
12%

Net benefits ($ million)
Option 1 Option
Option 2
-427 1a -229
-260
-429
-231
-261
-425
-227
-258
-424
-225
-256
-427
-229
-622
-427
-229
-441
-427
-229
-79
-427
-229
103
-384
-207
-217
-412
-221
-245
-439
-235
-272
-495
-264
-328
-383
-177
-216
-406
-205
-239
-427
-229
23
-427
-229
-488
-427
-229
-500
-427
-229
-157
-426
-228
-259
-428
-229
-261
-376
-209
-209
-503
-258
-336
-344
-183
-176
-357
-190
-189
-427
-229
-316
-427
-229
-196
-427
-229
-278
-427
-229
-242
-559
-357
-271
-380
-186
-254

Notes: In 2009 dollars
Source: NZIER
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Resultat
Resultatet av analysen blir att kostnaderna överväger intäkterna för de två första
scenarierna. Däremot kommer intäkterna överväga kostnaderna för det sista alternativet,
att ytterligare funktionalitet installeras samtidigt som de smarta mätarna. Resultatet av
känslighetsanalysen visar att alternativ 2 kommer att gå jämt upp inom 20 år om
efterfrågeflexibiliteten är 6 procent eller mer eller kostnaden för IHD kan halveras.
Förutom detta är nettointäkterna negativa genomgående i känslighetsanalysen.
Studie 16
Smart metering in New Zealand, A report prepared for the Parliamentary Commissioner
15
for the Environment, Concept, June 2008.
Concept har tagit fram en rapport där de tar upp potentiella intäkter och kostnader med
att införa smarta mätare i Nya Zeeland. Rapporten bygger på information från nationella
och internationella erfarenheter och studier. Rapportens fokus ligger på intäkter för miljön
med att införa smarta mätare men även andra intäkter och kostnader tas upp men
diskuteras inte i samma omfattning.
Effekter
Potentiella intäkter:
o Minskad efterfrågan vid systemtopp genom minskad last och flyttning av last.
o Besparingar av energi vid alla tillfällen genom energieffektivisering.
o Förbättrad konkurrens mellan elhandlare.
o Underlätta utvecklingen av billigare och/eller grönare energiproduktion.
o Förbättrad nätverkshantering.
o Lägre kundservicekostnader för nätägare och elhandlare genom bland annat att
det är lättare att läsa av mätaren och att man får en mer exakt konsumtion.
o Minskad förlust från stöld, missade mätare och mätare som inte läser av som de
ska.
o Sociala intäkter för sårbara konsumenter såsom förbättrad hantering av
konsumenter som betalar i förväg och reducerad avstängning av konsumenter
som inte kan betala, dessa kan erbjudas energi vid vissa tillfällen när de behöver
det som mest för att ha möjlighet att betala.
o Undvika kostnader för att byta mätare som skulle ha ersatts i alla fall och enklare
och billigare hantering av mätare.
I tabellen nedan som är från rapporten summeras intäkter och hur de har värderats per
konsument samt för hela Nya Zeeland. I tabellen står låg för det lägsta uppskattade
värdet och hög för det högsta uppskattade värdet.

15

http://www.concept.co.nz/?id=1
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Kostnader:
Kapitalkostnader: För kapitalkostnader använder de sig av värden som har uppskattats i
en analys i Storbritannien.
o Den smarta mätaren £ 47 ($120)
o In-home device £ 15 ($40)
o Installation £ 29 ($75)
o Kommunikation £ 45 ($115)
o Totalt £136 ($350)
Fördelad över 7 år med en diskonteringsränta på 10 procent blir det $ 72 per år. De har
antagit att Nya Zeeland kommer att ha högre kostnader än Storbritannien på grund av att
Storbritannien kommer att få storskaliga fördelar och de har därför antagit att kostnaden
är 20 procent högre vilket resulterar i en kostnad på $ 86 per år.
Concept tar även upp tre potentiella kostnader som de inte värderar:
o Kan skapa barriärer mellan att byta elhandlare om det skapas långa kontrakt med
konsumenterna.
o Kan skapa barriärer för nya detaljhandlare att komma in på marknaden genom
exempelvis att befintliga detaljhandlare skapar IT system som är mer fördelaktiga
för dem än för andra.
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o

Minskad korssubsidiering, alla kommer att få betala för det de förbrukar istället för
att alla betalar samma taxa oavsett om det är högt eller lågt pris.

Tidshorisont och ränta
De har valt en tidshorisont på 7 år och en ränta på 10 procent.
Känslighetsanalys
De utför känslighetsanalyser på majoriteten av intäkterna genom att variera värden på
exempelvis minskad efterfrågan och detta resulterar i ett lågt och ett högt värde, vilket
kan ses i tabellen över intäkter.
Resultat
Resultatet av analysen blir att intäkterna till stor del överväger kostnaderna vilket kan ses
i diagrammet nedan som har hämtats från rapporten.
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INLEDNING
Detta dokument utgör slutrapport för ett uppdrag från Energimarknadsinspektionen till Sweco
att utföra en internationell kartläggning av områdena intelligenta elnät och smarta elmätare. I
uppdraget ingick att kartlägga regelverk inom dessa områden i ett antal utvalda länder.
Bakgrunden till uppdraget är ett uppdrag från Regeringen till EMI att:
…utreda, identifiera eventuella hinder och lämna förslag till åtgärder som skapar
förutsättningar för en utbyggnad av smarta elmätare och intelligenta elnät
Intresset för intelligenta elnät och smarta elmätare härstammar huvudsakligen från EU:s s.k.
20/20/20-mål om energieffektiviseringar, minskade utsläpp av växthusgaser, samt ökad
användning av förnyelsebara energikällor. För att nå dessa mål anser flera aktörer att dagens
relativt enkla elmarknad med ett fåtal stora producenter som vid varje ögonblick producerar
exakt den mängd el som en stor mängd konsumenter efterfrågar måste ersättas med en
elmarknad som är avsevärt mer komplicerad. De stora producenterna kommer att finnas kvar
men kommer delvis att ersättas av stora mängder små producenter. Medan de stora
producenterna företrädelsevis är inkopplade på relativt höga spänningsnivåer kommer de
mindre producenterna ofta att kopplas in på lägre spänningsnivåer. Många producenter av
förnyelsebar el kommer dessutom inte att kunna styra sin produktion på samma sätt som
traditionella producenter. Istället för producenter som anpassar sin produktion efter
konsumenternas förbrukning kan konsumenterna i framtiden behöva anpassa sin förbrukning
baserat på vad producenterna i varje ögonblock klarar av att producera. Dessutom kommer
många mindre produktionsanläggningar att vara främst avsedda för att producera el för intern
förbrukning och kommer endast att mata in el i elnätet under vissa perioder. Slutligen kommer
storskalig användning av elbilar att förändra elmarknaden på flera sätt.
Dessa förändringar ställer nya krav på elnäten samt de system och regelverk som omgärdar
elnäten. Att bara bygga ut elnäten kommer sannolikt inte att räcka för att det skall gå att nå
EU:s 20/20/20-mål till rimlig kostnad. För att hantera den ökade komplexiteten kommer det att
krävas elnät som på något sätt är intelligentare än vad dagens elnät är. Intelligenta elnät kan
beskrivas som elnät där teknik som möjliggör automatisering, fjärrstyrning, samt övervakning
sprids från högspänningsnäten till alla delar i näten, inklusive uttagspunkterna.
En vanligt förekommande farhåga är att elmarknadens aktörer inte självmant kommer att
genomföra de åtgärder som behövs för att visionen om det intelligenta elnätet skall bli
verklighet. För att detta skall bli verklighet krävs att man från politiskt och regulatoriskt håll
identifierar och eliminerar de regulatoriska hinder som finns. Dessutom kan det bli nödvändigt
med olika stimulansåtgärder för att skynda på utvecklingen.
Syftet med detta projekt har alltså varit att kartlägga hur myndigheter i ett antal utvalda länder
valt att skynda på utvecklingen mot intelligenta elnät och smarta elmätare.
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MÅL, AVGRÄNSNIGAR, SAMT RAPPORTÖVERSIKT
Syftet med projektet är att studera internationella initiativ relaterade till intelligenta elnät och
smarta mätsystem. Målet är att kartlägga vilka åtgärder som myndigheter i andra länder
genomfört för att underlätta och stimulera framväxten av intelligenta elnät och smarta
elmätare. Tonvikten har legat på förändringar i regelverken, men studien innehåller även en
kartläggning av ett antal samhällsekonomiska analyser av intelligenta elnät och smarta
elmätare.
I studien av regulatoriska åtgärder har dessa delats in i följande ämnesområden:
Övergripande förändringar
Här beskrivs allmänna åtgärder för att stimulera framväxten av intelligenta elnät. Här
ingår frågeställningar som stimulansåtgärder, innovationsfonder, metoder för att
säkerställa att relevanta forskningsresultat kommer till praktisk användning, etc.
Anslutning av anläggningar för förnyelsebar elproduktion
I detta ämnesområde ingår regelverk för anslutning av både storskaliga och småskaliga
anläggningar baserade på förnyelsebar teknik. Fokus har varit på hur regelverken skall
utformas för att det skall vara möjligt att ansluta större mängder elproduktion på mellan
och lågspänningsnäten än idag. Dessutom ingår regulatoriska aspekter av krav på
ökad automatisering av de lägre spänningsnivåerna.
Efterfrågestyrning och tariffstrukturer
Här ingår frågeställningar relaterade till efterfrågestyrning (Demand Response)
inklusive vilka tariffer som används. En viktig frågeställning är hur elbolagens intäkter
kan göras mindre beroende av mängden el som levereras till slutkunder.
Smarta mätsystem
Här ingår frågeställningar relaterade till smarta elmätare som ägarskap, minimikrav,
standardiseringsåtgärder, etc.
Elbilar
Här ingår frågeställningar relaterade till laddinfrastruktur, elbilar som lagringsenheter,
etc.
Satsningar på intelligenta elnät och smarta elmätare sker i ett flertal länder. Det har inte
funnits utrymme i detta projekt att studera alla dessa länder - istället har studien fokuserat på
ett antal EU-länder som ansetts speciellt intressanta ur ett svenskt perspektiv, nämligen
Danmark, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, samt Tyskland.
Notera att detta har varit en litteraturstudie baserat på allmänt tillgänglig information. Inga
intervjuer har genomförts under projektet.
Notera vidare att studien fokuserat på nationella satsningar och åtgärder – inte
paneuropeiska eller internationella satsningar.
Nedan följer beskrivningar av vart och ett av de utvalda länderna. Rapporten avslutas med en
sammanfattning där utvecklingen i vart och ett av de utvalda länderna jämförs med
motsvarande utveckling i de andra utvalda länderna.
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DANMARK
Diskussioner för att införa dynamiska tariffer eller dynamiska avgifter som
uppmuntrar elkonsumenter att förflytta sin konsumtion till tider med lägre last pågår.
Klima- og Energiministeriet har aviserat minimikrav för intelligenta mätsystem med
målet att möjliggöra en intelligentare elförbrukning. I en första fas kommer de större
förbrukarna att prioriteras.
Systemoperatören Energinet.dk har lagkrav på sig att bedriva forskning i
allmänhetens intresse. Flera projekt rörande intelligenta elnät projekt pågår.
Elbilar och värmepumpar som används som flexibla lagringsenheter förväntas bli ett
centralt element i arbetet med att integrera de stora mängder vindkraft som
förväntas tillkomma i det danska elsystemet.

INLEDNING
De senaste åren har det danska elsystemet absorberat stora mängder vindkraft med
bibehållen god leveranssäkerhet. Mycket starka utlandsförbindelser till Tyskland och till det
vattenkraftbaserade nordiska systemet har gjort det möjligt att mata in vindkraft motsvarande
20 % av den totala elförbrukningen. Den danska regeringen har som mål att 50 % av
elproduktion skall komma från förnybara energikällor år 2025.
Energinet.dk är enligt lagen skyldig att bedriva forskning som nyttjar det danska elsystemet
samt genomföra åtgärder som leder till ökad användning av miljövänlig elproduktion.
Kostnader för dessa verksamheter förs vidare till elkonsumenterna via en mekanism som
kallas PSO (Public Service Obligation – offentliga förpliktelser). PSO är en tariff som
Energinet.dk tar ut av de danska elnätsbolagen som är skyldiga att i sin tur föra kostnaden
vidare till sina kunder. PSO-tariffen används bl.a. för att subventionera förnybar energi, ge
bidrag till distribuerad kraftvärme, samt finansiera FoU inom områdena miljövänlig
elproduktion och effektiv användning av el. PSO-tariffen för fjärde kvartalet 2010 var 7,4
øre/kWh i Vest Danmark och 6,9 øre/kWh i Øst Danmark.
AKTÖRER
Klima- og Energiministeriet bildades år 2007 som ett led i den danska regeringens plan att
skapa ett mer hållbart samhälle. Ministeriet består av ett departement och ett antal
institutioner, bland andra energimyndigheten Energistyrelsen, samt Energinet.dk, en
självständig, offentlig verksamhet som äger, driver och förvaltar det danska
transmissionsnätet samt övervakar Danmarks elsystem.
Tillsynsmyndighet är Energitilsynet
Dansk Energi är en bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag.
ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR
Den danska regeringen ingick den 21 februari 2008 en energiöverenskommelse med alla
Folketingets partier om den danska energipolitiken 2008-2011. Parterna kom överens om att
öka användningen av förnybar energi, genomföra åtgärder för ökad energieffektivitet, samt
satsa på forskning och utveckling inom området energiteknologi. För 2009 anslogs 750
miljoner DKK till forskning, utveckling och demonstration av energiteknologier. Motsvarande
summa för 2010 var 1 miljard DKK.
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I Danmarks Handlingsplan för främjande av förnybar el (National Renewable Energy Action
Plan - NREAP) anger det danska Klima- og Energiministeriet att intelligent styrning av
produktion och efterfrågan, samt olika former av energilagring kommer att spela en väsentlig
roll för Danmarks fortsatta satsning på elproduktion från förnybara energikällor fram till 2020.
Som ett exempel på Danmarks satsning på intelligenta nät pekar man i NREAP:en på
Energinet.dk’s rapport Effektiv anvendelse af vindkraft-baserat el i Danmark – samspil mellem
vindkraft, varmepump og elbiler. Rapporten analyserar ett referensscenario år 2025 med en
installerad vindkapacitet på 6 700 MW, dvs. 3 500 MW mer än idag. I detta referensscenario
kommer 15 % av alla fordon att vara eldrivna. För privatbilism förväntas siffran bli ännu högre
– 25 % av alla privatfordon kommer att vara eldrivna i detta scenario. Vidare kommer
värmepumpar att täcka 15 % av produktionsbehovet i fjärrvärmesektorn, och 50 % av
värmebehovet utanför fjärrvärmesektorn.
Rapporten drar slutsatsen att det finns en stor potential att använda värmepumpar och elbilar
för att öka flexibiliteten på efterfrågesidan. Man efterlyser lösningar som möjliggör ett
intelligent samspel mellan elbilar, värmepumpar och elsystemet, så att elförbrukning från
värmepumpar och eldrivna fordon tidsmässigt läggs under de timmar då
vindkraftproduktionen är stor och elpriset låg. Detta skulle betyda att det skulle bli möjligt att
konsumera en större andel av den danska vindkraftsproduktionen inom landet, med markanta
CO2 minskningar och samhällsekonomiska vinster till följd. Utan denna intelligenta
kommunikation minskar de samhällsekonomiska vinsterna med 1,7 miljarder DKK/år.
Dessutom uppstår ett behov av extra kapacitet för att hantera vindkraftens variabilitet.
Behovet motsvarar två centrala produktionsanläggningar (centrale kraftværksblokke) eller två
nya förbindelser till utlandet.
I Danmarks NREAP påpekar Klima- og Energiministeriet vidare att Danmark nyligen
permanentat en lag (elpatronlov) som tillåter reducerade avgifter för produktion av fjärrvärme
med hjälp av värmepumpar eller elpannor. Syftet med lagen är att kunna använda
fjärrvärmeverk för upp- och nedreglering.
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
Enligt rapporten energy 2010 research, development, demonstration är den totala budgeten
för offentligt finansierat energistrategiskt FoU närmast 900 miljoner DKK år 2010. Budgeten
delas mellan Det Strategiske Forskningsråd (308 miljoner DKK), EUDP – programmet
(Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) (412 miljoner DKK), samt PSOfinansierade program som administreras av Energinet.dk och Energistyrelsen. Vidare bedriver
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Green Labs DK samt Fornyelsesfonden andra
energirelaterade projekt vilket betyder att den samlade budgeten för dansk energiforskning
överstiger en miljard DKK.
Energinet.dk skall säkra att det utförs FoU-aktiviteter, som är till nytta för allmänheten och
som leder till miljövänlig och energieffektiv överföring av elektricitet i framtiden. Lagen om
elförsörjning (Lov om elforsyning (EFL)), kapitel 5, § 28 innehåller bestämmelser om
Energinet.dks forskningsaktiviteter.
Energinet.dk bedriver dels egen forskning, och finansierar dessutom extern forskning. Extern
forskning finansieras via två program:
• ForskEL har som mål att stödja utveckling av miljövänlig elproduktion samt dess
integration i elnätet. ForskEl är PSO-finansierat och dess budget bestäms årligen av
Klima- og Energiministeriet. Budgeten för 2010 är 130,6 miljoner DKK. Ett av tre
fokusområden för 2011 är Smart grids - styring og regulering af energisystemer.
• ForskVE har som mål att stödja småskalig elproduktion från förnybara energikällor.
Programmet löper 2008 – 2011, är PSO-finansierat och har en årlig budget på 25
miljoner DKK
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Energinet.dk’s egen forskning bedrivs under programmet ForskIN och finansieras via den
vanliga nättariffen. Budgeten varierar från år till år. En del projekt är relaterade till intelligenta
nät:
• EcoGrid.dk har som mål att undersöka vilka åtgärder som måste genomföras för
vindkraften skall kunna stå för 50 % av landets elbehov - samtidigt som annan
förnybar elproduktion dessutom står för ytterligare en (mindre) andel av den totala
elförbrukningen. Projektet startade i 2007 och i mars 2009 publicerades slutrapporten
för första etappen: Steps towards a Danish Power System with 50 % Wind Energy.
Resultat har använts som underlag i den tidigare nämnda rapporten Effektiv
anvendelse af vindkraft-baserat el i Danmark – samspil mellem vindkraft, varmepump
og elbiler. Ytterligare två etapper kommer att genomföras med slutdatum 2012.
Projektet har en budget på 5,8 miljoner DKK varav 4,4 miljoner DKK kommer från
ForskEL.
• Celleprojektet handlar om intelligent styrning av distribuerad elproduktion. Cellprojektet
är ett av Energinet.dk viktigaste projekt och görs i samarbete med flera företag. Målet
är ökad kontroll och övervakning för att hålla det danska elsystemet i balans även
med stora mängder distribuerad produktion. Projektet påbörjades 2005 och förväntas
bli klart under 2011.
• Koncept 2025 handlar om styrning av elsystemet och är en viktig komponent i landets
satsning på intelligenta elnät. Dess viktigaste fokusområden är:
o Hur styrbar förbrukning kan användas både som automatisk effektreserv och
som reserver som bjuds på marknadsplatser.
o Standardisering av kommunikationsprotokoll för styrning av förbrukning och
produktion.
o Hur man bäst utnyttjar distributionsnät genom effektiv användning av lokal
elproduktion och lokal förbrukning
• Från vindkraft till värmepumpar. Energinet.dk letar efter 300 hushåll som vill delta i ett
stort demonstrationsprojekt i vilket gamla oljepannor byts ut mot värmepumpar. Man
vill undersöka hur värmepumpar kan användas som energilagringsenheter för att
lagra överskottsenergi från vindkraftverk.
ELFORSK är Dansk Energis FoU-program för effektiv elanvändning. Budgeten för 2010 är 25
miljoner DKK.
ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Transmissionsnätet utgörs av ledningar med spänningsnivåer 400 kV och 150/132 kV.
Energinätet.dk äger 400 kV-ledningarna medan 150/132 kV-ledningarna ägs av regionala
transmissionsbolag med undantag av 132 kV-ledningen i Nordsjælland som ägs av
Energinet.dk. Det är Energinet.dk:s uppdrag som systemansvarig att se till att
transmissionsnätet och elsystemet kan hantera den ökande mängden el som produceras vid
förnybara anläggningar.
I november 2008 antog Folketinget nya riktlinjer för utveckling av transmissionsnätet. Dessa
riktlinjer är framtagna för att kunna integrera större mängder el från förnybara energikällor.
Bland annat skall hela det regionala transmissionsnätet på spänningsnivå 150/132 kV grävas
ner över en period på 20 år. I samband med detta kommer nätet att omstruktureras för att
bättre lämpa sig för distribuerad elproduktion.
Godkännande av ny nätinfrastruktur tar mellan en månad och ett år med undantag för
transmissionsluftledningar som historiskt sätt har krävt åtskilliga år. Eftersom man förväntar
sig många fler ansökningar i framtiden utreder Energinet.dk och Energistyrelsen möjligheter
att optimera tillståndsprocessen.
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Nya anläggningar för elproduktion från förnybara energikällor har rätt att bli anslutna till nätet,
men har inte prioriterade anslutningsrättigheter eller reserverad anslutningskapacitet. Hittills
har man bara haft enstaka fall av anläggningar som har blivit försenade p.g.a.
kapacitetsbegränsningar i nätet. Danmarks NREAP gör dock gällande att i takt med att
anläggningarna blir större (speciellt landbaserad vindkraft) kommer behovet av
nätförstärkningar att blir större än vad hittills varit fallet.
Producenter betalar för installationer mellan anläggningar och elnätet. Nätansvariga betalar
för de förstärkningar och utbyggnader av elnätet som behövs för att ansluta anläggningen.
Nätbolagen för ersättning för dessa kostnader via PSO-tariffen.
El producerad vid kraftvärmeverk, anläggningar som använder avfall som bränsle, samt
anläggningar baserade på förnybar teknik har rätt till prioriterad inmatning. Energinät.dk kan
bara reducera eller avbryta prioriterad produktion om det inte räcker med att reducera eller
avbryta produktion från konventionella källor för att garantera att elsystemet drivs på ett
säkert sätt och är i balans. Även havsbaserad vindkraft prioriteras enligt lagen Lov om
fremme af vedvarende energi.
SMARTA MÄTSYSTEM
Danmarks Klima- og Energiministeriet har aviserat minimikrav för intelligenta mätsystem med
målet att möjliggöra en intelligentare elförbrukning. I en första fas kommer de större
förbrukarna att prioriteras.
Ett antal danska nätbolag har dock på eget initiativ påbörjat utrullningar av smarta mätsystem.
Regeringens bedömning är att ca 50 % av alla danska elkonsumenter kommer att ha smarta
mätare om några år. Förhandlingar pågår med Dansk Energi för att säkerställa att
konsumenter som får smarta mätare innan minimikraven publiceras inte går miste om de
fördelar som smarta mätsystem som uppfyller minimikraven kommer att kunna erbjuda.
EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
Nordels Marknadskommitté har bett alla nordiska systemansvariga att utarbeta nationella
strategier för hur man inför priskänslig elförbrukning i stor skala. Energinet.dk har som input
till regeringens dokument från 2005 Energistrategi 2025 tagit fram en utredning (Redegørelse
om mulighederne for anvendelse af prisfleksibelt elforbrug i det danske elsystem) om
potentialen för priskänslig elförbrukning i Danmark.
I oktober 2009 ingick den danska regeringen ett avtal med övriga politiska partier där det bl.a.
står att:
Klima- og energiministeren fremlægger inden den 1. juni 2010 en redegørelse om
muligheder for og virkninger af ændrede tariffer for elektricitet med særlig henblik på
bedre integration af VE (dynamiske tariffer).
En arbetsgrupp för dynamiska tariffer, bestående av representanter för Energistyrelsen,
Finansministeriet, Skatteministeriet, Energitilsynets sekretariat, Energinet.dk, Dansk Energi,
DI/DI Energibranchen samt For-brugerrådet bildades för att utreda frågan. Resultatet av
gruppens arbete redovisas i rapporten Redegørelse om mulighederne for og virkningerne af
dynamiske tariffer for elektricitet.
Energinet.dk undersöker möjligheten att införa dynamiska tariffer eller dynamiska avgifter
som uppmuntrar elkonsumenter att förflytta sin konsumtion till tider med lägre last. Även en
sänkning av gränsen för timmätning och timavräkning diskuteras. Idag är gränsen 100 000
kWh. Denna sänkning anses särskilt angelägen för att i framtiden kunna mäta förbrukning
från värmepumpar och elbilar.
Energinät.dk undersöker även möjligheten att ändra i regelverket så att små elförbrukare kan
delta i upp- och nedreglering av efterfrågan.
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ELBILAR
Energistyrelsen har publicerat en plan för elbilar kallad Forsøgsordningen for elbiler och har, i
enlighet med energiöverenskommelsen från februari 2008, avsatt 10 miljoner DKK årligen för
forskning om elbilar för 2008 – 2009, och 5 miljoner DKK årligen för 2010-2012.
Klima og energiministeriet har aviserat att man kommer att publicera en analys som beskriver
vad som kommer att krävas för att en laddningsinfrastruktur för elbilar skall bli verklighet. I
denna ingår en studie om huruvida distributionsnätet kommer att klara av den ökade lasten.
EDISON-projektet (Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable
energy and Open Networks) har som mål att utveckla den infrastruktur som gör det möjligt att
introducera elbilar i stor skala. Projektets budget är ca 49 miljoner DKK varav 33 miljoner
kommer från ForskEL.
Två av projektets samarbetspartners (Dong Energy och Dansk Energi) har bidragit till
Eurelectrics rapport ”Market Models for the Roll-Out of Electric Vehicle Public Charging
Infrastructure” där man beskriver möjliga marknadsmodeller för laddning av elbilar.
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FRANKRIKE
Frankrike satsar på förnyelsebar energi men fokus i satsningarna ligger på
leveranssäkerhet. Man vill använda sig av den nya tekniken för att undvika allvarliga
konsekvenser av extrema effekttoppar vilka man tror kommer att komma oftare i
framtiden. Man vill göra detta främst genom att öka flexibiliteten i förbrukarledet.
Ett storskaligt pilotprojekt är på gång för att testa Frankrikes framtida mätsystem.
Frankrike är pionjär inom distribuerad efterfrågestyrning där hushållens
effektreduktioner aggregeras och bjuds på reglermarknaden. Aggregatorer avtalar
med hushållskunder att installera styrutrustning som kan användas för att dra ner
förbrukningen utan att äventyra komforten.
För att garantera någorlunda säkra intäktsströmmar för aggregatorerna har en
arbetsgrupp ledd av två parlamentariker föreslagit införandet av en kvotplikt för
reservkapacitet för balansansvariga samt att skapa en kapacitetsmarknad för handel
med kapacitet.

INLEDNING
Frankrike har ännu inte påbörjat en storskalig utrullning av fjärravlästa smarta mätsystem.
Tariffer som styr elkonsumenter mot en mer priskänslig efterfrågan på el har dock funnits i
Frankrike i decennier vilket har präglat den franska debatten om smarta mätsystem. Ökad
flexibilitet på elmarknadens efterfrågesida anses av avgörande betydelse för en effektivt
fungerande elmarknad. Ett stortskaligt pilotprojekt för att testa Frankrikes framtida mätsystem,
Linky, pågår för närvarande.
Den franska elmarknaden för hushållskunder avreglerades 1:a juli 2007. Hushållen har dock
kunnat fortsätta med reglerade tariffer som bestäms av regeringen. Fram till den 30 juni 2010
hade ca 1,5 av 29,9 miljoner hushåll (ca 5,2 %) valt att lämna den reglerade marknaden
genom att göra ett aktivt val av elleverantör. Av dessa valde 99 procent en s.k. alternativ
elleverantör, dvs. en elleverantör som inte tillhör samma koncern som kundens nätbolag. Tio
elleverantörer är verksamma i minst 90 % av franskt territorium.
Frankrikes installerade kapacitet uppgår till 117 GW varav 63,3 GW kärnkraft, 25,4 GW
vattenkraft, 24,1 GW termisk och 4,3 GW förnybara energikällor.
AKTÖRER
Ansvarig för energipolitiken är DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat) som tillhör
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer.
Tillsynsmyndigheten inom energi är CRE (Commission de régulation de l’énergie).
Den franska elmarknaden domineras i alla led av EDF och dess dotterbolag. 2009
genererade EDF 453,6 TWh i Frankrike av vilka 86 procent kom från kärnkraft, 9,5 procent
från vattenkraft och 4,5 procent från fossila bränslen. EDF är börsnoterad på Euronext Paris
sedan november 2005. Franska staten äger knappt 85 procent av aktierna.
Dotterbolaget RTE (Réseau de Transport d'Electricité) är systemansvarig samt ansvarig för
transmissionsnätet (≥50 kV). Lokala myndigheter som beviljar koncession för att förvalta
distributionsnät samlas under FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies). FNCCR driver hemsidan énergie2007.fr för att informera allmänheten on
elmarknaden. ERDF (Electricité Réseau Distribution France), dotterbolag till EDF, har
koncession för 95 procent av distributionsnätet. Resterande fem procent (ca tre miljoner
uttagspunkter) täcks av c:a 160 lokala distributionsbolag. Bara sex av dessa har mer än
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100 000 kunder och är därmed inte undantagna från kravet på juridisk åtskillnad av
elnätsverksamhet och elhandelsverksamhet.
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) är den franska energioch miljömyndigheten.
I augusti 2010 fanns det tio elleverantörer och minst en aggregator som vänder sig till
hushållen i hela landet.
ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR
I oktober 2007 avslutades i Paris le Grenelle Environnement , en serie rundabordssamtal som
markerade början av en ny era i fransk miljöpolitik samt den franska omställningen av
energisystemet mot större effektivitet och mindre koldioxidutsläpp. Flera arbetsgrupper
bestående av politiker, lokala myndigheter, företagsledare, vetenskapsmän, fackliga
företrädare och miljöorganisationer samlades under flera månader för att formulera
förutsättningarna för en hållbar, konkurrenskraftig och säker energiförsörjning.
Diskussionerna utmynnade i en ny lag – ”loi Grenelle I” som antogs i augusti 2009. Samtidigt
började en revidering av regeringens mångåriga handlingsplan som beskriver hur
energipolitikens mål skall göras verklighet för att inkludera Grenellerundans mål gällande
främst energieffektivisering och elproduktion från förnybara energikällor. Denna
handlingsplan, känd som "PPI électricité" (Programmation Pluriannuelle des Investissements
de production électrique) sträcker sig från 2009 till 2020, konstaterar att den franska
kraftbalansen är något ansträngd då förbrukningstoppar ökar snabbare än konsumtionen.
Det är främst hushållen som har ökat sin elkonsumtion. Rapporten belyser tre områden som
anses kunna påverka efterfrågan på el fram till 2020: användningen av el för uppvärmning,
elbilar samt efterfrågestyrning. Idag är ca 24 procent av franska hushåll eluppvärmda, men
användandet av både direktverkande elvärme och värmepumpar ökar kraftigt vilket kan
innebära högre effekttoppar på vintern. När det gäller elbilar anser den franska regeringen att
det är rimligt att förvänta sig 100 000 elfordon år 2015 och en miljon år 2020 vilket skulle
innebära en ökning i elförbrukning på ca 2,5 TWh (25 kWh/100 km och 10 000 km/bil per år)
vilket motsvarar 0,5 procent av Frankrikes totala elförbrukning. Om en tredjedel av alla elbilar
laddas samtidigt skulle det innebära en ökning av effektuttaget av ca 1 GW. När det gäller
efterfrågestyrning finns det idag reglerade tariffer med en eller flera extra höga prisnivåer som
elbolaget har rätt att införa med kort varsel då man ser att en allvarlig effekttopp (critical peak)
närmar sig och som bidrar globalt till en effektminskning på 2400 MW. Intresset är även stort
för att skapa förutsättningar för vad i Frankrike kallas för effacement diffus eller ajustements
diffus, dvs. distributed load shedding eller distribuerad efterfrågestyrning. Man räknar med att
införandet av intelligenta mätsystem kommer att göra det lättare att erbjuda dessa lösningar
på den konkurrensutsatta elmarknaden.
PPI électricité resulterade i att en arbetsgrupp (Groupe de travail sur la Maîtrise de la pointe
électrique - GT Pointe) tillsattes för att identifiera åtgärder för att öka försörjningstryggheten
vid toppbelastningar genom att öka förbrukarflexibiliteten. Arbetsgruppen, bestående av olika
intressenter och under ledning av senator Bruno Sido och parlamentsledamot Serge
Poignant, presenterade sin slutrapport - Rapport Poignant - Sido - i april 2010. Författarna
konstaterar vikten av att engagera förbrukarsidan givet att den franska systemoperatören
RTE förväntar sig högre förbrukningstoppar i framtiden. I RTEs referensscenario ökar ”tio-års
toppen” från 102 GW vintern 2012/2013 till 112 GW vintern 2020/2025 även om man har
räknat med att kunder som skaffat värmepump behåller oljepannan och frivilligt använder
oljepannan då läget är ansträngt.
För att utnyttja efterfrågeflexibiliteten hos små elförbrukare som hushåll och mindre
näringsidkare diskuterar rapporten tre olika spår: möjlighet att kunna beordra bortkoppling av
laster i ansträngda situationer (pilotage d’urgence), avtalad efterfrågestyrning (pilotage
contractualisé de la charge) samt tariffstrukturer som möjliggör dynamisk prissättning
(incitacion tarifaire). Rapporten lämnar ett antal rekommendationer till regelförändringar som
kan bidra till ökad efterfrågeflexibilitet.
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När det gäller bortkoppling av laster i ansträngda situationer är rekommendationen att
elvärmesystem samt klimatanläggningar i framtiden skall förses med styrutrustning som, efter
en signal från den nätansvarige, kopplar bort lasten under korta intervaller om detta är
nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten i systemet. Samma infrastruktur kan även
användas för avtalad efterfrågestyrning. Avtalad efterfrågestyrning avser främst distribuerad
efterfrågestyrning. Bud på den franska reglermarknaden får av tekniska skäl inte vara mindre
än 10 MW vilket betyder att hushållen måste ”aggregeras” eller samlas ihop innan de kan
delta i reglermarknaden. Hushållen tecknar avtal med en aggregator som installerar den
nödvändiga styrutrustningen hos hushållen och som därefter samlar ihop smålasterna i
lämpliga enheter (entité d’agrégation) som kan bjudas på reglermarknaden. Bud får inte bestå
av enheter som är mindre än 250 kW. Denna gräns sänktes från 1 MW i april 2010 för att
främja efterfrågestyrning och är direkt kopplad till kravet på att alla uttagspunkter ≥ 250 kW
måste fjärravläsas.

Frankrike hoppas att med hjälp av distribuerad efterfrågestyrning kunna minska
beroendet av fioul (tjock eldningsolja) för att hantera de extrema topparna. Grafik: RTE.
Lastkurvan avser 2010-10-15. Cirkeldiagrammet avser kl. 19:45 samma dag.

Rapporten pekar dock på ett antal problem som måste lösas innan distribuerad
efterfrågestyrning kan användas i större skala. Ett problem är att hushållen inte kommer att
intervallmätas förrän smarta mätare är på plats. Idag schablonavräknas alla små
elkonsumenter ex-post vilket gör det svårt att para ihop effektreduceringar med
balansansvariga om aggregatorer samlar ihop hushåll som tillhör olika elleverantörer. Detta
problem förväntas lösas om ERDFs pilotprojekt blir framgångsrikt och alla franska elmätare
ersätts med smarta mätare. Intervallet som testas av ERDF är 10-15 minuter, detta för att
göra det möjligt för hushållen att indirekt delta i reglermarknaden.
Ett annat problem är hur aggregatorerna skall ersättas för de tjänster de tillhandahåller. Idag
deltar aggregatorerna på försök i RTEs reglermarknad (mécanisme d’ajustement) under ett
provisoriskt regelverk (försöket beskrivs i mer detalj längre fram i denna rapport). Frågan om
hur effektreduktionerna kommer att ersättas om försöket permanentats och volymen på
reduktionerna blir betydande är inte löst.
Arbetsgruppen ser aggregatorernas åtgärder som effektmässigt ekvivalenta med de tjänster
som tillhandahålls av producenter som kliver in med extraordinär produktion för att möta
effekttoppar. Man menar att aggregatorerna även möter exakt samma svårigheter som dessa
producenter. I båda fallen säljer man tjänster som syftar till att hantera extrema effekttoppar.
Både frekvensen med vilka dessa effekttoppar inträffar samt deras storlek påverkar de
intäkter som dessa aktörer kan förvänta sig. Eftersom dessa effekttoppar inträffar väldigt
sällan och deras storlek dessutom varierar kraftigt blir det väldigt svårt att förutsäga vilka
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intäkter som aktörer som erbjuder tjänster för att parera topparna kan förvänta sig. Detta leder
till oacceptabelt hög risk för investerare som funderar på att investera i reservkapacitet, både
traditionell reservkapacitet i form av kraftverk som normalt ligger i malpåse, samt
reservkapacitet i form av den infrastruktur som aggregatorer behöver.
I en marknad med flera balansansvariga aktörer kan det dessutom hända att enstaka
händelser som leder till extrem effektbrist inte går att skylla på enstaka balansansvariga.
Dessutom är normalt konsekvenserna av att vara i obalans inte speciellt kännbara för
balansansvariga. Sammantaget betyder detta att efterfrågan för tjänster för att parera
extrema effekttoppar inte blir så hög som den skulle kunna vara, vilket ytterligare ökar
riskerna för investerare som funderar på att investera i aggregatorer.
Arbetsgruppen har därför lagt fram förslag som syftar till att minska riskerna för aktörer som
tillhandahåller tjänster för att parera extrema effekttoppar. Enligt förslaget skall
balansansvariga även få ett ansvar för att säkerställa att det finns tillräckligt med långsiktig
reservkapacitet. Varje balansansvarig blir tilldelad en skyldighet att säkerställa att det finns en
viss långsiktigt reservkapacitet. Balansansvariga som misslyckas med att tillhandahålla sin
andel av reservkapaciteten föreslås få en kännbar ekonomisk bestraffning för detta.
Dessutom vill arbetsgruppen införa en kapacitetsmarknad där de balansansvariga kan köpa
den reservkapacitet de behöver. Slutligen föreslår man att aggregatorer skall få agera som
säljare på denna marknad. Marknaden skulle alltså vara öppen både för traditionella
producenter och aggregatorer.
Med dessa åtgärder hoppas man att aggregatorer skall få säkrare intäkter och att riskerna
med att investera i sådan verksamhet därmed minskas. Om en skyldighet att upphandla
reservkapacitet införs fr.o.m. slutet av 2011 kan aktörerna genomföra de nödvändiga
investeringarna så att en kapacitetsmarknad kan vara igång 2015.
Det tredje och sista spåret som diskuteras i Poignant-Sido rapporten är att öka
priskänsligheten hos elförbrukare genom ett större inslag av tidsdifferentierade och
dynamiska tidstariffer. Dessa tariffer finns redan på den franska marknaden och beskrivs
närmare längre fram i denna rapport. Arbetsgruppens rekommendationer går ut på att göra
dessa tariffer tillgängliga för fler elkonsumenter. En första rekommendation är att fasa ut alla
reglerade tariffer utan inslag av tidsdifferentiering. Idag är det bara elförbrukare som
abonnerar på mer än 36 kVA som inte kan välja bort tidsdifferentierade tariffer i den reglerade
marknaden. Arbetsgruppen vill att man omgående sänker gränsen till 18 kVA, och senare tar
bort reglerade tariffer för alla konsumenter i takt med införandet av smarta elmätare. Detta
betyder att hushåll som önskar försäkringar i form av t.ex. fast pris får söka sig till den
avreglerade marknaden. En andra rekommendation är att göra det möjligt för alla
elleverantörer att erbjuda Tempo eller liknande tariffer (se avsnitt om tariffer). Arbetsgruppen
föreslår att systemoperatören RTE är den som styr prissignalen till mätaren, som borde vara
densamma för alla elleverantörer. Särskilda avtal kan tas fram för att reglera de vinster eller
förluster som orsakas av att elleverantörer inte prognostiserat de kritiska dagarna i enlighet
med RTEs prognos. Liknande försök görs för närvarande i Bretagne samt i Provence-AlpesCôte d'Azur (se vidare pilotprojektet PREMIO (Production Répartie, Energies Renouvelables
et Maîtrise de la Demande en Electricité, Intégrées et Optimisées) (på franska).
Arbetsgruppen konstaterar att viktigast i utvecklingen mot innovativa tariffer är en snabb
utrullning av smarta mätare enligt de krav som har ställts av CRE och ERDF, förutsatt att det
pågående pilotprojekt är framgångsrikt. De nya mätarna kommer att tillåta skräddarsydd
mätning och upp till sju olika laster kommer att kunna styras enligt olika tariffstrukturer (t.ex.
elleverantörens eller nätbolagets).
Slutligen påpekar arbetsgruppen att de nätansvarigas informationssystem inte har
dimensionerats för att klara av de stora mängder data som skulle genereras av distribuerad
efterfrågestyrning i stor skala.

14

ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
PPI électricité som antogs den 25 december 2009 anger nationella mål för hur producerad el
skall fördelas mellan olika energislag. För vindkraft är målen till den 31 december 2012 11
500 MW varav 10 500 MW på land, och 25 000 MW till den 31 december 2020, varav 19 000
MW på land. För solkraft är målet 1 100 MW till den 31 december 2012 och 5 400 MW till den
31 december 2020. Elproduktion från fossila bränslen kommer att minskas från 6 900 MW till
3 300 MW fram till 2016. RTE estimerar kostnader för att integrera 19 000 MW landbaserad
vindkraft till elnätet till 1 miljard euro fram till 2020.
För nätanslutningar gäller enligt gällande lagstiftning att befintlig nätkapacitet tilldelas enligt
”first-come, first-served” regeln. Produktion från förnybara energikällor prioriteras inte och
många förnybara anläggningar som är klara att anslutas kan inte anslutas på grund av
kapacitetsbegränsningar i transmissionsnätet. Dessutom förekommer det att anslutna
anläggningar inte kan mata in all energi de kan producera.
Fram till juni 2009 publicerade RTE kartor över nätens hosting capacity (capacité d'accueil).
Hosting capacity definierades som den extra effekt nätet under varje omständighet kunde ta
emot, dvs. om en anläggnings maximala effekt var mindre än nätets hosting capacity kunde
producenten vara nästan säkert på att anläggningen kunde anslutas och att anläggningen
skulle kunna producera till sin maximala gräns. Om anläggningens maximala effekt överskred
nätets hosting capacity kunde producenten fortfarande anslutas, men inte alltid producera
maximalt med el. I takt med att mängden distribuerat generation ökat har hosting capacity
sjuknit till noll i många delar av landet. RTE har därför beslutat att sluta med publicering av
kartor som visar hosting capacity då man anser att publicering inte längre är till nytta för
producenterna. Istället publicerar RTE kartor över anslutningspotentialen (potentiel de
raccordement). Anslutningspotentialen definieras som den maximala extra effekt som kan
anslutas till nätet givet att en mängd produktion kan komma att kapas under vissa
omständigheter. Producenten informeras över möjliga kapningar i anslutningsofferten.
Kapningarna görs med hjälp av styrutrustning. Anläggningar vars maximala effekt överskrider
anslutningspotentialen ansluts inte förrän nätet förstärks. Det finns områden där även
anslutningspotentialen är noll eller nästan noll.
För att avhjälpa detta föreskriver lagen Grenelle II som antogs i juli 2010 hur de nationella
målen delas upp per region samt att de lokala myndigheterna i samarbete med de ansvariga
för transmissions- och distributionsnäten före 2011 drar upp en plan (Schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables) med syfte att identifiera vilka åtgärder
som behöver genomföras (t.ex. nätförstärkningar, nya ledningar, transformatorstationer) för
att ansluta de planerade mängderna förnybar energi. Denna anslutningskapacitet kommer att
reserveras åt förnybar energi under en 10-års period. Grenelle II föreskriver även att
kostnaderna för denna nya kapacitet socialiseras så att de nya producenterna inte belastas
med hela kostanden för den nya nätinfrastrukturen.
Myndigheterna har sedan ett par år försökt styra exakt var vindkraftsverk etableras. Sedan
den 15 juli 2007 kan vindkraftverk bara erhålla feed-in-tariffer om de etableras i särskilda
områden (Zones de Développement de l'Éolien - ZDE). Var dessa områden skall ligga
bestäms av de lokala myndigheterna som måste ta hänsyn till vindpotentialen, möjlighet till
nätanslutning, skydd av landskap, historiska monument och andra sevärdheter.
Med syfte att integrera distribuerad generation på ett säkert sätt samt utöka nätets hosting
capacity har RTE i samarbete med ERDF utvecklat ett system kallat IPES (Intégration de la
Production Eolienne dans le Système électrique). IPES gör det möjligt för RTE att övervaka
vind- och solkraftproduktionen i realtid, göra vindprognoser (med data från Météo France)
samt styra produktionsanläggningarna. 98 % av alla franska vindkraftverk är anslutna till
mellanspänningsnätet.
Utbyggnad av elnätinfrastruktur för att hantera nya produktionsanläggningar baserade på
förnybar energi följer de administrativa förfaranden som används för all sorts utbyggnad av
transmissions- och distributionsnäten. Detta betyder att ledtider för nätutbyggnad vida
överskrider de tider det normalt tar att bygga nya anläggningar – detta är speciellt sant för
markbaserad vindkraft. Ledtiderna, som många aktörer upplever som mycket långa, ökar i
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proportion till spänningsnivån. Regeringen anser dock att ledtiderna är nödvändiga för att
förankra projekt lokalt, samt för att bestämma den ekonomiskt och miljömässigt mest
fördelaktiga lösningen. I snitt tar godkännandeförfarandet för en ny förbindelse mellan 24 och
56 månader. En del lagändringar är på gång men man förväntar sig inte mer än marginellt
förkortade tider.
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
Enligt den franska energimyndigheten ADEME är Frankrikes årliga budget för FoU rörande
elsystemet c:a 65 miljoner euro. Detta inkluderar forskning som finansieras av RTE, EDF,
EDF R & D, ADEME och CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Det inkluderar
inte bidrag från företag. Flera franska företag deltar dessutom aktivt i en mängd europeiska
projekt som UE-DEEP, FENIX, Open Meter, REALISEGRID och ADDRESS. EDF samarbetar
dessutom med amerikanska EPRI.
ADEME påbörjade i 2007 ett projekt med syfte att koordinera forskningen inom intelligenta
nät och energilagring. Projektet hade fyra huvudsyften:
•
•
•
•

Identifiera franska privata och statliga aktörer som borde involveras i ett nationellt
program om intelligenta elnät
Identifiera forskningsbehovet i fem områden: transmission, distribution, interaktion
mellan transmissions- och distributionsnäten, demand-side management samt
anslutning av produktion från förnybara energikällor till distributionsnätet
Designa en mekanism för att finansiera denna forskning. Aktörerna uppskattade att
det krävdes ca 10 miljoner euro per år eller 50 miljoner euro under 5 år.
Delta i europeiska initiativ kring intelligenta elnät, t.ex. The SmartGrids Technology
Platform, SmartGrids ERA-Net

Projektet identifierade ca 100 områden som skulle prioriteras av vilka 57 resulterade i
projektrapporter. Av dessa valde ADEME ut tolv projekt för genomförande. Exempel på
projekt samt budget redovisas i tabellen nedan.
Projekt
Probabilistic methodology to optimize the connection of renewable energy power
plan to the distribution grid
The contribution of the demand side management to provide service to the
transmission and distribution grid operator
Specification of standardized interfaces for the connection of storage capacities to
the grid
Methodology to assess cost and benefice of electricity storage
Methodology to estimate the margin of the grid operator in real time

Budget (euro)
2 000 000
200 000
300 000
260 000
900 000

Parallellt med denna satsning på intelligenta nät, och som ett resultat av Grenellerundabordssamtalen, inrättades en FoU demonstrationsfond för ny energiteknologi (Fonds
démonstrateur de recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie) vars syfte är att
främja övergången till ett hållbart samhälle genom att finansiera lämpliga pilotprojekt. ADEME
gavs i uppdrag att administrera fonden som har en budget på 400 miljoner euro över 4 år
(2008-2012). Till budgeten tillkommer bidrag från industrin. Exempelvis satsades 600 miljoner
euro på projekt under 2009 varav 151 miljoner euro kom från demonstrationsfonden.
Ett av demonstrationsfondens prioriterade områden är intelligenta elnät och energilagring.
(Programme de Recherche Prioritaire N°6: Réseaux Intelligents et Stockage de l’Energie).
Budgeten är på 12 -16 miljoner euro för 2007-2010. Till detta tillkommer en okänd summa
från industrin.
En färdplan för området (feuille de route) har tagits fram av ADEME i samarbete med AREVA,
EDF R & D, GDF-Suez, RTE, ERDF, samt fyra forskningsinstitut. Utvecklingen av regelverket
tas upp i färdplanen där man presenterar två framtida regelverksscenarier: internetmodellen
samt den s.k. upplysta modellen (régulation éclairée).
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En utlysning till projekt genomfördes under 2009. Av 32 inkommande projekt har fem
offentliggjorts även om det inte är säkert att det är just dessa projekt som kommer att
finansieras med Demonstrationsfondens pengar:
•

•
•

•

•

SPIDEIR (Système de pilotage intelligent de la demande et des effacements pour
l’insertion des énergies renouvelables) har som syfte att genom ett
aggregeringssystem minska förbrukningstoppar samt underlätta integrering av
förnybar energi. Projektet kommer att pågå under 3 år och kommer att involvera 5
000 hushall. Projektet leds av elleverantören/aggregatorn Poweo.
MILLENER (Mille installations de gestion énergétique dans les îles) har som syfte att
minska elförbrukningen med 500MWh per år samt integrera intermittent produktion
på isolerade öar utan elförbindelser till fastlandet. Leds av EDF.
OMERE (Optimisation et maîtrise des énergies renouvelables et du réseau
électrique). Projektet går ut på att optimera elnätet samt förbättra dess tillförlitlighet
givet intermittenta källor, lagring, demand-response, osv. Leds av General Electric
och kommer att pågå under 3 år.
REFLEXE Har som syfte att etablera ett lokalt kontrollcentrum som ansluter
självständiga producenter (solkraft, energilagring med NiMH batterier, uppumpning,
samt reningsverk) samt identifierar potentialen för förbrukningsflexibilitet. Kommer att
pågå under 3 år och leds av Veolia.
Smart ZAE (Smart Zone d’activités économiques). Leds av SCLE sfe.

EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
Ca 10 miljoner franska elmätare har ett kommunikationsgränssnitt som kunden eller en tredje
part med kundens tillåtelse kan använda för att med hjälp av ett standardiserat
kommunikationsprotokoll fjärravläsa informationen i mätaren. Mätarna har också ett relä som
kan användas för att reglera laster i hemmet. Dessa elmätare är inte fjärravlästa men tillåter
dynamiska tariffer.
Den 31 augusti 2010 offentliggjordes dekret no. 2010-1022 om mätningsutrustning i det
offentliga elnätet. Dekretet införlivar artikel 4 (IV) i lagen no. 2000-108 från februari 2000 om
modernisering och utvecklingen av det offentliga elsystemet. Dekretet innebär bl.a. att
nätbolag måste installera mätutrustning som möjliggör för nätanvändare att få tillgång till data
om sin konsumtion och/eller produktion samt till tredje part med auktorisation från
nätanvändaren. Data som registreras av mätarna måste göras tillgänglig minst dagligen.
REDUCERING AV EFFEKTTOPPAR MED DEMAND RESPONSE

Tariffer som förmår konsumenter att flytta sin elförbrukning från perioder med hög last till
perioder med låg last har funnits i Frankrike i decennier. Dels finns vanliga Time-of-Use (ToU)
tariffer med både säsongsmässiga samt dygnsmässiga prisvariationer - option heures
pleines/heures creuses – och dessutom finns Critical-peak pricing (CPP) tariffer med en eller
två extra höga prisnivåer som elbolaget har rätt att införa med kort varsel då man ser att en
allvarlig effekttopp (critical peak) närmar sig - Tempo, Effacement Jours de Point (EJP).
ToU tariffer kan idag tecknas av konsumenter som abonnerar på 6 kW effekt eller mer i både
den reglerade och den avreglerade marknaden. ToU innebär att kWh-priset är ca 35 %
billigare under 8 timmar per dag, mellan 22:00 och 06:00. ToU-tariffer erbjuds både kunder i
de reglerade- och avreglerade marknaderna. Enligt EDF har drygt 30 % av hushållen
(motsvarande 60 % av konsumtionen) ToU-tariffer. Många av dessa hushåll har automatiskt
styrda varmvattenberedare som styrs utifrån prissignalerna.
Tempo är en kombinerad ToU/CPP tariff som bara kan tecknas av konsumenter i den
reglerade marknaden som abonnerar på 9 kW effekt eller mer. Ett Tempo-år börjar 1
september och delar upp året i 300 blå, 43 vita och 22 röda dagar. Röda dagar, under vilka
kWh-priset är som högst, kan infalla veckodagar mellan den 1 november och den 31 mars
och aldrig mer än 5 dagar i rad. Vita dagar kan infalla när som helst under året dock inte på
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söndagar. Priset är högre än under blå dagar men lägre än under röda dagar. Dessutom
varierar elpriset beroende på tiden på dygnet i enlighet med ToU tarifferna, vilket betyder att
Tempo har 6 olika prisnivåer, där den dyraste nivån är c:a 9 gånger dyrare än den billigaste
nivån.

Figur 1: Utfall av röda, vita och blåa dagar under Tempo-året 2009-2010

Tempo kräver att kunden redan dagen innan vet vilken färg nästkommande dag kommer att
få. EDF gör denna information tillgänglig på internet kl. 17:30 dagen innan och skickar även
denna information via e-post eller SMS till kunder som anmält intresse. Dessutom har alla
Tempo-kunder en dosa i hemmet som kl. 20:00 börjar lysa rött, vit eller blått i enlighet med
nästkommande dags prisnivå.
Tempo finns sedan 1996 och finns idag hos ca 1,2 % av alla hushållskunder (ca 330 000).
Det är mest familjer som bor i eluppvärmda villor som har Tempo. Det är vanligt att hushållen
har styrsystem (gestionnaire d'énergie) som anpassar användandet av varmvattenberedare
och/eller direktverkande eluppvärmning till Tempo-tariffen. EDF anger att effektuttaget
minskar med 0,5 – 1,0 kW per hushåll under röda dagar eller max. 300MW i hela landet.
Under vita dagar minskar det totala effektuttaget med 150 MW.
CRE vill att tariffer som liknar Tempo skall kunna erbjudas av alla elleverantörer och inte bara
av de traditionella elleverantörerna med kopplingar till nätbolagen. Denna fokus på demandresponse har inneburit att de franska minimikraven på smarta mätsystem har utformats för att
möjliggöra innovativa lösningar i större grad än många andra länders (se vidare avsnitt om
smarta mätare).
INTEGRATION AV DISTRIBUERAD EFTERFRÅGESTYRNING I DEN FRANSKA
MARKNADSMODELLEN

I Frankrike pågår för närvarande ett försök för att undersöka de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för små elkonsumenter att indirekt delta i reglermarknaden. Försöket går
under namnet Expérimentation Ajustements Diffus (Distributed Load Shedding Trial). Idén är
att samla ihop små laster i enheter som kan bjudas in på reglermarknaden (dvs. minst 10
MW) för uppreglering (minskad konsumtion) när marknadssignalerna är lämpliga.
Aggregatorer - de bolag som tecknar avtal med slutkonsumenter och samlar ihop dessa till
enheter - delar ut energiboxar till sina kunder som går med på att elvärme, vattenberedare
eller luftkonditionering stängs av eller dras ner under korta perioder för att bidra till att
balansera systemet. När en aggregator samlat ihop tillräckligt många hushåll kan den börja
lämna in reglerbud. När en aggregator fått ett bud antaget drar den ner lasten hos sina
kunder genom att fjärrstyra kundernas anläggningar
sitt från
kontrollcenter.
Under
försöksperioden får maximalt 100 MW uppregleringskraft komma från distribuerad
efterfrågestyrning.
Reglerenheter kan bestå av både schablon- eller intervallavräknade kunder. För
intervallmätta kunder finns krav på att de måste tillhöra samma balansansvarige och samma
distributionsnät för att kunna tillhöra en och samma enhet. Detta krav gäller inte för
schablonavräknade kunder inom en enhet - dessa kan alltså tillhöra olika balansansvariga
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och distributionsnät vilket ledde till konflikt mellan marknadsaktörerna om vem skulle ersätta
balansansvariga för den volym energi som aggregatorerna styr ner (för ytterligare information
se nedanstående ruta).
Försöket har utformats i nära samarbete mellan systemoperatören RTE, nätbolag,
balansansvariga producenter, balansansvariga leverantörer, samt aggregatorerna. CRE
godkände tillfälliga ändringar i regelverket för att möjliggöra försöket. Dock har
marknadsaktörerna inte kunnat enas om vem som skall ersätta balansansvariga för
effektreduktionerna (för en mer detaljerad förklaring se nedanstående ruta).
Trots kontroversen är alla aktörer fortsatt positiva till försöket. Första uppregleringsbudet
lades på reglermarknaden i januari 2010. CRE ser gärna att försöket permanentas och har
bett RTE komma med definitiva regler senast 31 oktober 2010 då försöket kommet att
avslutas. Samtidigt har RTE genomfört ett liknande fast lokaliserat efterfrågestyrningsförsök i
Bretagne, i ett område med mycket låg försörjningstrygghet. Första uppregleringsbud antogs
den 2 februari mellan 7.30 och 8.30. Aktörerna ersätts av en dedikerad fond.
Distribuerad efterfrågestyrning kommer även att testas som snabb reserv i ytterligare ett
försök som RTE kommer att genomföra under september-oktober 2010. Försöket går under
namnet ”Produit Court” och har som mål att testa en ny produkt som kan användas för
uppreglering under kort tid för att hantera obalanser som varar mindre än 15 minuter.
Även EDF, i samarbete med dotterbolaget Edelia, driver pilotprojekt för att testa distribuerad
efterfrågestyrning i Bretagne, Une Bretagne d’Avance 2010-2011. Projektet är inne i sin andra
omgång och kommer att involvera 700 hushåll fram till 31 juli 2011. EDF installerar
styrutrustning (en låda som kommunicerar via GPRS eller ADSL) hos hushållen. Denna
stänger av elvärme eller varmvattenberedare 10-40 minuter per dag på ett sätt att komforten
inte påverkas. De boende har även möjlighet att stoppa EDFs styrning. Det är oklart om EDF
bjuder effektreduktionerna på reglermarknaden. Enligt EDFs information till hushållen har
projektet som mål att minska användandet av el producerad på marginalen - i Frankrike
baseras marginalproduktionen på tjockolja (fioul) (se tidigare figur). Vidare vill man öka
befolkningens medvetenhet om regionens sköra försörjningstrygghet. Visualisering av den
egna konsumtionen på internet ingår i försöket.
Idag kan alla franska hushåll som har en digital elmätare (ca 10 miljoner) delta i distribuerad
efterfrågestyrning genom att anmäla sig till en aggregator. Aggregatorn Voltalis säger i ett
pressmeddelade att man har installerat eller håller på att installera 30 000 energiboxar (till
ingen kostnad för hushållen) och räknar med att ha installerat mellan 200 000 och 300 000
fram till vintern 2011-2012.

VEM ERSÄTTER DEN BALANSANSVARIGE?

Antag att vi har två balansansvariga, BA1 och BA2. BA1 lyckas förutsäga hur pass mycket
el som dess kunder kommer att konsumera under en leveranstimma och är alltså i balans
under denna timma. BA2 underskattar däremot sina kunders konsumtion och hamnar i
obalans. Om alla andra aktörer är i balans blir således hela systemet i obalans - ett
underskott råder. Systemoperatören RTE tar därför in bud för uppreglering för att täcka
underskottet. Dessa bud kan vara bud att öka produktion eller bud att dra ner konsumtion.
Antag vidare att det billigaste uppregleringsbudet är ett bud från en aggregator A att dra ner
sina kunders konsumtion. RTE accepterar detta bud, A fjärrstyr kundernas anläggningar,
kundernas konsumtion faller, och systemet är åter i balans. Vid balansavräkningen erhåller
A ersättning av RTE för den uppreglering man levererade medan BA2 får betala RTE för
den obalans man orsakat. Samtidigt kommer BA2 att kunna fakturera sina kunder för den
extra energi de konsumerat - energi som BA2 aldrig levererat.
Men antag nu att merparten av de konsumenter som A fjärrstyrde är konsumenter som BA1
är balansansvarig för. Dessa kunders minskade konsumtion kommer att leda till minskade
intäkter för BA1. Samtidigt har BA1 inte haft någon möjlighet att dra ner sin produktion - den
har ju behövts för att hålla systemet i balans. Det A har gjort är att frigöra kapacitet så att
den del av BA1's produktion som inte längre behövs för BA1:s egna kunder istället kan
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konsumeras av BA2:s kunder.
Det är uppenbart att någon aktör måste ersätta BA1 för den energi man levererat till BA2's
kunder och som BA2 fått betalt för.
Aggregatorer ansåg att om BA1 levererar energi till BA2's kunder skall BA2 betala BA1 för
detta. Problemet med denna lösning enligt tillsynsmyndigheten CRE är att den avviker från
den ”mest ekonomiskt fördelaktigt bud”-principen som RTE måste följa för att anta bud. Om
BA2 skall ersätta både RTE och BA1 blir konsekvensen att om man har ett traditionellt bud
där en producent ökar sin produktion och båda bud håller samma pris kommer det
traditionella budet i slutändan att bli den mest ekonomiskt fördelaktiga då BA2 inte behöver
betala både RTE och BA1. I ett uttalande meddelade CRE är det aggregatorn A som måste
ersätta BA1 och att denne måste ta hänsyn till denna ersättning när den lägger bud.
Uttalandet fick stort genomslag i både fransk och internationell media (France Resists a
Power-Monitoring Business, New York Times) där aggregatorn Voltalis skickligt målade upp
en bild av det miljöprogressiva företaget som körts över av ett etablissemang bestående av
myndigheter och traditionella producenter som skyddar varandra.
Voltalis har överklagat CREs beslut till Frankrikes högsta förvaltningsdomstol Conseil
d'État. En första förhandling ägde rum den 17 september 2010.

NÄTTARIFFER

Tariffen för att utnyttja det allmänna elnätet kallas TURPE. Enligt fransk lag måste tariffen
vara densamma i hela landet även om tariffen varierar beroende på kundens val av kontrakt.
Hur TURPE skall se ut bestäms av den franska regeringen efter förslag från CRE. Processen
är att CRE tar fram ett förslag som regeringen antingen godtar i sin helhet eller förkastar.I
oktober 2008 underkände den franska regeringen CRE’s förslag till hur TURPE 3 skulle
utformas. Det främsta skälet till att man underkände förslaget var att man ansåg att tarifferna
borde innehålla ett större inslag av tidsdifferentiering (säsong, veckodag, tid på dygnet) för att
stimulera flexibilitet på efterfrågesidan, särskilt under perioder med hög last. Redan 2005
ställde den franska regeringen krav på tidsdifferentierade tariffer.
I februari 2009 meddelade CRE att man håller på se över tariffstrukturen så att den uppfyller
detta mål samtidigt som den drar nytta av de nya smarta elmätare som kommer att installeras
i Frankrike. En konsultation (Consultation publique de la Commission de régulation de
l’énergie sur la structure des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, 15/07/10)
avslutades i September 2010.
SMARTA MÄTSYSTEM
I juli 2005 offentliggjordes en lagändring (Artikel 74, Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique) som innebär att nätbolag måste
göra det möjligt för eleverantörer att erbjuda sina kunder elpriser som varierar beroende på
årstid eller dag, samt uppmuntrar konsumenter att begränsa sin konsumtion under
höglastperioder.
Som en direkt följd av detta annonserade ERDF ett storskaligt pilotprojekt som går under
namnet Linky. Pilotprojektet omfattar 300 000 uttagspunkter och 7 000 koncentratorer för att
testa Frankrikes framtida intelligenta mätsystem. Detta föranledde CRE att publicera, i
september 2007, ett dokument (Orientations pour le comptage électrique basse tension
évolué (≤ 36 kVA) där man definierade vilka mål man vill uppnå med hjälp av intelligenta
mätsystem (i lågspänning, ≤36 kVA) samt vilken funktionalitet mätsystemen borde ha för att
uppfylla dessa mål. Underlaget till CREs dokument inkluderade en teknoekonomisk studie av
konsekvenserna av införande av intelligenta mätsystem i stor skala i Frankrike (Comparatif
international des systèmes de télé-relève ou de telegestion et étude technico-économique
visant à évaluer les conditions d’une migration du parc actuel de compteurs, Capgemini, mars
2007). Studien försökte kvantifiera nyttorna av tre olika scenarier där AMM-system med
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varierande grad av funktionalitet infördes. Studien innehöll även en internationell utblick i
vilket man varnade för den svenska modellen där nätbolagen själva fick välja vilken
funktionalitet som deras AMM-system skulle ha med en vild flora av olika system som följd.
Hur väl mätsystemets funktionalitet stämmer överens med CREs mål kommer att avgöra till
vilken grad ERDF tillåts finansiera de nya mätsystemen via nättariffen TURPE. Ytterligare
aspekter som kommer att beaktas innan man fattar beslut om en massiv utrullning är
mätsystemets interoperabilitet samt de ekonomiska och finansiella villkoren. Slutgiltiga krav
kommer sannolikt inte att bestämmas förrän pilotprojektet har utvärderats.
Installationen av det nya intelligenta mätsystemet påbörjades i mars 2010. Testandet av
systemet kommer att ske under perioden november 2010 - mars 2011. ERDF har gett
elleverantörer detaljerade specifikationer, och man har fört en dialog med elleverantörer med
syfte att definiera eller utveckla Linkys funktionalitet. Projektet har en egen webbsida för att
informera allmänheten.
Om allt går väl räknar ERDF att den franska utrullningen kan bli klart vid slutet av
2016. ERDF har beräknat kostnaden för att installera intelligenta mätsystem hos samtliga
kunder till ca 4 miljarder euro över 20 år, vilket motsvarar ca 1 euro per månad på
slutkonsumenternas faktura.
CREs UTVÄRDERING AV LINKY

I februari 2010 publicerade CRE ett dokument (Délibération de la CRE portant orientations
sur les modalités de réalisation et d’évaluation de l’expérimentation d’Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) en vue de l’évolution du comptage électrique basse tension de
faible puissance, 11/02/10) där man beskriver hur man kommer att gå till väga för
att utvärdera Linky. Syftet med utvärderingen är att avgöra hur pass väl Linkys funktionalitet
kan användas för att uppfylla de mål CRE anser är nödvändiga för att motivera en massiv
utrullning av intelligenta mätsystem. Dessa mål med tillhörande funktionaliteter beskrivs i
nedanstående ruta.

Mål 1: Förbättring av informationen som är tiigänglig för konsumenten
•

•
•
•

Belastningskurva med en programmerbar upplösning på minst 30 minuter.
o Nb: I ERGEGs konsultation om Draft GGP on regulatory aspects of smart
metering for electricity and gas ställdes frågan When interval metering is
applied, which interval should be used for customers? ERDF anger i sitt svar att
de kommer att testa en upplösning på 10 minuter. ERDF anser att
halvtimmesmätning inte är tillräckligt viket förmodligen hänger samman med en
önskan att kunna integrera småkonsumenter i reglermarknader (se vidare
försöket ”Ajustements diffus”).
Lagring av belastningskurvan med halvtimmesupplösning för de senaste två
månaderna.
Registrering av max. uttagen effekt (Pmax) samt registrering av alla tillfällen då
abonnerad effekt har överskridits.
Display på mätaren som visar registerställning, momentaneffekt, överträdelse av
abonnerad effekt, max. uttagen effekt. Informationen skall också kunna skickas till en
extern display så som är möjligt idag på franska digitala elmätare som har
kommunikationsgränssnittet TIC (téléinformation client).

Mål 2: Förbättring av villkoren för en väl fungerande elmarknad
•
•
•
•

Elleverantören skall kunna erbjuda olika tariffstrukturer oberoende av strukturen av
nättariffen TURPE.
Mätsystemet måste innehålla fyra register till nättariffen TURPE, 10 till elleverantörerna.
Minst ett relä som kan användas för att styra laster i hemmet enligt leverantörens eller
nätbolagets tariff.
Kommunikationsgränssnittet TIC med möjlighet att skicka informationen i mätaren till
andra enheter.
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•
•
•
•

Fjärrstyrning av elleveransen (av/på) samt neddragning av effekt i 1 kVA steg.
Fjärrkonfigurering av kundens kontrakt: abonnerad effekt samt tariffstruktur.
Fjärravläsningssystem måste ha tillräckligt med kapacitet för att kunna samla in mätdata
dagligen. Informationen måste göras tillgänglig för elleverantören samtidigt som till den
nätansvarige.
Systemet kommer även att utvärderas utifrån dess interoperabilitet.

Mål 3: Göra det lättare för nätbolagen att hålla sina kostnader under kontroll
•
•
•
•

Övervakning och registrering (2 år) av el-kvalitet: spänningsvariationer samt antal
avbrott (både långa och korta) och deras varaktighet .
Självdiagnostisering
Mätning av förluster samt identifiering av områden med högre nätförluster än vad
nätmodellerna anger.
Periodisk avläsning av mätaren, enstaka avläsningar, leverantörsbyte, ändring av
abonnerad effekt, uppsägning av kontrakt, start av kontrakt, ändrig av tariff.

Mål 4: Demand Response och reducering av koldioxidutsläppen
•
•
•
•

Möjlighet för elleverantören att införa höga prisnivåer med kort varsel (16 timmar) då
man ser att en allvarlig effekttopp (critical peak) närmar sig, samt möjlighet att meddela
detta till kunder och nätansvariga dagen innan.
Liknande funktionalitet för produktionsanläggningar (Linky har bara ett register och en
belastningskurva tillgänglig för produktion så samma funktionalitet som för att mäta
konsumtion kommer inte att vara tillgänglig).
Mätning av absorberad reaktiv energi.
Möjlighet till laststyrning

Vidare kommer Linkys prestanda att utvärderas, t.ex. hur lång tid det tar att samla in data från
25, 50, 75 samt 100 % av mätvärdena. Fjärravläsningssystem måste ha tillräckligt med
kapacitet för att kunna samla in mätdata dagligen.
ELBILAR
Inom ramen för den statliga Demonstrationsfonden för ny energiteknologi (Fonds
démonstrateur de recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie) har ADEME i två
omgångar (2009 samt 2010) genomfört utlysningar till pilotprojekt för Vägfordon med låga
utsläpp (véhicules routiers à faible émission).
Budgeten för första omgången var 57 miljoner euro att dela mellan 11 projekt och 52 miljoner
euro at dela bland 12 projekt i andra omgången. Andra omgången var ett direktresultat av
den franska regeringens Pacte automobile för att stödja bilindustrin. ADEME förväntas även
meddela att man kommer att ta in anbud för pilotprojekt rörande laddningsstruktur för elbilar för detta har man avsatt 70 miljoner euro.
Den franska regeringen offentliggjorde sina planer för elbilar i oktober 2009. Regeringen
räknar med 2 miljoner elbilar i Frankrike år 2020 och 4,5 miljoner år 2025. Regeringen har
ingått ett avtal med Renault och PSA för tillverkning av 60 000 elbilar under 2011- 2012.
Allmänheten kommer att få en bonus på 5 000 euro vid köp av bilar med låga CO2 utsläpp
(mindre än 60 g/km).
För att säkerställa att den nödvändiga infrastrukturen finns på plats har regeringen engagerat
tolv städer (bl.a. Paris, Nice, Bordeaux Grenoble och Strasbourg Pays d’Aix-en-Provence) i
en utrullning av en allmän laddningsinfrastruktur för elbilar. Man räknar med att ha 75 000
laddningsstolpar på plats år 2015 och 400 000 år 2020.
Regeringen räknar även med att det 2015 kommer att finnas 900 000 privata
laddningspunkter och 4 miljoner år 2020. Lagen Grenelle II föreskriver att alla bostäder med
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parkeringsplats som byggs fr.o.m. 2011 förses med laddningsinfrastruktur för elbilar samt att
regelverk för bostäder ändras för att underlätta att fatta beslut att installera
laddningsinfrastruktur. Laddningsinfrastruktur bör även finnas på alla arbetsplatser med egen
parkering fr.o.m. 2015.
Man räknar med att 90 % av laddningspunkterna kommer att vara privata (dvs. hemma eller
på arbetsplatsen) medan 10 % kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Offentlig
laddningsstruktur ses mer som en försäkring mot att bli utan el än som huvudalternativet. Man
planerar för två typer av laddningar, snabb (24 kVA) och långsam (3kVA). Den snabba
laddningen förväntas bli fyra gånger dyrare än den långsamma för att helt ladda en 30 kWh
batteri. CRE planerar att ta fram ett regelverk kring laddningsförfarandet för att bl.a. minska
påverkan på elnätet.
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ITALIEN
Italiens övergång till smarta mätsystem var inte ett myndighetsbeslut utan landets
största nötbolag Enel Distribuzione började installera smarta mätare redan 20012002. Tillsynsmyndigheten ställde funktionella minimikrav i efterhand. Italienska
konsumenter betalar samma nättariff oavsett vilket nätbolag de tillhör och har därför
rätt till samma tjänster.
Vanliga tariffer utan hög- och låglastperioder håller på att fasas ut.
Integrering av produktion från förnybara energikällor är myndighetens högsta
prioritet.

INLEDNING
Italien är en pionjär inom smarta elmätare där Enel redan 2001 påbörjade vad som hittills är
världens största utrullning av smarta elmätare. Enel påbörjade utrullningen av rent
kommersiella skäl utan några specifika krav från myndighetshåll. Den italienska
tillsynsmyndigheten AEEG har därefter i efterhand formulerat krav på grundfunktionalitet för
smarta mätsystem för att säkerställa att alla elkonsumenter får tillgång till samma tjänster som
Enels kunder.
Den italienska elmarknaden för hushållskunder avreglerades 1:a juli 2007. Hushåll och som
inte gjort ett aktivt val av elleverantör har dock kunnat fortsätta med reglerade tariffer som
uppdateras var tredje månad. Dessa hushåll (ca 93 % vid utgången av 2009) sägs tillhöra
den reglerade marknaden - "Mercato di Maggior Tutela".
Efter avregleringen är det nätbolagen som äger elmätarna och ansvarar för mätning och
rapportering.
AKTÖRER
Lagstiftning inom energiområdet hanteras främst av Energidepartementet som tillhör
Ministero dello Sviluppo Economico (MSE). Tillsynsmyndighet inom området är Autorità per
l'energia elettrica e il gas (AEEG)
Ansvarig för att främja den förnybara elproduktionen samt högeffektiv kraftvärme är den
statliga myndigheten Gestore dei Servizi Energetici (GSE). GSE tilldelar bl.a. gröna certifikat
och ursprungsgarantier, driver olika stödmekanismer, samt köper el av förnyelsebara
producenter som deltar i olika sorters feed-in-program som t.ex. "ritiro dedicato".
Systemansvarig och största ägaren av transmissionsnätet är Terna. Terna är börsnoterad
sedan 2004. Distributionsnätet drivs av 135 olika företag. Enel Distribuzione är störst med ca
24,5 miljoner hushållskunder (86 %). Sammanlagt har 7 nätbolag mer än 100 000
hushållskunder och 53 nätbolag har mindre än 1 000 kunder.
ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR
ALLMÄN UTVECLING

När det gäller intelligenta nät kan tre områden där stora förändringar har skett lyftas fram:
regelverk för aktiva anslutningar som gör det lättare för anslutning av elproduktion från
förnybara energikällor; krav på årliga rapporter om utvecklingen av den distribuerade
generationen samt dess påverkan på elsystemet; och slutligen beslut om villkor för inmatning
(dispatching) av el från icke-programmerbara förnybara energikällor. Vidare har man infört
obligatoriska tidsdifferentierade tariffer för alla kunder i den reglerade marknaden.
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AEEG har som specifikt mål att främja utvecklingen av intelligenta nät genom regulatoriska
incitament i dess strategiska plan 2010-2012 (Piano Strategico triennale 2010-2012).
Produktionsanläggningar som ansluts till mellanspänningsnätet måste följa den italienska
standarden CEI 0-16, 2008-07. Standarden beskriver för första gången hur kommunikation
mellan produktionsanläggningar och nätbolagens övervakningssystem skall gå till. En
motsvarande nationell standard för lågspänningsnäst håller på att tas fram och beräknas vara
klar 2011. Standarden kommer att beskriva hur reläer placerade i produktionsanläggningar
skall ta emot styrsignaler från nätbolagen för att justera spänning eller begränsa aktiv effekt.
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
Huvudansvarig för forskning rörande elsystemet är statliga Ricerca sul Sistema Energetico
(RSE) (tidigare ERSE S.p.A.), ett dotterbolag till GSE. RSE har fyra huvudsakliga
aktivitetsområden – att driva FoU-programmet Ricerca di Sistema, att delta i europeiska
forskningsprogram, att representera Italien i utvalda IEA-program (Implementing Agreements)
samt att driva projekt av relevans för elsystemet inom regeringens satsning på FoU kallad
Industria 2015. Av dessa program är det Ricerca di Sistema som har mest relevans för
utvecklingen av intelligenta nät i Italien.
Ricerca di Sistema har som mål att främja innovation för att säkra elsystemets hållbara
utveckling. I samband med elmarknadens avreglering inrättades en fond för att finansiera
RdS. Fonden finansieras i sin tur via en komponent i elfakturan (Componente A5, Attività di
ricerca e sviluppo) som varierar beroende på abonnerad effekt samt den egna konsumtionen.
Som lägst är den 0.02 c€/kWh och som högst 0.044 c€/kWh. Beloppen är satta för att
garantera intäkterna på minst 70 miljoner euro per år eller 210 miljoner euro för
treårsperioden 2009-2011.
Förfarandena för förvaltningen av fonden fastställdes med dekret av MSE. I dekretet
föreskrivs upprättande av en kommitté av experter som, efter konsultation med AEEG och
andra relevanta myndigheter, utarbetar treåriga planer på hur forskningen skall bedrivas samt
vilka ämnen som skall prioriteras (rollen av expertkommittén har tillfälligt getts till AEEG).
Projekten delas upp i två huvudgrupper. Den första består av systemrelaterade projekt till
nytta för allmänheten eller projekt vars syfte är att förbereda framtagande av standarder.
Dessa projekt genomförs huvudsakligen av statliga organisationer eller universitet och
finansieras av RdS till 100 %. För nuvarande omgång 2009-2011 har RdS avtal med Italian
National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development
(ENEA), National Research Council (CNR) samt CESI. Den andra gruppen består av projekt
inom industriforskning samt innovativ utveckling som görs i samarbete med privata företag.
RdS körs i omgångar. Projekt som finansieras enbart med statliga medel måste publicera
sina slutrapporter på Internet och presenteras i internationella konferenser som CIRED om
möjligt.
För mer information om de olika omgångarna samt projektbeskrivningar och slutrapport (på
italienska) hänvisas till:
• Första omgången 2000-2005,
• Andra omgången 2006-2008
• Pågående 2009-2011.
Vidare finansierar MSE, inom ramen för programmet ”Industria 2015”, projekt inom
distribuerad generation för 27 miljoner euro, samt för elektrisk mobilitet för 180 miljoner euro.
STIMULANSÅTGÄRDER

Under nuvarande tillsynsperiod (2008-2011) har AEEG infört speciella stimulansåtgärder vars
syfte är att snabba upp utvecklingen av intelligenta elnät. Normal maximal avkastning under
tillsynsperioden är satt till en WACC om 7 % för distribution. Vissa investeringar, som t.ex.
nya transformatorstationer (hög/mellanspänning) tillåts dock en extra avkastning på 2 %
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under 8 år. Nätbolag som genomför pilotprojekt relaterade till s.k. aktiva distributionsnät har
dessutom rätt till extra hög avkastning på dessa projekt. För godkända pilotprojekt utökas
WACC:en med två extra procent under en tolvårsperiod, till 9 %.
AEEG har med resolution ARG/elt 39/10 fastställt de kriterier som pilotprojekt måste uppfylla
för att omfattas av denna stimulansåtgärd. Kriterierna är formulerade för att främst främja
projekt inriktade mot s.k. aktiva distributionsnät. Ett aktivt nät definieras här som ett
mellanspänningnät eller lågspånningsnät där omvända flöden uppträder under minst 1 % av
tiden under ett år.
AEEG resonerar att utvecklingen i Italien går mot aktiva distributionsnät (främst i
mellanspänning) samt att utvecklingen är nödvändig för att kunna möjliggöra (i
prioritetsordning):
•
•
•
•

ökad distribuerad elproduktion (främst från intermittenta förnybara energikällor) under
bibehållen elkvalitet
styrning av laster i elsystemet
ökad energieffektivisering
möjligheter för slutkunder att delta i elmarknaden genom att reagera på prissignaler

AEEG hänvisar till sina årliga kartläggningar om utvecklingen av den distribuerade
generationen (Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita in Italia per
gli anni 2007 e 2008 ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita sul sistema
elettrico nazionale - Uppföljning av utvecklingen av distribuerad produktion och analys av
eventuella effekter av distribuerad produktion på det nationella elsystemet) samt till studien
"Impatto della generazione diffusa sulle reti di distribuzione“ och bedömer att denna
utveckling kräver effektiva och snabba kommunikationsnätverk för övervakning och styrning.
Vidare anser AEEG att införande av elbilar innebär att energilagring kommer att spela en
viktig roll i framtiden. Dessa energilager kan med fördel användas av nätansvariga för
balansering
av
intermittenta
källor
samt
för
att
förbättra
leveranskvalitet,
spänningsstabilisering samt frekvenskontroll.
Bara pilotprojekt som genomförs i ett verkligt aktivt nät godkänns. Projekten måste dessutom
leda till att man i nätet kan kontrollera och styra spänningsnivåer samt automatiskt registrera
alla relevanta parametrar. Vidare får endast standardiserade kommunikationsprotokoll
användas och gällande gränsvärden för elkvalitet måste respekteras.
Projekten kommer dessutom att evalueras utifrån följande kriterier:
•
•
•
•
•
•

inkluderande av en eller fler transformatorstationer (MT/AT)
planer för att engagera de aktiva konsumenterna - så att nödvändiga ändringar i
deras anläggningar kan genomföras för att möjliggöra testande av kontroll- och
styrutrustning
inkluderande av ändringar till nätskydd samt automatisering av ställdon tillhörande
gränssnitt till aktiva anläggningar
användande av SCADA system för övervakning och styrning
inkluderande av tvåvägskommunikation med slutkunderna för att testa demand
response genom prissignaler
inkluderande av lagringssystem, speciellt i anslutning till intermittenta energikällor
eller till laddningsstationer (även tvåvägs) till elbilar. Man kan även tänka sig att man
använder sig av icke-förnybara källor för att garantera en jämn och regelbunden
inmatning.

De förväntade nyttorna kommer att evalueras enligt kriterier som tar hänsyn till:
•
•
•
•
•

antalet aktiva uttagspunkter som engageras i projektet
ökning av den inmatade elektriciteten jämfört med före de “smarta” åtgärderna
procentuell ökning av den inmatade elektriciteten jämfört med före de “smarta”
åtgärderna, beräknat i förhållande till de passiva användarnas konsumtion
användande av distribuerad produktion för att reglera spänningen
tidplan
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•
•
•

förbättring av indikatorer av leveranskvalitet jämför med hur det var före de “smarta”
åtgärderna
grad av direkt engagemang av aktiva ägare till distribuerade generation, med hänsyn
tagen till de ekonomiska incitament som kan finnas på plats för att säkra deras
deltagande
användande av kommunikationssystem (med öppna protokoll) för utbyte av
information mellan nätansvariga och nätanvändare.

Slutdatum för att presentera projekt är den 30 september 2010. Bara projekt påbörjade efter
den 31 december 2007 kan komma att godkännas. Slutresultat av alla projekt kommer att
presenteras på Internet.
ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
ALLMÄNT

Det italienska ledningsnätet har fyra nivåer: lågspänning (BT) < 1 kV, mellanspänning (MT) <
35 kV, högspänning (AT) 132/150 kV samt extra-högspänning (AAT) 380/220 kV. Ansvarig för
att förvalta och driva AT samt AAT näten är Terna. Nätet är starkt sammanflätade (meshed) i
de norra delarna av landet medan de centrala och södra delarna är mindre utvecklade. Detta
har ställt till problem i samband med den kraftiga expansionen av vindkraft i södra Italien.
Italien tillämpar prioriterad inmatningsordning. Ansvarig för inmatning (dispatching) är Terna.
Terna har även systemansvar.
ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Processerna för anslutning av produktionsanläggningar till elnätet betraktades länge som ett
av de största hindren för etableringen av distribuerad elproduktion. I syfte att effektivisera,
förenkla och göra anslutningsprocessen mer transparent har AEEG med beslut ARG/elt 99/08
lagt fram ett samlat nationell regelverk innehållande tekniska, förfarandemässiga samt
ekonomiska villkor för anslutning till nätet som tvingar alla aktörer (Terna, nätbolag, GSE och
producenter) att agera inom bestämda tidsramar. Regelverket, som trädde i kraft 1 januari
2009 är känt som TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive).
TICA föreskriver att anslutning av anläggningar för förnybar energi samt högeffektiv
kraftvärme måste prioriteras över anslutning andra energikällor. Förfrågningar om anslutning
av produktionsanläggningar > 10 MW hanteras av Terna medan förfrågningar om anslutning
av produktionsanläggningar < 10 MW hanteras av det lokala nätbolaget. Inför senaste
ändringen av TICA i augusti 2010 diskuterades att sänka denna tröskel till 6MW men AEEG
valde att avvakta med ett beslut. Generellt ansluts produktionsanläggningar upp till 100kW till
lågspänningsnätet mellan produktionsanläggningar upp till 6 000 kW ansluts till
mellanspänningsnätet och man vill fortsätta att försöka ansluta så många anläggningar 610MW som möjligt till mellanspänningsnätet.
Efter ankommen anslutningsförfrågan har nätbolag 20, 45 eller 60 dagar på sig att utreda
anläggningens effekt på nätet och lämna en anslutningsoffert (den s.k. ”preventivo”) beroende
på önskad max. inmatningseffekt (upp till 100 kW, 100 – 1 000 kW respektive över 1 000 kW).
Om anslutningen måste göras på en högre spännngsnivå kan anslutningsofferten dröja
ytterligare 15 dagar. Anslutningsofferten gäller i 45 dagar.
När det gäller anslutningsvillkor reglerar TICA att anslutningsofferten bl. a. måste innehålla de
ekonomiska villkoren för anslutningen, den tekniska utformningen av den minsta lösningen
som krävs för att ansluta anläggningen, samt de dokument som krävs för att ansöka om
nödvändiga tillstånd. Sökanden kan även - mot en avgift - låta nätbolaget sköta
tillståndsansökningen.
När det gäller den tekniska lösningen måste det framgå vilka delar sökanden kan utföra själv
om så önskas. Producenter av förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme har
möjlighet att själva genomföra anslutningen upp till befintligt nät och det måste framgå av
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anslutningsofferten vilka delar av anslutningen de kan genomföra själva.
Även när det gäller de ekonomiska villkoren för anslutning särbehandlas förnybara
energikällor och högeffektiv kraftvärme. Anslutningsavgiften är den lägsta av:
A = 35 €/kW * effekt + 90 €/kW/km * effekt * [avståndet (luftkabel) mellan anslutningspunkt
och närmsta MT/bt transformatorkabin som är minst 5 år gammal] + 100
B = 4 €/kW * effekt + 7,5 €/kW/km * effekt * [avståndet (luftkabel) mellan anslutningspunkt och
närmsta AT/MT transformatorkabin som är minst 5 år gammal] + 6000
Detta betyder att anslutningsavgiften är oberoende av det faktiska avståndet till nätet,
eftersom det inte är givet att närmsta nätet har tillräckligt med kapacitet. I de fall där kablar
måste grävas blir det istället 2*90 €/kW/km samt 2*7,5 €/kW/km i formeln ovan. Om geografin
försvårar genomförande (inga vägar, sjöar, flod) blir det 3*90 €/kW/km, 3*7,5 €/kW/km, 3*35
€/kW samt 3*4 €/kW.
Producenten har 30 dagar (lågspänning) eller 45 dagar (mellanspänning) att acceptera
anslutningsofferten.
Innan anläggningen tas i drift måste producenten anmäla den hos Ternas
anläggningsdatabas CensImp (Censimento Impianti). I samband med anmälan erhålls av
Terna en unik identifikationskod som sedan 1 januari 2010 alla producenter måste använda i
sin kommunikation med marknadsaktörerna. Anläggningen får inte tas i drift förrän
producenten har fått identifikationskoden samt kommunicerat denna kod till nätbolaget.
Nätbolaget måste i sin tur meddela Terna när anläggningen tas i drift genom att ange koden.
Nätbolagen har 30 arbetsdagar på sig att förberedda enkla anslutningar och 90 arbetsdagar
för att förbereda mer komplexa anslutningar, som utökas med 15 arbetsdagar för varje km
kabel som måste dras i mellanspänning utöver första kilometern. När producenten är klar
med anläggningen har nätbolagen 10 dagar på sig att sätta den i drift.
Böter på det största av 20 euro eller 5 % av anslutningsavgiften för varje dag förseningen
pågår utgår automatiskt om nätbolaget inte håller sig till tidsramarna. När det gäller
förnyelsebara energikällor eller högeffektiva kraftvärmeverk kan producenten koppla in AEEG
vid långa förseningar (60 dagar för kostnadsförslag och 120 dagar för anslutningen). AEEG
kan då "tvinga" nätbolaget att slutföra de nödvändiga arbetena.
KARTLÄGGNING AV FLASKHALSAR

Senaste uppdatering av TICA skedde i augusti 2010 efter konsultation med
marknadsaktörerna och har till en stor del handlat om hur man på bästa sätt med hjälp av
regelverket kan styra mot ett bättre utnyttjande av den befintliga nätkapaciteten samtidigt som
man vidareutvecklar nätet från de delar att landet där tillgång till förnybara energikällor är
störst.
I första hand han man ändrat i procedurerna i ett försök att komma itu med problem med
outnyttjad reserverad nätkapacitet. Accepterade anslutningsofferter används av nätbolagen
för att reservera nätkapacitet. De senaste åren har man noterat att i vissa delar av landet har
man satt i system att reservera nätkapacitet i spekulativt syfte utan att egentligen ha för avsikt
att ansluta en anläggning. AEEG har beräknat att i distributionsnätet har ca 27 000
anslutningsofferter (motsvarande 23 GW) hittills förfallit utan att någon anläggning satts i drift.
Detta medför ett antal problem speciellt där det råder kapacitetsbrist eftersom när nätbolaget
bestämmer minimilösningar för anslutning tar man hänsyn till alla redan accepterade
anslutningsofferter, dvs. man antar att alla produktionsanläggningar man har räknat på
kommer att sättas i drift. Det kan då hända att en anläggning som snabbt får alla tillstånd
måste vänta länge på anslutning eftersom nätbolaget tror att de närliggande delarna av nätet
är saturerade och planerar därför att ansluta anläggningen längre bort.
AEEG har därför identifierat ett behov att kartlägga på ett entydigt sätt i vilka områden samt i
vilka ledningar det finns kapacitetsproblem. Terna har fått i uppdrag att föreslå kriterier för att
entydigt identifiera de kritiska ledningarna samt de ledningar som närmar sig kapacitetsbrist
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om man tar hänsyn till alla produktionsanläggningar som har accepterat anslutningsofferten
eller som ingår i den regionala planeringen.
Efter att AEEG har godkänt kriterierna måste nätansvariga med minst en transformatorstation
(hög-mellanspänning), före den 30 juni 2011, publicera på Internet kartor över
högspänningsnätet samt transformatorstationerna (hög-mellanspänning) i syfte att
tillhandahålla aktuell kvalitativ information om nätkapacitet. Informationen för hög och extrahögspänningsnät måste uppdateras var åttonde månad och var fjärde månad för låg- och
mellanspänningsnät.
För extra-högspänningsnätet (380/220 kV) måste Terna föreslå kriterier för att entydigt
identifiera de kritiska ledningarna samt ledningar som närmar sig kapacitetsbrist. För
högspänningsnätet (132/150 kV) måste Terna föreslå kriterier för att entydigt identifiera både
kritiska områden och kritiska ledningar samt områden och ledningar som närmar sig
kapacitetsbrist.
För låg- och mellanspänningsnät måste nätansvariga i kartorna identifiera:
•

med gult: områden under transformatorstationer (hög-mellanspänning) där det råder
normala förhållanden och i vilka P > 0,5 * P
med orange: områden under transformatorstationer (hög-mellanspänning) där det
råder normala förhållanden och i vilka: P > P
med rött: områden under transformatorstationer (hög-mellanspänning) där det råder
> 0,9 * P (dessa områden betecknas
normala förhållanden och i vilka: P - P
som kritiska)
med vitt: resterande områden
inm

•

c,min

inm

•

inm

•

c,min

c,min

n

Ett område definieras som en provins eller en samling kommuner eller delar av en kommun,
P är summan av effekten av alla anläggningar som har lämnat in en anslutningsansökan
är min. effektbelastning, definierat som områdets i 15och fått en anslutningsoffert, P
minutersintervallet som sammanfaller med den minsta regionala toppen, och P är summa av
den nominella effekten av alla hög-mellanspänningstransformatorer installerade i alla
transformatorstationer i området.
inm

c,min

n

Vidare måste alla nätbolag före den 28 februari varje år publicera på Internet samt skicka till
AEEG en lista över hög-mellanspänningssektioner av transformatorstationer för vilka
föregående år har elflödet går i ”motsatt håll” under minst:
•
•
•

1 % av alla timmar under ett år i dagsläget
5 % av alla timmar under ett år i dagsläget (gränsvärdet enligt CEI-016)
I de kritiska områdena öppnar även AEEG även möjligheten för nätansvariga att
genomföra open-season förfaranden för att på bästa sätt tilldela den befintliga
nätkapaciteten.

Beslut ARG/elt 125/10 föreskriver även att alla som ansöker om att ansluta anläggningar i de
kritiska områdena lämnar en bankgaranti i samband med att man accepterar en
anslutningsoffert. Bankgarantin är på 110 €/kW, 60 000 €/MW eller 20 250 €/MW beroende
på om anläggningen skall anslutas till låg-, mellan-, resp. hög eller extra-högspänningsnätet.
Vidare har sökanden 6 eller 12 månader (låg- resp. mellanspänningsanslutningar) för att
kommunicera till de nätansvariga att arbetet med produktionsanläggningen har börjat eller att
tillståndsprocessen drar ut på tiden.
Slutligen infördes krav på att nätbolag med minst 100 000 kunder varje år måste publicera
samt meddela till AEEG och Energidepartamentet vilka planer de har för att bygga ut samt
förstärka elnätet med hänsyn tagen till den förväntade utvecklingen av elproduktionen. Av
speciellt intresse är planer som rör högspänningsledningar samt transformatorstationer samt
de viktigaste planerna för mellanspänningsnätet.
UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGEN AV DISTRIBUERAD PRODUKTION OCH ANALYS AV
DISTRIBUERAD PRODUKTIONS PÅVERKAN PÅ DET NATIONELLA ELSYSTEMET

Sedan 2004 genomför AEEG årliga omfattande kartläggningar av utvecklingen av
distribuerad generation i vilka man bl.a. kartlägger spridningen, gällande regelverk samt

29

vilken effekt distribuerad energi haft på det italienska elnätet. Senast publicerade
kartläggningen finns som bilaga till Beslut ARG/elt 81/10.
Inom ramen för de årliga kartläggningarna betraktar AEEG distribuerad generation som alla
produktionsanläggningar med nominell effekt < 10 MW och anslutna till mellanspänningsnätet
eller lågspänningsnätet. Som en delmängd av distribuerad generation definieras småskalig
produktion och mikrogeneration. Småskalig produktion definieras enligt lagen som alla
anläggningar (inklusive kraftvärme) med en generationskapacitet på upp till 1 MW medan
mikrogeneration definieras som alla anläggningar med effekt upp till 50 kW.
Det är alltså anläggningar som ansluts till låg- eller mellanspänningsnäten som kartläggs. År
2008 kom ca 60 % av elproduktionen i dessa anläggningar från förnybara energikällor, främst
vattenkraft. Vindkraft stod för drygt 3 % medan solvärme stod för ca 1 %. Preliminära siffror
för 2009 visar att vindkraft har ökar med ca 35 % till 6 600 GWh medan solvärme har ökat
med ca 400 % till 1 GWh. Anläggningar med effekt upp till 20 kW ingår inte i kartläggningen
men man hoppas kunna inkludera även dessa anläggningar i framtiden.
När det gäller effekten av distribuerad generation på distributionsnätet anses problemen mer
akuta i mellanspänningsnätet eftersom en stor del av anläggningarna är direktkopplade (dvs.
utan statiska omriktare) vilket inte är fallet i lågspänningsnätet. Man konstaterar även att
distribuerad generation kan ha fördelar – som att produktionen finns närmare elkonsumenten,
men att minskningen av nätförluster inte alltid kan garanteras. De nya förnyelsebara
anläggningarna är dessutom ofta icke-programmerbara med allt vad det innebär.
I tredje rapporten presenteras studien "Impatto della generazione diffusa sulle reti di
distribuzione" utfört av Politecnico di Milano – i samarbete med CESI Ricerca. Studien
sammanfattar resultat beställda av AEEG om effekterna av distribuerad generation samt
resultaten av liknande frågeställningar inom ramen för Ricerca di Sistema.
Studien hade som mål att kvantitativt bedöma hur mycket distribuerad generation (max. effekt
som kan installeras) som kan anslutas i dagens (studien är daterad januari 2009)
mellanspänningsnät så att nätbolagen kan fortsätta att leverera el inom dagens gränsvärden.
Studien gjordes på ett sampel av 318 distributionsnät i mellanspänning innehållande ca 60
000 noder. Näten fanns i olika delar av landet, i både stads- och landbygdsområden och
motsvarar ca 8 % av mellanspänningsnätet i hela landet. Analysen av effekten av distribuerad
generation gjordes enligt hosting capacity modellen, vilket innebär att man beräknade hur
mycket distribuerad generation som kan anslutas till mellanspänningsnätet utan att vissa
gällande gränsvärden överskreds. Gränsvärdena som kontrollerades var ökning av
kortslutningsströmmen, snabba spänningsvariationer, långsamma spänningsvariationer,
förekomsten av omvända flöden eller "Inverse Power Flows" (IPF) mellan
mellanspänningsnät och högspänningsnät samt termiska gränsvärden.
Resultaten av studien visar en ”något mer än diskret” förmåga att ta emot större mängder
distribuerad generation i det undersökta nätet. Enligt författarna borde den genomförda
analysen vara representativ för hela landet med förbehåll att man har gjort vissa antaganden
om lastprofiler som kan ha påverkat vissa resultatet. Större mängder distribuerad generation
kan dock kräva skyddsåtgärder eller automatisering.
För en mycket kort sammanfattning av en liknande studie på engelska hänvisas till "Limits to
Dispersed Generation on Italian MV networks" av M. Delfanti, M.S. Pasquadibisceglie, M.
Pozzi, M. Gallanti, proceedings of CIRED 2009.
I fjärde rapporten presenteras en liknande studie fast utfört i lågspänningsnät. Studien var inte
klar när rapporten publicerades. Även denna studie använder sig av hosting capacitymetoden.
FÖRENKLADE ARRANGEMANG FÖR SMÅSKALIGA PRODUCENTER

Italienska småskaliga elproducenter kan välja att sälja sin el på den öppna marknaden samt
betala de nätanslutningsavgifter som alla andra producenter. Man kan även välja ett förenklat
förfarande där man istället genomför alla sina affärer med den statliga myndigheten GSE.
Man säljer all el man producerar till GSE som sedan säljer denna vidare på den öppna
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marknaden. GSE sköter även om betalningar av nätanslutningsavgifter till nätbolagen samt
systemoperatören Terna. Detta förenklade förfarande kallas “Ritiro Dedicato”.
Producenter som väljer detta förenklade förfarande säljer sin el till ett pris som beror på det
prisområde man tillhör, eller till ett lägsta garanterat pris.
NET METERING

Italien har en net-metering program som går under namnet “Scambio sul posto” där
elkonsumenter som äger småskaliga produktionsanläggningar kan få betalt för överskottsel
som de matar in i nätet. Om ett sådant hushåll matar in mer el än vad man tar från nätet
under en ettårs period får man ersättning för detta i form av återbetalning av det man betalat
för uttagen energi. Programmet administreras av GSE.
För att delta i programmet måste man äga en produktionsanläggning som uppfyller något av
följande krav:
•
•

•

Förnyelsebar anläggning med kapacitet understigande 20 kW och drifttagningsdatum
före 2007-12-31.
Förnyelsebar anläggning med kapacitet understigande 200 kW och
drifttagningsdatum efter 2007-12-31.
Högeffektivt kraftvärmeverk med kapacitet understigande 200 kW.

SMARTA MÄTSYSTEM
Enel påbörjade redan 2001-2002 en massiv utrullning av smarta elmätare som idag är
avslutad. Enel har 85 % av alla nätkunder och deras utrullning täckte därför en stor del av det
italienska kundkollektivet.
AEEG har i efterhand tagit fram minimikrav för smarta mätsystem för att säkerställa att alla
elkonsumenter får tillgång till samma möjligheter som Enels kunder. Bl.a. ansågs det
diskriminerande att inte alla elkonsumenter skulle ha tillgång till tidsdifferentierade tariffer och
därmed kunna sänka sina elkostnader.
AEEG publicerade 2006-07-26 ett
konsultationsdokument med rekommendationer för funktionella och prestandarelaterade
minimikrav för intelligenta mätsystem (Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e
dei sistemi di telegestione per l’utenza di bassa tensione). I dokumentet beskrevs även
ytterligare funktionalitet som AEEG ansåg vore till stor nytta. Man ställde även krav på den
takt som utrullningen av smarta elmätare skulle ha. Exempelvis måste 90 % av ett nätbolags
uttagspunkter ha smarta elmätare vid utgången av 2010. För utgången av 2011 är
motsvarande siffra 95 %.
De (bantade) slutgiltiga kraven publicerades som beslut n.292/06 av 18 december 2006
(Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la
telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione - Direktiv för installation av elmätare och
AMM-system för lågspänningsuttagspunkter). Utöver minimikraven innehöll besluten ett antal
icke obligatoriska rekommendationer, bl. a öppna standarder och display i hemmet. AEEG
påpekade att dessa skulle betraktas som vägledande samt att vissa av dessa mycket väl
kunde omvandlas till obligatoriska krav i framtiden.
Minimikraven blev relativt svaga ur efterfrågestyrningssynpunkt. Alla mätare har effektvakt
som bryter strömmen efter inställd effekt överskridits, tillgänglig effekt kan ändras genom
fjärrstyrning och alla mätare har en display med information – dock saknas
realtidsinformation.
Ytterligare ett minimikrav är stöd för tidsdifferentierade tariffer med minst fyra olika prisnivåer.
Det skall även vara möjligt för en elleverantör att välja en tidsmässig fördelning av olika
prisnivåer som skiljer sig den som nätbolaget använder. Dock avräknas för närvarande alla
slutkonsumenter < 55 kW enligt bilden nedan.
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Samtidigt bestämde AEEG att alla nätbolag skulle få ersättning för kostnaderna för införandet
av AMM system om införandet gjordes enligt AEEG:s utrullningsschema och uppfyllde alla
krav enligt beslut n.292/06. Eftersom den initiala ersättningsnivån bestämdes när utrullningen
var redan ett faktum baserades ersättningen på nätbolagens faktiska kostnader. Det som
ligger till grund för ersättningen är genomsnittet av de kostnader som nätbolagen rapporterat,
dock med förbehållet att man klippt kostnader som ligger kraftigt (mer än 80 %) över de
framräknade genomsnittskostnaderna för hela landet. Enligt AEEG är den extra kostnaden för
hushållen knappt 2 euro per år.
I maj 2009 aviserade AEEG med beslut ARG/elt 56/09 återupptagandet av diskussioner kring
visualisering av elkonsumtionen och öppna kommunikationsstandarder för efterfrågestyrning
samt för tillhandahållande av ytterligare funktionalitet i slutkonsumenters hem. Än så länge
har inga formella regulatoriska krav ställts men man har signalerat att bara öppna standarder
kommer att accepteras.
ENEL - SMART INFO PILOTPROJEKT

Enel har utvecklat en smart låda som hämtar information från elmätarna och gör den
tillgänglig till olika typer av gränssnitt (dator, TV, dedikerad display, vitvaror) hos hushållen.
Detta testades i ca tusen italienska hushåll, dels för att testa tekniken men även för att testa
hushållens beteende. Ca 65 % hushållen angav att de tittade på displayen minst en gång per
vecka, ca 30 % körde de mest energikrävande maskiner när priset var lägst, 12 % använde
inte flera apparater samtidigt, och 7.5 % undvek att lämna apparater i standby.
Efter 2007 är alla elmätare som Enel installerar dubbelriktade.
Enel leder den europeiska samarbetsgruppen för distributionsbolag EDSO for Smart Grids
och deltar i många andra europeiska samarbetsprojekt.
SMARTA MÄTSYSTEM OCH LEVERANSKVALITET

AEEG bestämde med Beslut 122/06 den 20 juni 2006 om regler för insamling av uppgifter om
antalet lågspänningskunder som drabbas av avbrott. Syftet med beslutet är att bättre kunna
bedöma leveranskvaliteten i elnäten. AEEG konstaterade att AMM-system med fördel kan
användas för att detektera och registrera även mycket korta avbrott på lågspänningsnätet.
Man konstaterade även att detta redan görs av ett av de bolag som redan investerat i AMMteknologi. AEEG bestämde därför inom ramen för Beslut 292/06 att erbjuda ekonomiska
incitament till nätbolag som investerar i AMM-system som tillåter detaljerad
avbrottsrapportering.
EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
NÄTTARIFFEN

Nätbolag måste erbjuda elkonsumenter att abonnera på 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 10 eller 15 kW
effekt. Gränsvärdena bevakas med en effektvaktare som kopplar bort strömmen om det
avtalade effektgränsen överskrids med mer än 10 %. Efter krav från konsumentorganisationer
tillåter dock Enels elmätare att hushåll som abonnerar på 3kW tar ut upp till 20 % mer effekt
under korta perioder.
Nättariffen omfattar transmission, distribution och mätning. Till detta tillkommer ett antal olika
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lagstadgade avgifter som har med elsystemet att göra, t.ex. främjandet av förnyelsebara
energikällor och högeffektiv kraftvärme, finansiering av FoU, finansiering av GSE, finansiering
av avvecklingen av kärnkraften, finansiering av incitament till nätansvariga för att höja
leveranskvalitet, administrativa kostnader för diverse program som gröna certifikat, osv. För
ett snitthushåll utgör nätkostnaden ca 15 % av avgifterna ca 7 % av den totala elkostnaden.
Hur mycket elkonsumenter betalar för nättjänster bestäms av AEEG inför varje tillsynsperiod
(4 år) och justeras årligen. Samma priser gäller för alla elkonsumenter oavsett vilket nätbolag
de tillhör. Det enda som skiljer hur mycket man betalar för sin el är abonnerad effekt samt den
egna konsumtionen. Detsamma gäller för de lagstadgade avgifterna.
Nättariffen består av en fast del (euro per år), en abonnemangsdel (euro per kW per år), samt
en rörlig del (euro per kWh). Alla tre ökar ju mer effekt man abonnerar på. Dessutom ökar den
rörliga delen i intervall beroende på hur många kWh man konsumerar per år: 0 – 1800, 9011800, 1801-2460, 2641-4440 eller över 4440 kWh/år. Prisvariationerna är rätt kraftiga: om
man konsumerar 5400 kWh/år är priset för de sista 1000 kWh 32 gånger högre än för de
första 1800 kWh.
TIDSDIFFERENTIERADE TARIFFER

Italien har infört obligatoriska tidsdifferentierade tariffer för alla hushåll som tillhör den
reglerade marknaden och har smarta elmätare. Bestämmelsen trädde i kraft 1 juli 2010 och
kommer till att börja med att omfatta 4.5 miljoner hushåll men kommer att utökas gradvis till
11 miljoner i augusti, 15,5 i oktober och 20 i december.
Höglasttimmarna framgår av tabellen nedan. Över en övergångsperiod på 18 månader och
för att ge hushållen tid att anpassa sig kommer prisskillnaden mellan hög- och
låglastperioderna att vara liten, högst 10 %. Med start januari 2012 kommer dock priserna att
reflektera de verkliga priserna då AEEGs eftersträvar att eltariffen skall spegla de verkliga
kostnaderna (cost of service regulatory approach). AEEG har dock sagt den pådrivande
faktorn bakom denna nya tariff inte var demand response utan borde ses som ett sätt att öka
elkonsumenters medvetande om den egna konsumtionen och som ett första steg mot
”smarta” tariffer.
Hushåll som redan från början vill utsättas till de verkliga priserna kan skicka in en ansökan till
sin elleverantör.

AEEG har räknat att hushållen kommer att behöva flytta minst 66 % av sin konsumtion till
låglastperioden för att spara pengar. Husshållen skall hjälpas förstå sin konsumtion genom
information på fakturan samt med hjälp av en webbapplikation hos AEEG där man kan räkna
ut hur enskilda apparater påverkar konsumtionen i de olika prisband.
Inför införandet av tidstariffer genomförde AEEG en analys över vilka konsekvenser dessa
tariffer kunde få för hushåll som abonnerar på bara 3 kW. Man undersökte bl.a. möjligheten
att låta nätbolagen ändra i elmätarna så att hushållen kan överskrida effektgränsen och i så
fall hur detta skulle kunna finansieras. Då de flesta elmätare tillåter ett väsentligt högre
effektuttag ansåg AEEG att införandet att tidstariffer inte skulle medföra större problem.
Analysen lades ut för konsultation DCO 37/09 i november 2009.
För kunder i den avreglerade marknaden finns det huvudsakligen två typer av avtal: fastpris –
där energipriset (kWh) låses under en viss period, vanligt i ett eller två år, och ett avtal där
elleverantören lämnar. Den andra gruppen består av projekt inom industriforskning samt
innovativ utveckling som görs i samarbete med privata företag.
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ELBILAR
Inom ramen för programmet ”Industria 2015”, har regeringen avsatt 180 miljoner euro för
forskning inom hållbar mobilitet. Industrin bidrar med ytterligare 270 miljoner euro.
Två pilotprojekt för elbilar har startats under 2010 i Italien. Enel och Daimler samarbetar i ett
projekt kallat "E-mobility Italia" där Daimler tillhandahåller 100 elbilar och Enel tillhandahåller
laddningspunkter i Rom, Pisa, samt Milano. Enligt Enel kommer 400 av dessa
laddningspunkter att vara "smarta" och kunna kommunicera med elbilarna.
Ett liknande projekt har nyligen startats av nätbolaget A2A som samarbetar med Renault. I
projektet, kallat "E-Moving", kommer Renault att tillhandahålla elbilar och A2A kommer att
bygga laddningspunkter i Milano och Brescia.
AEEG har nyligen modifierat regelverket för att underlätta för aktörer som hushåll och
bostadsrättsföreningar att installera laddningspunkter för elbilar. Italienska nättariffer är
strukturerade på att sådant sätt att det skulle bli oacceptabelt dyrt för dessa aktörer att koppla
laddningspunkter till sina befintliga uttagspunkter och sina befintliga abonnemang. För att det
skall vara ekonomiskt försvarbart för dessa aktörer att installera laddningspunkter måste
dessa knytas till nya uttagspunkter med separata abonnemang. Kostnaden för två separata
abonnemang där ett abonnemang används enbart för laddning av elbilar blir avsevärt billigare
än kostnaden för ett abonnemang för både vanlig förbrukning samt laddning av elbilar. Men
fram tills helt nyligen har det varit förbjudet för hushållskonsumenter att ha mer än en
uttagspunkt samt mer än ett abonnemang.
AEEG har nu ändrat detta i resolution ARG/elt 56/10 där man tillåter elkonsumenter att teckna
separata abonnemang för laddning av elbilar. Hushåll kommer dock inte att kunna teckna
abonnemang med reglerade priser för uttagspunkter för laddning av elbilar även om deras
huvuduttagspunkt är kopplad till ett abonnemang med reglerade priser.
Italien har ännu inte bestämt vilken marknadsmodell för laddning av elbilar man vill ha men
det finns indikationer på att man inte vill använda en modell där befintliga nätbolag står för
laddningsinfrastrukturen utan vill lägga ansvar för denna infrastruktur på en ny kategori
aktörer. Kostnader för infrastrukturen kommer därför inte att ingå i de kostnader som styr de
befintliga nätbolagens fakturering av konsumenterna. Vanliga elkonsumenter som inte äger
ett eldrivet fordon kommer alltså inte att behöva vara med och finansiera den nya
infrastrukturen för laddning av eldrivna fordon.
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PORTUGAL
Arbete med intelligenta elnät drivs främst av kraftig satsning på förnybar energi
Huvudmålet med förnybar energi är leveranssäkerhet och minskat importberoende
Industriell förnyelse och jobbskapande är också viktiga mål
Minimikrav för smarta elmätare satta och storskaliga fältförsök pågår
Kommer sannolikt att under 2011 bli först i Europa med nationellt nätverk för
laddning av elbilar

INLEDNING
Portugal har blivit känt som ett land som på mycket kort tid installerat mycket stora mängder
förnybar produktionskapacitet. På endast fem år har mängden elproduktion från förnybara
energikällor ökat från 17 % av landets totala förbrukning till 45 %. Till år 2020 räknar man
med att 60 % av elen och 31 av den totala energiförbrukningen skall komma från förnybara
energikällor.
Sedan den 4 september 2006 kan portugisiska hushåll välja mellan en reglerad elmarknad
(Mercado Regulado) där de köper sin el till reglerade tariffer av en sistahandsleverantör eller
en avreglerad marknad (Mercado Liberalizado) där de köper el av en valfri elhandlare till
priser som bestäms av elhandlaren. Portugal har dock haft låga reglerade tariffer vilket har
gjort det svår för elhandlare att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ. Fram till april 2010 hade
305 000 hushåll valt att lämna den reglerade marknaden medan ca 5,7 miljoner hushåll valt
att vara kvar i den reglerade marknaden. Situationen ser annorlunda ut om man ser på hela
kundkollektivet inklusive stora användare. Då köps ca 50 % av elförbrukningen på den
avreglerade marknaden.

Den portugisiska lastkurvan, 2010-09-24. Special Status (Regime Especial) avser förnybara
energikällor.
AKTÖRER
Ansvarige för energifrågor inom regeringen är Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
som tillhör Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento (MEID)
Tillsynsmyndigheten Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) övervakar
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marknaderna för el och naturgas. Agência para a Energia (ADENE) är Portugals
energimyndighet.
Staten har gett koncession för att driva transmissionsnätet till Redes Energéticas Nacionais
(REN), samt att driva distributionsnätet (hög- och mellanspänning) till EDP Distribuição. EDP
Distribuição är ett dotterbolag till f.d. monopolbolaget EDP som numera är uppdelat i olika
delar för produktion, försäljning, och elnät, där varje del fortfarande är en dominerande aktör i
sitt respektive område. EDP är börsnoterat med portugisiska staten genom Parpública SGPS
som största ägare (ca 20 % av både aktiekapitalet och rösträtter),
Kommuner ger koncession för att driva lågspänningsnätet. EDP Distribuição har de flesta
koncessionerna.
REN är även systemoperatör med ansvar för att hålla elsystemet i balans. REN ägs indirekt
till ca 50 % av den portugisiska staten.
Sistahandsleverantör för de flesta hushållen är EDP Serviço Universal.
I den avreglerade marknaden kan hushållen välja mellan tre olika elleverantörer: edp5D samt
Endesa och Unión Fenosa från Spanien. EDP har 94 % av hushållskunderna i den
avreglerade marknaden.
ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR
I mars 2010 presenterade den portugisiska regeringen landets energistrategi fram till 2020
(Estratégia Nacional para a Energia - ENE2020). ENE2020 bekräftar Portugals mål att vara
världsledande inom förnybar energi och hållbar utveckling samt mindre beroende av
importerade fossila bränslen.
Följaktligen är ENE20s huvudmål att landets beroende av importerad energi skall minska
med 74 % (med sikte på att helt fasa ut importen av fossila bränslen), samt att 60 % av all
elproduktion och 31 % av slutanvändning av energi skall komma från förnybara källor.
Portugal befinner sig därför mitt i en övergång från ett energisystem baserat på fossila
bränslen till ett baserat på förnybara energikällor.
Regeringen vill även främja skapandet av industriella kluster inriktade på förnybar energi som
bedöms kunna leda till 100 000 nya arbetstillfällen. Idag jobbar ca 35 000 personer inom
området förnybar energi. Sammanlagt räknar man med 45 000 direkta och 90 000 indirekta
jobb, samt att den förnybara energins andel av BNP skall öka från 0,8 % idag till 1,7 % år
2020.
Regeringen har publicerat en mängd åtgärder för att nå ENE2020s målsättningar. Bland
dessa kan nämnas inrättandet av en energieffektiviseringsfond (Fundo para a Eficiência
Energética (FEE)) för att finansiera åtgärder inom energieffektivisering; inrättandet, senast
2012, av ett iberiskt centrum för forskning inom förnybar energi och energieffektivisering
(Centro Ibérico de Energias Renováveis e Eficiência Energética (CIEREE)) i Spanien; samt
främjandet av investeringar inom förnybar energi.
Enligt ENE2020 skall den nya tekniken demonstreras i ett storskaligt fältförsök. För detta har
man valt ut staden Évora med en befolkning på ca 40 000. Pilotprojektet beskrivs senare i
rapporten.
Portugal och Spanien inledde för några år sedan en process för att integrera sina
elmarknader till en iberisk marknad - MIBEL - Mercado Ibérico de Electricidade - och har
därför påbörjat harmonisering av regelverket inom ett flertal områden. Bl.a. har Portugal infört
en kapacitetsbetalningssystem liknande den som finns i Spanien och där portugisiska
producenter som säljer i den avreglerade marknaden redan kan delta, och man har även
harmoniserat kraven för smarta mätsystem för att underlätta elleverantörsbyten både inom
länderna och över nationsgränserna.
REGLERING AV TRANSMISSIONS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHETEN
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ERSE sätter regler för ersättning för transmissions- och distributionsbolagens verksamhet för
tre år i taget.
Fram till 2009 fastställde ERSE intäkterna från transmissionsverksamheten på årsbasis.
Dessa intäkter skulle täcka de av ERSE erkända driftskostnaderna samt en skälig avkastning
på satsad kapital. I 2009 övergick man till intäktstaksreglering (revenue cap regulation) för att
skapa incitament till operativ kostnadseffektivitet. Samtidigt infördes åtgärder för att
uppmuntra till nyinvestering i transmissionsledningar genom att tillåta en 1.5% högre
avkastning på vissa investeringar.
För distribution tillämpas pristaksreglering som bestämmer högsta priset per kWh. För
perioden 2009-2011 är rationaliseringsfaktorn X lika med 3.5%. Det finns dessutom
mekanismer för att uppmuntra till mindre nätförluster, bättre miljöprestanda samt ökad
leveranskvalitet.
Det har framkommit kritik att distributionstariffen är för hårt kopplad till konsumtion till vilket
ERSE har svarat att den variabla delen av lågspänningstariffen har sänks från 55 % under
föregående tillsynsperiod till 31 % för år 2009.
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
Myndigheten ADI finansierar forskning inom flera områden, inklusive smarta elnät.
Portugals satsning på smarta mätsystem och intelligenta nät påbörjades 2007 då EDP
Distribuição, i samarbete med forskningsinstitutet INESC Porto och en rad portugisiska
företag startade projektet InovGrid för att utveckla intelligenta nät för att bättre kunna möta de
utmaningar som landet står inför. För ytterligare information om Inovgrid hänvisas till avsnittet
om smarta mätsystem. Det statliga forskningsinstitutet Agência de Inovação (Adi) bidrar med
ca 3,65 miljoner euro.
I enlighet med de krav på demonstrationsprojekt som ställs i ENE2020 har EDP Distribuição
valt ut staden Évora för att demonstrera hur de olika teknikerna skulle kunna användas.
Demonstrationsprojekt, som går under namnet InovCity, kommer att förvandla Évora till
Portugals första intelligenta stad.
Inovcity påbörjades I april 2010. 31 000 hushåll och företag kommer att få smarta lådor
(Energy Box) som kommer att ge elkonsumenter tillgång till en rad kostnadsfria,
internetbaserade tjänster. Konsumenter kommer att få tillgång till information om den egna
konsumtionen (t.ex. när och var den mesta elen används i 15-minuters intervall samt hur
konsumtionen utvecklats historiskt), ändra abonnerad effekt, välja tariffer anpassad efter den
egna konsumtionen, samt bli fakturerad baserad på faktiskt förbrukning. I framtiden kommer
man även att automatiskt kunna styra laster enligt eget schema. Energy Box är också
kopplad till eventuella mikroproduktionsanläggningar samt laddningsinfrastruktur för elbilen i
garaget.
Boxen använder öppna standarder vilket betyder att även andra företag kommer att kunna
erbjuda tjänster.
ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
El produktion från förnyelsebara källor med undantag för stora vattenkraftverk (> 10 MVA och
i undantagsfall 30 MW), samt el producerad genom avfallshantering, i kraftvärmeverk (CHP)
och mikroproduktion (upp till 5,75 kW) går under benämning Produção em Regime Especial
(PRE) och står under särskild lagstiftning som har som syfte att stödja dessa energislag.
2009 matades 14 402 GWh in i nätet från PRE-anläggningar vilket motsvarade ca 29 % av
Portugals totala konsumtion. 7 480 GWh (5 690 GWh år 2008) kom från vindkraft.
Som en konsekvens av satsningarna på förnybara energikällor har elnätet utsatts för
påfrestningar och man satsar därför på att bygga ut elnätet, samt på att införa ny teknik för att
bättre utnyttja den infrastruktur som finns.
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Var femte år presenterar EDP Distribuição 5 samt 10 åriga planer för utveckling av
distributionsnätet (Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição Distribution Grid Development and Investment Plan (PDIRD 2009-2014 (2019)) medan REN
presenterar sina 5 samt 10 åriga planer för transmissionsnätet (Plano de Desenvolvimento e
Investimento da Rede de Transporte - Transport Grid Development and Investment
Plan (PDIRT 2009-2014 (2019)). Dessa planer är ett sätt att säkerställa att transmissions- och
distributionsnäten utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att integrera den mängd förnybar
energi som den portugisiska regeringen satt upp som mål, och samtidigt upprätthålla en säker
drift av elsystemet. Planen uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till ändringar i
energipolitiken. Vidare samarbetar REN med DGEG om leveranssäkerhetsrapportering där
man bl.a. säkerställer att det byggs tillräckligt med reservkapacitet i form av vattenkraftverk
och kombikraftverk för att kunna hantera de förnybara energikällornas intermittens.
Hittills har Portugal inte haft problem med att ansluta all ny kapacitet som tillkommer. Enligt
Portugals National Renewable Energy Action Plan (NREAP) har planeringen enligt PDIRT
hittills kunnat reservera den kapacitet som behövs för att ansluta den mängd förnybar
produktion som regeringen planerat för. REN publicerar även kartor över de områden där det
är möjligt att ansluta nya anläggningar. Eftersom man inte ger tillstånd för anslutning i andra
områden har producenter därför sökt sig till de områden som REN pekat ut i sina kartor.
Producenterna står för hela kostnaden för anslutningsledningen fram till den anvisade
anslutningspunkten. Om anslutningsledningen efter det övergår till det allmänna nätet måste
producenter som därefter ansluter sig till samma ledning ersätta den första producenten i
proportion till den installerade effekten.
Portugal tillämpar prioriterad inmatningsordning. Elproduktion inom Regime Especial, dvs.
förnybara energikällor med undantag för viss vattenkraft och vissa kraftvärmeverk som agerar
på marknaden eller via bilaterala avtal, prioriteras enligt Decreto-Lei no. 312/2001. Prioritet
gäller i både transmissions- och distributionsnäten.
Regelbundna vindprognoser görs för att kunna vidta åtgärder för att minimera vindkraftens
påverkan på elsystemet. Dessutom har systemoperatören REN verktyg för att med
omedelbar verkan koppla bort en del av aktuell efterfrågan från elintensiv industri i situationer
där systemets säkerhet äventyras. Överskott av produktion från förnybara energikällor
hanteras även med hjälp av pumpkraftverk eller export.

REN presenterar realtidsinformation om den fjärravlästa vindkraftsproduktionen på sin
hemsida
För att det i framtiden skall vara möjligt att integrera änne större mängder förnybar
elproduktion följer man i Portugal fyra olika utvecklingsspår: ytterligare 3 266 MW i
pumpkraftverk, införande av krav att vindkraftanläggningar skall genomföra investeringar för
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att öka systemets stabilitet och minska spänningsdippar, förstärkning av förbindelserna med
Spanien, samt en satsning på en mer aktiv förvaltning av elnätet - intelligenta nätverk. Vidare
har Portugal påbörjat en stor satsning på elbilar - MOBI.E - som kommer att redovisas under
rubriken Elbilar.
Det är inte tillsynsmyndigheten ERSE som övervakar att det genomförs åtgärder som
säkerställer att man uppnår målen för den förnybara produktionens andel av den totala
elproduktionen. Detta ansvar tillfaller energidepartementet DGEG som är ansvarig för den
tekniska regleringen av energisektorn med stöd av systemoperatören REN.
Tillsynsmyndigheten ERSE är endast ansvarig för den ekonomiska regleringen av
energisektorn. DGEG och REN håller dock ERSE informerad om dessa åtgärder.
Elproduktion från förnybara källor bjuds in på marknaden via sistahandsleverantören (EDP
Serviço Universal) som åläggs att köpa all denna produktion till garantipriser (dvs. en reglerad
feed-in tariff) som definieras för olika sorters förnybar energi. Feed-in tariffer är tänkta att
säkerställa en viss inkomst under en bestämd tidsperiod, och när perioden är slut måste
produktionen bjudas direkt på marknaden. Portugal har öppnat för avskaffande av feed-in
tariffer i framtiden, men man har inte definierat hur detta skall ske.
Producenter av el från förnybara energikällor betalar varken transmissions- eller
distributionstariffer. Nätoperatörerna meddelar ERSE vilka transmissions- och
distributionskostnader den förnybara produktionen har orsakat, och ERSE tar betalt av
elkonsumenterna genom att baka in dessa kostnader i den reglerade eltariffen (Uso Geral do
Sistema-komponenten).
MIKROPRODUKTION
Portugals satsning på mikroproduktion från förnybara energikällor går under namnet
Renováveis na hora. Programmet regleras av Decreto-Lei n.º 363/2007 och innebär dels en
förenkling av tidigare regelverk dels införandet av två mekanismer för ekonomisk ersättning.
Under den första mekanismen (regime geral) får alla anläggningar oavsett energikälla med
max. 5,75 kW anslutningseffekt ersättning enligt sistahandsleverantörens tariff för
lågspänning (Baixa Tensão Normal ≤ 20,7 kVA).
Den andra mekanismen (regime bonificado) innebär en bonus och har som syfte att främja
användandet av solfångare för att värma upp vatten. För att ha rätt till den extra ersättningen
måste anläggningarna (max. anslutningseffekt 3, 68 kW), med undantag av kraftvärmeverk
och biomassa, vara kopplade till solfångare (minst 2 kvm) för vattenuppvärmning. Sedan
2006 är det krav på att alla nya byggnader skall ha sådana system om solförhållandena är
lämpliga (Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios).
Bostadsrätter med egen elproduktion undantas från kravet på solfångare men måste ha
genomfört vissa energieffektiviseringsåtgärder för att kunna erhålla den extra ersättningen.
Myndigheterna har dock satt en övre gräns på hur mycket kapacitet på nationell nivå som har
rätt att få den extra ersättningen: 10 MW år 2008 och en extra 20 % de nästkommande åren.
Producenter får dessutom mata in max. 50 % av sin elproduktion (eller max. 2400 kWh/år för
solenergi eller 4000 kWh/år för alla andra energikällor) till sistahandsleverantören.
Försäljningspriset är fast under de första 5 åren men minskas med 5 % för varje 10 MW som
tillkommer på nationell nivå. Enligt programmets webbsida kan en mikroproducent tjäna upp
till 300 euro per månad. Den extra ersättningen kan erhållas i 15 år efter vilket
mikroproducenter ersätts enligt den första mekanismen (regime geral).
EDP Distribuição ansluter anläggningarna till det allmänna nätet inom 10 dagar efter att avtal
ingåtts. Alla anläggningar måste registreras i det nationella registret Sistema de Registo da
Micro produção (SRM). Alla anläggningar måste ha en dubbelriktad elmätare som kan
fjärravläsas (GSM/GPRS) av EDP Distribuição och som är skild från elmätaren som används
för konsumtion. Det tillfaller producenten att skaffa och installera elmätaren.
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SMARTA MÄTSYSTEM
I oktober 2007 genomförde tillsynsmyndighet ERSE en konsultation om tekniska
specifikationer samt funktionella minimikraven för smarta mätsystem för hushållskunder
(Proposta sobre as funcionalidades mínimas e plano de substituição dos contadores no
segmento doméstico e nas pequenas empresas). Konsultationen resulterade i ett dokument
som beskriver minimum-funktionalitet för de nya mätsystemen och som dessutom sätter en
tidplan för utrullningen (Funcionalidades mínimas e plano de substituição dos contadores de
energia eléctrica). Som underlag till beslutet genomförde ERSE en kostnads och
intäktsanalys som inte har publicerats, men som enligt ERSE visar att från konsumentens
synpunkt är det endast de mest avancerade systemen som är till nytta. Kostnaden per
uttagspunkt uppskattades till 169 euro.
Bland möjliga minimikraven finns mätning av både importerad och exporterad energi,
lastkurvor med en sampligsfrekvens på 15 minuter som lagras under minst 3 månader,
möjlighet till tidsdifferentierade tariffer, minst 3 olika taxor per dag, registrering av max.
effektuttag under en viss period, möjlighet att avläsa mätaren både lokalt och från
centralsystemet, standardiserade kommunikationsprotokoll, fjärrkonfiguration av mätaren,
gradvis strypning av effekt, till- och frånkoppling av ström, möjlighet till styrning av laster i
hemmet (t.ex. luftkonditionering), display i hemmet som bl.a. visar rådande elpris och larmar
när uttagen effekt nått en viss gräns, registrering av antalet avbrott som varar i mer än 3
minuter samt deras varaktighet, samt registrering av olika parametrar relaterade till elkvalitet.
ERSE krävde samtidigt att ett pilotprojekt genomförs för att närmare granska de tänkta
mätsystemen. Som nämnts tidigare påbörjade EDP Distribuição ett sådant projekt kallat
Inovgrid. Inovgrid har som mål att utveckla och testa teknologier inom olika områden:
•
•
•

Energy management - utveckla teknik för smarta mätare samt teknik för att kontrollera
och driva elnätet.
Distribuerad produktion - utveckla de tekniker som behövs för att kunna integrera stora
mängder småskalig distribuerad produktion utan att äventyra säker drift av elnätet.
Smarta elnät - utveckla tekniker för att utöka graden av automatisering och övervakning i
alla delar av elnätet.

Bara första punkten ingår i ERSEs granskning enligt ovan. ERSE ansåg 2007 att tekniken för
intelligenta nät fortfarande befann sig i utvecklingsstadium och skulle innebära alldeles för
höga kostnader. Det är oklart om ERSE har ändrat ställning.

Tidplanen för den portugisiska utrullningen av smarta mätsystem
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EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
Småkonsumenter kan abonnera på 1,15, 2,30, 3,45, 4,60, 5,75, 6,90, 10,35, 13,89, 17,25
samt 20,70 kVA oavsett om de tillhör den reglerade eller avreglerade marknaden.
För alla abonnemang utom de två första kan konsumenter i den reglerade marknaden välja
mellan en enkel tariff eller en reglerad tidsdifferentierad tariff med antingen två (bi-horária)
eller tre (tri-horária) prisnivåer. Energipriset är 45 % lägre under den lägsta prisnivån.
Prisnivån bestäms av tiden på dygnet, veckodag (arbetsdagas eller helg) samt om det är
sommar- eller vintertid.
I den avreglerade marknaden erbjuds denna tidsdifferentierade tariff bara av edp5D. En
tillfällig rabatt lämnas på kWh priset.
ELBILAR
Portugal kommer sannolikt att bli ett av de första länderna i världen som introducerar ett
rikstäckande nätverk av laddningsstationer för elbilar.
I februari 2009 skapade den portugisiska regeringen en speciell avdelning inom MEID,
Gabinete para a Mobilidade Eléctrica em Portugal (GAMEP) för att koordinera införandet av
elbilar i landet. I april 2010 antogs en ny lagstiftning (Decreto-Lei n.º 39/2010) som reglerar
villkoren för elektrisk mobilitet i Portugal. Dekretet täcker områden som stödsystem, åtgärder
för att säkerställa att ett integrerat, lättillgängligt och lättanvänt laddningsnätverk byggs upp,
samt åtgärder för att säkerställa att elektrisk mobilitet kan utnyttjas av alla medborgare.
Lagen föreskriver även att ett nationellt pilotnätverk av laddningsstationer snabbt byggs upp.
Pilotnätverket skall ge bilister den täckning de behöver för att kunna använda elbilar i över
hela landet. Pilotnätverket skall även kunna användas för att testa olika teknologier.
Pilotnätverket går under namnet MOBI.E och är tänkt att vara basen till landets framtida
laddningsinfrastruktur. Pilotfasen avslutas i slutet av 2012.
MOBI. E kommer initialt att karakteriseras av:
•
•
•

1300 publika laddningsstationer för långsam laddning (< 40 kVA/40 kW)
o 6 till 8 timmar
o i 25 olika kommuner över hela landet
50 publika laddningsstationer för snabb laddning (≥ 40 kVA/40 kW)
o 20 till 30 minuter
o på huvudvägarna som binder samman de 25 kommunerna.
Laddningsstationer kommer även att installeras på hotell, flygplatser, parkeringar,

Den portugisiska marknadsstrukturen för elektrisk mobilitet
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Sex olika elleverantörer deltar i MOBI.E. Elleverantörer måste godkännas som elleverantörer
till elektrisk mobilitet (comercializador de electricidade para a mobilidade eléctrica).
Marknadsmodellen som beskrivs i lagen innebär att elförsäljning till bilisterna skall vara en
konkurrensutsatt marknad - bilisterna skall kunna välja det fördelaktigaste alternativet vilket
inte nödvändigtvis är den som erbjuds av den elleverantör man har hemma. För att kunna
använda laddningsstrukturen måste bilisterna skaffa ett personligt MOBI.E-kort, som är
kopplad till en valfri elleverantör men som tillåter laddning i alla offentliga laddningspunkter.
Bilister skall kunna skaffa fler än ett kort om de vill köpa el från mer än en elleverantör.
Driften av laddningspunkterna kommer under pilotfasen att hanteras av distributionsbolagen
men kommer i efterhand att vara en konkurrensutsatt verksamhet. Förvaltning av
laddningsnätverket (Entidade Gestora - EG MOBI.E i figuren) kommer dock att vara en
reglerad verksamhet under översyn av ERSE. Ett aktiebolag, med EDP Distribução som
största ägare, kommer att bildas. Andra bolag verksamma inom elektrisk mobilitet kommer att
kunna köpa in sig i bolaget med förbehåll att dessas andelar inte får vara större än 5 % för
privata företag och 10 % för statliga bolag.
Tillstånd för att verka som elleverantör för elektrisk mobilitet utfärdas av DGEG. När drift av
laddningspunkter blir en konkurrensutsatt verksamhet kommer DGEG även att utfärda
tillstånd för denna verksamhet.
EDP Distribução är ansvarigt för att ansluta laddningspunkterna till det allmänna elnätet.
Den nya lagstiftningen kräver att alla nya byggnader med garage utrustas med infrastruktur
för laddning av elbilar i varje enskild parkeringsplats enligt specifikationer som definieras av
DGEG.
Ansvariga för att utveckla tekniken bakom MOBI.E är EDP Inovação tillsammans med de
portugisiska forskningsinstituten INTELI, Renewable Energy Living Lab, och CEIIA - CE, samt
ett nätverk som inkluderar de amerikanska universiteten Massachusetts Institute of
Technology (MIT) och Carnegie-Mellon.
Regeringen har även beslutat om en bonus på 5 000 euro till de första 5 000 köparna av nya
elbilar, samt en bonus på 1 500 euro till de köpare som skrotar sin gamla bensin eller
dieseldrivna bil när de köper en ny elbil.
Portugal arbetar tillsammans med andra Europeiska länder för att standardisera kopplingarna
mellan bilar och laddningsstationer för att det skall vara möjligt att färdas med eldriven bil
inom Europa. På ett ministermöte 2010-05-25 presenterade Frankrike, Tyskland, Portugal,
och Spanien ett gemensamt uttalande där man efterlyste en uppsnabbning av
standardiseringsarbetet för att nå ett fullständigt interoperabelt paneuropeiskt
laddningssystem. Man hoppas kunna komma fram till en standard i mitten av 2011.
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SPANIEN
Arbete med intelligenta elnät drivs främst av kraftig satsning på vindkraft.
Sofistikerat nytt övervakningssystem (CECRE) redan på plats sedan flera år.
Stort intresse för energilagring för att bättre utnyttja vindkraft.
Fram tills nu har detta handlat om pumpkraftverk men i framtiden ser man även en
stor roll för elbilar som småskaliga distribuerade lagringsenheter
Regler för smarta elmätare på plats. De storskaliga fältförsök som pågår testar både
infrastruktur för smarta elmätare och intelligenta elnät i allmänhet.
Regelverk för laddningstjänster till elbilar på plants som introducerar en ny aktör på
elmarknaden för att tillhandahålla dessa tjänster.
Industriell förnyelse och jobbskapande är ett viktigt mål med smarta bilar.

INLEDNING
Spanien har sedan flera år satsat kraftigt på förnybara energikällor, främst vindkraft. Under
den senaste tioårsperioden har mängden el som producerats m.h.a. förnybar teknik ökat med
40 %. Vid 2009 års utgång stod förnybar produktion för 24.7 % av elproduktionen i landet.
Vindkraftens expansion har krävt signifikanta anpassningar av regelverk och
övervakningssystem för att hantera stora mängder ej reglerbar elproduktion.
Vindkraftens oreglerbarhet har även lett till ett ökat intresse för energilagring. Ett alternativ
som redan används inom detta område är s.k. pumpkraftverk. Ett annat alternativ, som än så
länge är på utredningsstadiet, är storskalig användning av eldrivna fordon där fordonen
laddas under natten och sedan används som energikällor de timmar under dagen de står
stilla.
I allmänhet har man hittills satsat på relativt storskaliga projekt, och den förnyelse av elnäten
som genomförts eller genomförs har främst drivits av behovet att integrera storskaliga
förnybara produktionsanläggningar. Storskalig användning av distribuerade småskaliga
produktionsanläggningar, som t.ex. stillastående elbilar, är en så länge på planeringsstadiet.

Den spanska lastkurvan, 2010-10-08 (kl 21-02). Källa: REEs realtidsinformation.
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Fr.o.m. 1 januari 2003 har alla spanska hushåll möjlighet att byta elleverantör. Få hushåll har
dock utnyttjat denna rättighet. Spanien dras med ett stort underskott (den s.k. ”déficit tarifario”
– ca 3 000 miljoner euro år 2010) orsakat av låga reglerade tariffer som inte täcker
kostnaderna för produktion. Det har varit politiskt omöjligt att göra något åt situationen då
allmänheten inte vill ha högre elkostnader. I slutet av 2009 var drygt 10 % av
hushållskunderna i den avreglerade marknaden vilket är ändå en förbättring mot tidigare år
och har att göra med att de största konsumenterna (10-15 kW abonnerad effekt) inte längre
kan köpa el till reglerade priser.
Spanien och Portugal har en gemensam elbörs och länderna har som mål att i framtiden ha
en gemensam elmarknad för hushållskunder. Lång och kortfristing handel med el sker på
gemensamma marknader, medan balansreglering och balansavräkning fortfarande sker per
land.
AKTÖRER
Huvudansvarig för energisektorn i landet är energisekretariatet inom ministeriet för industri,
turism, och kommers (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). Huvudansvarig
för forskning och utveckling är ministeriet för forskning och utveckling (Ministerio de Ciencia e
Innovación). Tillsynsmyndigheten för energi heter Comisión Nacional de Energía (CNE).
Ägare samt ansvarig för transmissionsnätet är Red Eléctrica de España (REE) som även är
systemoperatör. REE är börsnoterat. Staten äger 20 % av REE genom Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). Resten av aktierna finns i allmän ägo (s.k. free floats)
med förbehåll att aktörer i elsektorn inte får äga mer än 5 % av aktierna och röstvärdet på
dessa aktier inte får överstiga 1 %.
Distributionsverksamheten domineras av fem nätbolag som täcker ca 98 % av alla hushåll:
Endesa (ca 10 miljoner kunder) samt Iberdrola (ca 9,5 miljoner kunder). Unión Fenosa (ca 3
miljoner kunder), Hidrocantábrico (ca 0,5 miljoner kunder) samt E.ON España (ca 0,55
miljoner kunder). Totalt finns 326 registrerade eldistributörer, men alla utom de fem största
nätbolagen är mycket små.
En viktig aktör för utvecklingen av intelligenta elnät är Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) som arbetar med att främja innovation och teknologisk utveckling i spansk
industri. Denna statliga myndighet tillhör ministeriet för forskning och utveckling.
Ministeriet för forskning och utveckling har även tagit initiativ till en association kallad FutuRed
vars syfte är att vara ett forum för alla aktörer som har ett intresse av det spanska elnätets
framtida utveckling.
En annan statlig aktör är Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) som
arbetar med frågor relaterade till leveranssäkerhet - främst energieffektivisering och
diversifiering av energikällorna som Spanien beror av. Denna statliga myndighet tillhör
ministeriet för industri, turism, och kommers.
ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR
Spaniens mål för förnybar energi är 20 % för energisektorn i allmänhet, och 40 % för
elproduktionen.
Hittills har det mesta av arbetet mot detta mål skett i form av en satsning på stora
vindkraftverk. Detta har krävt anpassningar av elnäten, investeringar i infrastruktur för
energilagring i form av pumpkraftverk, samt ny infrastruktur för övervakning. Det spanska
elnätet är i allmänhet i gott skick och det har varit möjligt att integrera relativt stora mängder
vindkraft utan alltför kraftiga investeringar. Det största problemet har varit de svaga
förbindelserna till omvärlden, främst den mycket svaga förbindelsen till Frankrike. Denna har
dock nyligen förstärkts. För att bättre kunna övervaka vindkraften har systemoperatören REE
infört ett speciellt kontrollsystem kallat CECRE - se nedan för detaljer.
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I takt med att ny icke reglerbar storskalig vindkraft integreras i elsystemet, ökar behovet av att
förstärka elnäten samt göra dessa smartare. En ökning av mängden småskalig distribuerad
produktion, samt ökat användande av el i transportsektorn, leder i samma riktning. Flera
spanska aktörer, främst systemoperatören REE, arbetar aktivt med problemställningar
relaterade till småskalig distribuerad generation, infrastruktur för elbilar, flexibilitet på
efterfrågesidan, etc.
Regelverken relaterade till smarta elmätare är på plats sedan ett par år och utrullningen har
påbörjats.
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
Den spanska regeringen driver f.n. ett program kallat "Ingenio 2010" vars syfte är att se till att
minst 3 % av landets BNP går till forskning och utveckling. Detta är att generellt program och
inte begränsat till energi eller elsektorerna. Programmet löper mellan 2008 och 2011 och
består av flera olika delprogram.
Delprogrammet Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica (CÉNIT)
har som mål att stimulera industriellt inriktad forskning, samt samarbete mellan industrin och
den akademiska världen. CÉNIT administreras av CDTI. CÉNIT finansierar projekt där staten
går in med 50 % och industriella aktörer med den andra hälften. På fem år har staten
investerat ca 1,07 miljarder euro i CÉNIT. CÉNIT har även startat en investeringsfond
(NEOTEC) som investerar i riskkapitalfonder inriktade på högteknologiska nystartade
spanska företag. NEOTEC investerar alltså inte direkt i de nya högteknologiska företagen,
utan i de riskkapitalfonder som sedan investerar i företagen. NEOTEC är alltså en s.k. "fond
av fonder". NEOTECS mandat sträcker sig från 2006 till 2011.
Bland de CÉNIT-projekt som är mest relevanta för intelligenta nät kan nämnas:
•

Projektet GAD (Gestión Activa de la Demanda - Active Demand Management) vars
syfte är att utveckla lösningar som möjliggör hushålls deltagande i program för
effektstyrning. Bland projektdeltagarna kan nämnas systemoperatören REE och
nätbolagen Iberdrola Distribución (som leder projektet) samt Grupo Gas
Natural/Unión Fenosa. Totalt involverar projektet 15 spanska företag samt 14
forskningsinstitut. Projektet pågår 2007-2010 och har en budget på 23,5 miljoner
euro. GAD samarbetar även med de europeiska projekten Open Meter (öppna
standarder för elmätare), ADDRESS (intelligenta nät), Fenix (integrering av
distribuerad produktion i distributionsnätet), samt Open Grid.
Projektet har publicerat en cost-benefit analys på efterfrågestyrning bland hushåll:
Gestión activa de la demanda eléctrica doméstica: beneficios y costes .

•

Projektet ENERGOS har som mål att ta fram teknik för intelligent och automatiserad
övervakning och styrning av framtidens elnät. Projektet leds av Gas Natural- Unión
Fenosa och har en total budget på 24 miljoner euro.

•

Projektet VERDE leds av biltillverkaren Seat med bland andra REE, Endesa och
Iberdrola som samarbetspartner. Projektet består av sex delprojekt varav ett handlar
om integrering av elbilar i elsystemet. Projektets budget är 34 miljoner euro.
Projektet tycks sakna en egen hemsida.

•

Projektet Distribución Energética, Inteligente, Segura y Eficiente - Intelligent, Secure
and Efficient Energy Distribution (DENISE). Leds av Endesa och har en budget på 24
miljoner euro over fyra år (2007-2010)

Sammanslutningen FUTURED (se ovan) tog initiativet till ett projekt kallat "Redes 2025"
(Grids 2025) som delvis finansieras av den spanska staten via ministeriet för forskning och
utveckling. Projektet, som samlar ihop 25 företag, 6 forskningsinstitut, samt 9 universitet, leds
av systemoperatören REE. Redes 2025 kallas för Spaniens största projekt inom intelligenta

45

nät. Syftet med projektet är att utveckla den teknik som krävs för att Spanien skall få en
hållbar, effektiv, och säker elförsörjning till år 2025. Projektet riktar in sig på ett antal
forskningsområden som t.ex. integration av distribuerade produktionsanläggningar,
energilagring, samt användande av informationsteknik i framtidens elnät. Projektets budget är
40 miljoner euro och pågår 2009-2012.
Málaga Smartcity är ett intelligent-stadsprojekt som presenterades i juli 2009 och som
kommer att pågå under fyra år med en budget på 31 miljoner euro av vilka 21 miljoner
kommer från CDTI. Bland projektets 12 arbetsområden kan nämnas: elbilar, avancerad
mätinfrastruktur, mikrogeneration och energilagring, automatisering av lågspänningsnätet,
energieffektivisering
och
demand-response,
mini-generation
och
energilagring,
automatisering av mellanspänningsnätet och ICT. Projektet leds av Endesa.
EU-kommissionen har nyligen beslutat att delfinansiera projektet TWENTIES. TWENTIES är
ett storskaligt forsknings- och demonstrationsprojekt med över 26 deltagare från 11
medlemsstater. Projektet kommer att pågå under tre år och har en budget på 60 miljoner
euro, varav 32 miljoner euro kommer från EU. TWENTIES har som mål att utveckla ny teknik
för att integrera vindkraft i det europeiska elsystemet. Projektet kommer att bestå av sex olika
demonstrationsprojekt.
Projektet TWENTIES kommer att ledas av spanska systemoperatören REE, och ett av
demonstrationsprojekten kommer att ledas av spanska energibolaget Iberdrola . Iberdrola
kommer att koppla in mer än 200 vindturbiner med en total kapacitet överstigande 500 MW
med hjälp av ny teknik för att kontrollera spänningsnivåer och frekvenser i olika delar av
elnätet. Integrationen av dessa vindkraftverk kommer att hanteras gemensamt av Iberdrolas
och REE's befintliga kontrollcenter för övervakning och styrning av vindkraft. Även danska
DONG Energy och Energinet.dk kommer att delta i projektet för vilket de har fått 8 miljoner
euro av EU.
Demonstrationsprojektet MOVELE (Movilidad Eléctrica) har som mål att inom två år ha 2 000
elbilar rullande i Madrid, Barcelona och Sevilla. 546 publika laddningspunkter kommer att
installeras till en kostnad av ca 3,6 miljoner euro (ca 1 miljon euro kommer från IDAE, resten
från kommunerna).
ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
El från förnybara källor, samt el producerad genom avfallshantering och i kraftvärmeverk
(CHP) går under benämning Régimen Especial (särskild ordning) och står under särskild
lagstiftning, Kungligt Dekret 661/2007. Nya regler för perioden upp till 2020 håller f.n. på att
arbetas fram och förväntas bli godkända mot slutet av 2011.
Elproduktion tillhörande Régimen Especial har rätt till prioriterad inmatning i distributions- och
transmissionsnäten. När REE planerar driften för ett dygn prioriteras vindkraft och andra
förnybara energikällor som inte går att styra, dock med hänsyn tagen till elnätets tekniska
restriktioner samt kraven på systemsäkerhet. REE kan även prioritera de anläggningarna som
bäst garanterar systemets säkerhet.
Om REE upptäcker att alla avslut som rapporterats in inte går att schemalägga p.g.a.
tekniska restriktioner i elnätet löser man upp dessa genom att ta in anbud för kompenserande
åtgärder i en s.k. restriktionsmarknad som REE öppnar när man analyserat de anbud som
kommit in från spotmarknaden och de bilaterala avtalen. Vindkraftsproducenter och andra
producenter vars produktion baseras på förnybara energikällor är skyldiga att lämna in bud till
denna marknad. REE kommer dock bara att använda sig av dessa bud när alla andra
alternativ är uttömda. Målet är att så mycket som möjligt av den förnybara produktionen skall
bli kvar. Dessa producenter får dessutom ekonomisk ersättning (påslaget) oavsett om deras
bud används eller inte.
Producenter inom specialregimen får inte delta i de olika marknader som REE använder sig
av för att balansera systemet. Däremot blir man skyldig att betala REE om den faktiska
produktionen avviker från deras planerade produktion (så är inte fallet i alla länder). Vindkraft
särbehandlas alltså inte och vindkraftsproducenter betalar samma priser som andra

46

producenter för sina avvikelser. Undantaget är små vindanläggningar utan krav på
timmätning.
Fr.o.m. oktober 2006 måste alla vindparker med effekt överstigande 10 MW stå under
särskild kontroll (P.O. 3.7 Programación de la generación de origen renovable no
gestionable). Detta gäller även vindparker understigande 10 MW som ansluts till nätet i en
gemensam anslutningspunkt med andra vindparker, om den sammanlagda effekten är 10
MW eller mer. Ett nytt regelverk för hantering av spänningsdippar infördes fr.o.m. januari
2008 (P.O. 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones
eólicas). Alla nya anläggningar måste klara hårdare krav för möjligheten att bibehålla
nätanslutningen vid spänningsdippar. För äldre anläggningar erbjuds ägarna under 5 år ett
ekonomiskt incitament för att uppgradera anläggningarna.
Dessutom finns det ekonomiska incitament för hur väl effektfaktorn kan upprätthållas inom
vissa gränser (komplement för reaktiv energi). För anläggningar med installerad effekt över
10MW gäller det att man skall kunna modifiera effektfaktorn tillfälligt, och man blir antingen
belönad om man kan följa systemoperatörens instruktioner eller bestraffad om man inte
lyckas.
För att övervaka alla vindparker med effekt överstigande 10 MW invigdes i juni 2006 ett
kontrollcentrum kallat Centro de Control del Régimen Especial (CECRE) för övervakning,
kontroll och integrationen av förnybara energikällor i elsystemet. CECREs fokus har varit att
integrera den växande vindkraftproduktionen i systemet på ett säkert sätt. CECRE är
integrerad med de system som används för att övervaka normal kraftproduktion.
Under CECRE finns för närvarande 23 Scada-utrustade mindre kontrollcentraler (Centros de
Control de Generación Eléctrica del Régimen Especial, CCG). Dessa kontrollcentraler är
bemannade dygnet runt, 365 dagar om året. CCG-centralerna kan fjärrstyra anläggningarna
på order av CECRE. REE har även studerat möjligheten att fjärrstyra vindkraftsanläggningar
direkt från CECRE i nödsituationer.
CCG-centralerna kommunicerar i realtid (12 sekunders periodicitet) med CECRE.
Informationen som skickas till CECRE är förutom tekniska mätningar, vindens hastighet
(intensitet och riktning), samt temperaturen. CECRE skickar information till CCG om den
maximala effekten varje vindpark tillåts leverera utan att äventyra systemets säkerhet om det
finns tekniska restriktioner, samt anledningen till restriktionerna. Vindkraft har, så långt det
går, preferens över styrbar produktion. Den maximala tillåtna effekten måste kunna nås inom
15 minuter. När flera vindkraftverk delar på en inmatningspunkt fördelas den maximala
effekten mellan kraftverken i proportion till deras förannonserade inmatning.
CECRE ägs och drivs av REE. De underliggande CCG-enheterna är däremot
vindkraftproducenternas ansvar. Vindkraftproducenterna står för kostnaderna för installation
och underhållning av CCG-enheterna, samt för kostnaden för kommunikationsledningarna
mellan CCG-enheterna och CECRE.
REE är skyldigt att ta fram detaljerade planer för hur transmissionsnätet skall byggas ut för att
möta efterfrågan. Hur denna planering skall gå till bestäms av lag Ley 54/1997. Lagen
föreskriver att planerna skall bestå av en indikativ samt en bindande del. Indikativa planer
baseras på förutsägelser om framtida efterfrågan samt förväntad tillgänglig produktion för att
möta denna efterfrågan. Planerna beskriver 10-års-perioder och uppdateras normalt vart
fjärde år. Dessutom finns mekanismer för att modifiera planerna årligen om speciella
omständigheter skulle uppstå vissa år. Aktuell lagstiftning kräver även att mängden förnybar
produktion maximeras samt att planer för förstärkningar relaterade till förnybar produktion är
bindande.
Elproduktion från förnybara energikällor har prioritet för anslutning till nätet.
Enligt aktuell spansk lagstiftning (dekret 325/2008 och 222/2008) betalar ägaren till anslutna
produktionsanläggningar för själva anslutningen till nätet, medan de förstärkningar som
behöver utföras p.g.a. anslutningen betalas av nätbolaget och/eller REE.
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Ett dekret rörande regler för anslutning av småskaliga produktionsanläggningar håller f.n. på
att tas fram. Syftet är att ta fram en förenklad procedur för anslutning av anläggningar med en
kapacitet understigande 1 MW.
Spanien räknar med att pumpkraftverk för ytterligare 3 000 MW kommer att behövas till 2020
för att klara av den icke styrbara produktionen.

REE visar realtidsinformation om efterfrågan (gula kurvan) i Spanien på sin hemsida. Den
gröna kurvan visar REEs prognos för dagen medan den röda kurvan är den
programmerade produktionen. Cirkeldiagrammet visar de olika energislagens andelar
medan grafiken i högra hörnen visar CO2 utsläppen. Genom att dra muspekaren över
kurvorna visas exakt information om förbrukning och CO2 utsläpp, t.ex. kl. 21:00 var
förbrukningen 29 95 MW och CO2-utsläppen 6536 t/h. Data för 2010-10-09

För vindkraft visas i realtid: produktionen (MW), andel av den totala förbrukning som täcks
av vindkraft (%) samt produktionen i förhållande till totala installerade effekten (%).
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SMARTA MÄTSYSTEM
Spaniens ministerråd godkände den 27 september 2007 det Kungliga Dekretet 1110/2007 om
regelverket för elmätning och minimikrav för smarta mätsystem. Dekretet fastställde att alla
nya elmätare som installeras i Spanien måste uppfylla minimikraven men anger inget
slutdatum när systemen måste vara på plats. Bland minimikraven kan nämnas: momentana
samt schemalagda avläsningar, möjlighet för tidsdifferentierade tariffer (minst sex register),
lagring av timvärden i minst 3 månader, till- och frånkoppling av ström, fjärrkonfiguration av
mätaren, samt gradvis strypning av uttaget effekt. Leverantörsspecifika, icke öppna protokoll
kommer inte att tillåtas. Systemen väntas vara på plats i hela landet i slutet av 2015.
I 2009 föreslog regeringen att elkonsumenter skulle ha rätt att kräva att få sin mätare utbytt i
förtid mot en fjärravläst, smart elmätare. I sitt remissvar skriver CNE att det enligt nätbolagen
inte fanns (år 2009) några godkända system som uppfyller alla krav som de spanska
myndigheterna har ställt. Nätbolagen ville även avvakta resultatet av det europeiska projektet
Open Meter som har som mål att ta fram europeiska standarder för smarta mätare enligt EU:s
mandat 441/2009. CNE uttalade sig därför mot regeringens initiativ, och varnade samtidigt att
den spanska utrullningen sannolikt kommer att försenas. Vidare menade CNE att de nya
mätsystemen måste följas av en rejäl tariff-reform för att bättre tillvarata de nya
mätsystemens möjligheter.
Endesa, som ägs av italienska Enel har redan aviserat att man påbörjat en utrullning som
förväntas vara klar 2015. Endesa har för avsikt att offentliggöra specifikationerna bakom den
design man valt i hopp att denna skall bli en de facto standard, vilket skulle kunna snabba
upp utrullningen och reducera kostnaderna.
Under namnet Proyecto STAR (Sistemas de Telegestión y Automatización de la Red Network Remote Management and Automation Systems) påbörjade Iberdrola i april 2010 en
storskalig utrullning av smarta elmätare i staden Castellón. I projektet, som beskrivs som ett
intelligent-stadsprojekt, kommer man att installera över 100,000 smarta elmätare samt
uppgradera 583 transformatorstationer. Projektet beräknas vara klart mot slutet av 2010 och
kommer sannolikt att vara första steget i en utrullning om totalt 10 miljoner elmätare i hela
Spanien. Iberdrola lanserade alliansen PRIME för att ta fram öppna standarder för
mätsystem.
EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
Konsumenter som inte har valt elleverantör och som abonnerar på 10 MW eller mindre
betalar en sistahandstariff (Tarifa de Último Recurso – TUR) som är densamma i hela landet
och bestäms av regeringen. Dock anses dessa konsumenter tillhöra den avreglerade
marknaden.
Det finns både en enkel och en tidsdifferentierad TUR. Under höglastperioden är kWh priset
ca 2,5 ggr högre. Den spanska regeringen har uppskattat att konsumenter kan minska sin
elräkning med 2-8 % genom att förflytta en del av sin konsumtion till låglastperioder.
Spanien ser en stor utvecklingspotential för efterfrågestyrning. Alla nya elmätare som
installeras måste möjliggöra timmätning samt tidsdifferentierade tariffer vilket kommer att ge
incitament för elkonsumenter att styra sin förbrukning. CNE anser att de nya mätsystemen
kommer att medföra stora ändringar i tariffstrukturerna. Möjligheten att ladda elbilar från det
fasta nätet har förts fram av REE. Elbilar kan fungera som en reglerresurs genom att förbruka
produktionsöverskott från vindkraften. Dessutom kan elbilarna bidra till att jämna ut
förbrukningen över dagen, då det är troligare att bilarna laddas nattetid när den totala
elförbrukningen förbrukningen är som lägst.
ELBILAR
I april 2010 presenterade den spanska regeringen landets strategi för elektrisk mobilitet 20102014, Estrategia integral para el impulso del vahículo eléctrico en España. Strategin listar en
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rad åtgärder för att uppnå målet på 250 000 elbilar i Spanien år 2014.
• Åtgärder för att främja efterfrågan: regeringen anser att det är rimligt att anta att det
är främst företag med stora bilparker som kommer att visa intresse för elbilar på ett
tidigt stadium. Därför har regeringen satt ett mål att av de 250 000 elbilar man vill se
år 2014 skall 85 % vara företagsbilar och 15 % privatägda. För att uppnå detta anses
ett stöd på 6 000 euro per bil rimligt.
• Åtgärder för att underlätta för bilister: kommuner förväntas bidra med särskilda pplatser, tillåta elbilar i områden (t.ex. stadskärnor) som normalt är stängda för
privattrafik, skattelättnader, samt plats för laddningsstationer. Alla städer mer fler än
50 000 invånare förväntas ta fram planer för att stödja elektrisk mobilitet.
• Åtgärder för att stödja inhemsk industri: regeringen vill stödja den inhemska
bilindustrin samt utvecklandet av nyckelteknologier genom att finansiera pilotprojekt
• Åtgärder riktade mot utrullning av laddningsinfrastruktur: regeringen anser att det
finns skäl att främst främja långsam laddning under låglastperioder (dvs. nattetid)
vilket betyder att varje bil borde få en egen laddningspunkt. Regeringen har som mål
62 000 långsamma laddningspunkter i egna hem, 263 000 i företagsparkeringar, 12
150 i offentliga parkeringar och 6 200 längs vägarna. När det gäller snabba
laddningsplatser är målet en snabb laddningspunkt per 400:e laddningsplatser för
privata bilar dvs. 160 snabba laddningspunkter fram till 2014. Tillhandahållande av
laddningsplatser skall vara en konkurrensutsatt verksamhet varför det är viktigt att
utveckla standarder.
• Åtgärder för att använda elbilar som reglerresurser: regeringen anser att är viktigt
att elbilarna laddas nattetid, inte minst för att utnyttja den icke styrbara
elproduktionen. Därför föreslås att ett regelverk tas fram för att introducera
efterfrågestyrning med signaler från de nätansvariga, så att elsystemet kan utnyttja
den flexibiliteten som laddningen erbjuder. Regeringen vill även ingå frivilliga
överenskommelser med elleverantörer så att de erbjuder tariffstrukturer med starka
prissignaler för att uppmuntra laddning nattetid. Om priset ät tillräckligt låg kommer
elbilen att kunna konkurrera med vanliga bilar.

I april 2010 ändrades även lagen (Kungliga Dekret 6/2010, artículo 23, pág. 32888,
Habilitación legal del gestor de cargas) för att skapa en ny aktör i elmarknaden:
”laddningsmanager” (gestor de cargas). En laddningsmanager är ett företag som klassas som
konsument eftersom det köper el, men som är godkänt dels för att tillhandahålla
laddningstjänster, dels för att lagra elektrisk energi för bättre drift av elsystemet.
Lagen föreskriver att laddningstjänsten tillhandahålls som en avreglerad, konkurrensutsatt
aktivitet. Bolag som tillhandahåller transmissions- och distributionstjänster får inte erbjuda
laddningstjänster - dock kan de göra det indirekt via ett dotterbolag eller delar i ett annat
bolag om vissa krav på oberoende uppfylls. Laddningsinfrastrukturen tillhör
laddningsföretaget.
Laddningstjänstens har två huvudsakliga uppgifter. Den första är att tillhandahålla el till bilister
på ett så bekvämt och billigt sätt som möjligt. Den andra uppgiften är att tillhandahålla en
energilagringsinfrastruktur som på ett så billigt sätt som möjligt kan användas för att
underlätta integrationen av förnybar el tillhörande Régimen Especial i det spanska
elsystemet.
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STORBRITANNIEN
Brittiska myndigheter drivs framförallt av en önskan att minska utsläppen av
växthusgaser. I det korta perspektivet vill man införa så mycket förnyelsebar
produktion så snabbt som möjligt. Man koncentrerar sig helt och hållet på att få
denna omställning att gå så snabbt och smärtfritt som möjligt. Man är främst
intresserad av relativt storskalig förnyelsebar produktion.
Man har modifierat regelverken som styr hur produktionsanläggningar kopplas till
elnätet för att vindskraftsproducenter inte skall behöva vänta alltför länge på att få
nya kraftverk inkopplade. Man har sänkt kraven på nät och transmissionsbolagen
så att det skall vara möjligt att koppla in nya anläggningar redan innan alla
förstärkningar som idag anses nödvändiga har genomförts. För vattenbaserad
vindkraft har man frångått iden om nätverksamhet som en reglerad verksamhet vindkraftsproducenter som vill bygga havsbaserade kraftverkfår dessa inkopplade
genom att köpa tjänsten av fristående företag som erbjuder tjänsten via ett
auktionsförfarande som administreras av myndigheterna.
Först i ett senare skede tror man att områden som distribuerad produktion,
effektstyrning, samt elektrifiering av uppvärmning och transport kommer att bli
aktuella.
Man vill inte byta marknadsmodell utan vill behålla den ansvarsfördelning som idag
råder mellan de olika aktörerna. För smarta mätare innebär detta att det är
leverantörernas uppgift att installera mätare hos konsumenterna. All insamling och
lagring av mätvärden kommer dock att hanteras av en central aktör som samlar in
mätvärden från alla uttagspunkter i hela landet och som sedan gör dessa tillgängliga
till de aktörer som har behov av dem.

INLEDNING
I Storbritannien finns ett stort intresse för smarta elmätare och intelligenta elnät som ses som
centrala komponenter i en omställning till ett energisystem med avsevärt lägre utsläpp av
växthusgaser än idag. Landet kan inte betraktas som ett föregångsland inom dessa
teknikområden - man har t.ex. inte haft någon storskalig introduktion av smarta elmätare
ännu.
Storbritannien är däremot ett föregångsland vad gäller avreglering av energimarknaderna.
Man har drivit avregleringen mycket långt, inklusive avreglering av slutkundsmarknader, och
landets hushållskunder är aktiva och byter energileverantörer i relativt hög omfattning.
AKTÖRER
Lagstiftning inom energiområdet har historiskt skiljt sig mellan olika delar av landet där
Skottland ofta haft egna regler olika från de i England och Wales även om regelverken
gradvis harmoniserats. Systemansvarig är National Grid som även äger transmissionsnäten i
England och Wales. Transmissionsnäten i Skottland har två ägare. Distributionsnätet är
uppdelat i 14 olika koncessionsområden som 2008 ägdes av nio olika företag.
Lagstiftning inom energiområdet hanteras främst av DECC (Department of Energy and
Climate Change), även om andra departement som DEFRA (Department for Environment,
Food and Rural Affairs) och BERR (Department for Business, Enterprise and Regulatory
Reform) periodvis arbetat med energirelaterade frågeställningar. BERR har upphört att
existera och ersatts av BIS (Department for Business, Innovation and Skills). Frågor
relaterade till elektrifierad transport hanteras främst av DFT (Department for Transport).
Tillsynsmyndighet inom området är OFGEM (Office of the Gas and Electricity Markets
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Authority). Sedan September 2009 är OFGEM uppdelat i två affärsområden kallade OFGEM
och OFGEM E-Serve . Båda dessa affärsområden har ansvarsområden som är relevanta för
intelligenta elnät och smarta elmätare. OFGEM E-Serve ansvarar t.ex. för införandet av
smarta mätare och administrerar även ett nytt program för stöd till mikrogeneration, medan
"gamla" OFGEM arbetar med att utforma regelverken så att elnäten skall kunna hantera stora
mängder förnyelsebar produktion.
DECC och OFGEM leder tillsammans ett forum för alla brittiska aktörer som är involverade i
överföring av elektricitet. Forumet kallas "ENSG" (Electricity Networks Strategy Group) och
har som syfte att utreda hur framtidens elnät skall se ut i Storbritannien.
ETI (Energy Technologies Institute) är ett privat forskningsinstitut som ägs gemensamt av den
brittiska regeringen och ett antal företag inom energisektorn. ETI har som mål att ta värdefulla
forskningsresultat inom energiområdet och se till att dessa kommersialiseras.
Brittiska nätbolag är medlemmar i intresseorganisationen ENA (Energy Networks Association)
medan landets energileverantörer företräds av intresseorganisationen ERA (Energy Retail
Association).
ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR
ALLMÄN UTVECKLING

Både brittiska myndigheter och brittiska politiker har de senaste åren planerat för en radikal
omställning av de brittiska elnäten. Vissa delar av elnäten har blivit föråldrade och behöver
rustas upp, men den främsta drivkraften bakom arbetet med att reformera elnäten är en
allmän omställning av hela energisystemet. Denna omställning drivs i sin tur av klimatfrågan
samt behovet att minska behovet av importerad energi.
Den brittiska regeringen beskriver hur omställningen av det brittiska energisystemet skall gå
till i rapporten "Low Carbon Transition Plan". Ett antal olika scenarier för hur man skall nå
målet presenteras i rapporten "2050 Pathways Analysis".
En kommitté inom det brittiska underhuset har tagit fram en rapport som beskriver de
utmaningar som den förväntade omställningen av energisystemen kommer att ställa på
elnäten i landet. Från myndighetshåll har tillsynsmyndigheten OFGEM sedan några år bedrivit
en långsiktig översyn av regelverket som reglerar nätbolagen. Syftet med översynen är att
komma fram till ett regelverk som leder till att nätbolagen genomför de förändringar av näten
som behövs för att det brittiska energisystemet skall kunna ställas om till ett energisystem
baserat på förnyelsebara energikällor. Projektet går under namnet "RPI-X@20" . OFGEM har
sedan tidigare drivet ett projekt kallat "LENS - Long-Term Electricity Network Scenarios" vars
resultat bakats in i RPI-X@20. OFGEM har dessutom nyligen fastställt de regler som styr
distributionsbolagens ersättningsnivåer för perioden 2010-2015. Regelverket går under
namnet DPCR5.
Ett av de allvarligaste problemen med de regelverk som reglerar användningen av de brittiska
elnäten är de svårigheter producenter av förnyelsebar energi haft att bli inkopplade på näten.
Det har inte varit ovanligt med väntetider på flera år. Detta problem har utretts av myndigheter
och branschorganisationer under flera år. OFGEM genomförde exempelvis en utredning som
gick under namnet "TAR - Transmission Access Reivew" . Denna följdes senare upp av andra
utredningar och läget just nu är att DECC infört nya regler baserat på utfallet av en
konsultation som nyligen avslutats och vars resultat kommer att beskrivas nedan.
Det nuvarande regelverket som styr transmissionsbolagens ersättningsnivåer går under
namnet TPCR4 och löper under perioden 2007-2012. OFGEM har för denna period tillåtit
transmissionsbolagen att fördubbla investeringar i transmissionsnäten jämfört med
föregående period. Arbetet med regelverket för nästa period, kallat TPCR5 har redan
påbörjats .
De regler som styr transmissionsbolagens kvalitetsåtaganden går under namnet NETS
SQSS. DECC, OFGEM och transmissionsbolagen driver sedan ett par år en grundläggande
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genomgång av detta regelverk. Arbetet har delats upp i två faser. I den första fasen kommer
man att se över hur regelverket kan anpassas för den stora mängd förnyelsebar elproduktion
som man förväntar sig. I den andra fasen kommer man att se över hur regelverket behöver
anpassas för att hantera ökad flexibilitet i konsumentledet (indirekt laststyrning - Demand
Response) vilket man inte förväntar sig i omfattande skala förrän efter 2020.
Storbritannien har ännu inte påbörjat en storskalig utrullning av smarta elmätare men frågan
har debatterats och utretts under flera år. Eftersom det är energileverantörer som ansvarar för
mätning i Storbritannien var det ERA, energileverantörernas branschorganisation, som först
utredde frågan. Man tog fram en standard för energimätare inom ramen för ett projekt kallat
"SRSM - Supplier Requirements for Smart Metering". Därefter har den brittiska regeringen
utrett frågan och i december 2009 avslutades en omfattande konsultation med ett beslut att
en utrullning av smarta mätare till samtliga brittiska energikonsumenter skulle vara avslutad
till 2020. Efter regeringsskiftet florerar rykten att den nya regeringen kommer att flytta fram
slutdatum för utrullningen till 2016.
En arbetsgrupp inom ENSG har tagit from en plan för hur införandet av intelligenta elnät skall
gå till i Storbritannien. Planen är mycket långsiktig och beskriver potentiella förändringar
mellan nu och år 2050.
PLANER FÖR INTELLIGENTA ELNÄT OCH SMARTA MÄTSYSTEM

I sin plan har ENSG angivit att införandet av intelligenta elnät är ett långtidsprojekt som
sträcker sig från 2010 till 2050. De faktorer som driver behovet av intelligenta elnät är ökad
användning av förnyelsebara produktionsanläggningar vars produktion inte går att styra i lika
hög omfattning som traditionell produktion, ökad användning av el för uppvärmning och
transport, ökat utnyttjande av flexibilitet i förbrukningsledet (Demand Response), ökad
användning av småskaliga och distribuerade energikällor, samt ökad användning av
anläggningar för att lagra energi. ENSG tror dock att utvecklingen inledningsvis kommer att
drivas av en enda faktor - ökad användning av förnyelsebara produktionsanläggningar.
Följande bild är tagen från ENGS's plan:
Som synes ör det ökad användning av storskaliga förnyelsebara produktionsanläggningar
som kommer att vara den dominerande faktorn bakom införandet av intelligenta elnät enligt
ENSG. Andra faktorer som ökad användning av el inom uppvärmning och transport, eller
ökad användning av småskaliga och distribuerade produktionsanläggningar kommer endast
att spela en mindre roll initialt, och ökat utnyttjande av flexibilitet i förbrukningsledet (Demand
Response) kommer inte igång förrän 2015 tror man.
ENSG tror också att smarta mätare är kritiska komponenter i det intelligenta elnätet och man
anser att planerna för det intelligenta elnätet måste anpassas till planerna för utrullning av
smarta mätare. Eftersom utrullningen av smarta elmätare inte kommer att vara klar förrän
2020 eller möjligen 2016 har man delat upp perioden mellan 2010 och 2020 i två faser.
Den första fasen som löper mellan 2010 och 2015 kommer att domineras av åtgärder riktade
mot storskalig förnyelsebar produktion, införande av smarta mätare, samt mot forskning och
experimentella demonstrationsprojekt inom områden som elbilar, småskaliga distribuerade
produktionsanläggningar, samt flexibilitet i förbrukningsledet. I nästa fas fortsätter satsningar
på storskaliga förnyelsebara produktionsanläggningar och smarta mätare. Dessutom påbörjas
storskaligt införande av de tekniker som visat sig fungera väl i de olika experimentella projekt
som genomförts.
NYA REGELVERK FÖR NÄTBOLAGEN

OFGEM sätter regler för nätbolagens verksamheter för fem år i taget. Det senaste regelverket
kallas DPCR5 och löper mellan 2010 och 2015. Motsvarande sker för transmissionsbolagen där kallas det aktuella regelverket för TPCR4 och det gäller under perioden 2007-2012.
OFGEM håller f.n. på att bestämma hur reglerna för transmissionsbolagen skall se ut under
kommande period - detta regelverk kommer att kallas TPCR5.
Sedan två år tillbaka håller OFGEM på med en grundläggande genomgång av regelverken för
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nätbolagen. Genomgången bedrivs inom ramen för RPI-X@20 projektet som har pågått
sedan 2008. En del av de förslag som kommit hittills i detta projekt har redan bakats in i både
DPCR5 och TPCR5.
Det viktigaste nyheten i DPCR5 är införandet av investeringsfonden "Low Carbon Networks
Fund" som kommer att beskrivas nedan. Andra nyheter inom DPCR5 som kan vara relevanta
för nätbolagens arbete med intelligenta elnät är:
Carbon footprint
Nätbolagen är skyldiga att årligen rapportera hur pass stora utsläpp av växthusgaser
deras verksamheter genererar. Även om denna information kommer att publiceras
verkar det inte som om OFGEM ännu har för avsikt att ställa några explicita krav på
utsläppens storlek och knyta bolagens ersättningsnivåer till dessa.
Distribuerad produktion
Nätbolagen är skyldiga att tillhandahålla detaljerad information till hushåll som är
intresserade av att installera småskaliga produktionsanläggningar i hemmet. Det finns
även ett belöningssystem för nätbolag som förstärker sina nät för att bättre hantera
dessa anläggningar. Nätbolagens ersättningsnivåer påverkas inte av hur man
hanterar hushåll som vill installera småskaliga produktionsanläggningar i sina hem.
Kostnader för anslutning till transmissionsnäten
Nätbolag har hittills haft möjlighet att föra vidare 100 % av sina kostnader för
anslutning till transmissionsnäten till sina kunder. För DPCR5 har OFGEM föreslagit
att nätbolagen måste bära en del av kostnaden för anslutning till transmissionsnäten
själva. OFGEM hoppas att detta skall leda till att nätbolagen därmed söker lösningar
som minimerar mängden energi som flödar från transmissionsnäten till regional och
lokalnäten.
Nätförluster
OFGEM ställer även krav på att nätbolagen skall minska nätförlusterna som
förekommer i deras nät med en viss mängd varje år. OFGEM hoppas att även detta
skall leda till att nätbolagen genomför åtgärder som leder till att lägre mängder energi
behöver matas in i näten.
Innovation Funding Incentive (IFI)
Detta är ett äldre forskningsprogram som fått vara kvar trots att man nu infört "Low
Carbon Networks Fund" i DPCR5 - se nedan för detaljer.
I TPCR5 siktar OFGEM in sig på ett antal nyckelområden. Det främsta området rör åtgärder
för att säkerställa att transmissionsnäten kommer att klara av anslutning av ett stort antal
förnyelsebara produktionsanläggningar. Man anser även att det finns ett allmänt behov av att
ersätta åldrande infrastruktur. Ett annat område man fokuserar på är hur man skall hantera
mycket storskaliga projekt som det tar mer än en regleringsperiod att färdigställa. Slutligen är
man intresserad av hur transmissionsbolag och systemoperatörer gemensamt kan arbeta för
att åtgärda flaskhalsar i transmissionsnäten.
I RPI-X@20 framför OFGEM en rad förslag vars syfte är att få nätbolagen att på ett
kostnadseffektivt sätt genomföra de åtgärder som behövs för att Storbritannien skall kunna
leva upp till de klimatmål man satt. De förslag om framställs är på en mycket hög nivå och
handlar mer om hur OFGEM, nätbolagen, samt andra aktörer skall arbeta ihop snarare än
konkreta förslag om åtgärder i elnäten.
OFGEM har haft som ambition att inte ändra på den struktur som finns på den brittiska
energimarknaden. De kategorier av aktörer som finns idag skall finnas kvar och dessa skall
ha samma ansvarsområden som idag. Man vill inte heller ändra på hur man bestämmer
ersättningsnivåer för nätbolagen - detta skall fortfarande ske ex ante där OFGEM i förväg
bestämmer de krav som nätbolagen måste leva upp till samt hur mycket de får ta betalt av
sina kunder.
Däremot har man tänkt att perioden som regelverk gäller skall förlängas från fem år till åtta år
för att öka långsiktigheten i nätbolagens agerande. Man har även för avsikt att anpassa sin
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granskning av nätbolagen efter deras tidigare prestanda. Nätbolag som tidigare brustit i sina
åtaganden kommer att granskas hårdare än de nätbolag som skött sig.
OFGEM vill även involvera andra aktörer än nätbolagen. Man anser att nätbolagen
traditionellt arbetat för att tillfredsställa myndigheterna och inte de konsumenter som
myndigheterna företräder. Man vill därför ändra processen som styr hur regelverken
formuleras och övervakas så att det blir lättare för andra aktörer att påverka (via OFGEM)
nätbolagens beteende. Det skall även vara möjligt för andra än nätbolag att föreslå och
genomföra innovativa projekt.
OFGEM avser att bestämma krav och ersättningsnivåer m.h.a en modell man kallar RIIO - "
Revenue set to deliver strong Incentives, Innovation and Outputs.". Inför varje
regleringsperiod ställer OFGEM de krav som nätbolagen har ett leva upp till samt tydliga
regler som anger vilka belöningar som tillfaller de nätbolag som lever upp till kraven samt de
bestraffningar som drabbar nätbolag som inte lever upp till kraven. Reglerna kommer att
formuleras på ett sådant sätt att de uppmuntrar till åtgärder som bäst tillvaratar
konsumenternas långsiktiga intressen.

Bilden är hämtad ur OFGEMS presentation av RPI-X@20
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
LOW CARBON NETWORKS FUND

För att finansiera de experimentella demonstrationsprojekt man vill se under perioden 20102015 har de brittiska myndigheterna skapat en fond som går under namnet Low Carbon
Networks Fund och som kommer att administrerar av OFGEM. Fonden har tillförts medel om
500 miljoner pund att fördelas under perioden 2010-2015. Fonden delar ut pengar till projekt
där nätbolag, i samarbete med andra aktörer, experimenterar med ny teknik och nya
kommersiella arrangemang som kan hjälpa nätbolagen att bidra till omställningen av det
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brittiska energisystemet till minimal kostnad för slutkunderna.
Fondens medel delas in i tre grupper om 80 miljoner pund, 320 miljoner pund, samt 100
miljoner pund. Den första gruppen är till för små projekt och varje nätbolag har en garanterad
andel av dessa 80 miljoner pund. Den andra gruppen är till för storskaliga projekt där
nätbolagen tävlar med varandra om medel. De sista 100 miljoner punden är tänkt att
användas som extra belöning för exceptionellt genomförda projekt, både småskaliga projekt
finansierade med pengar ur den första gruppen samt storskaliga projekt finansierade med
medel ur den andra gruppen.
Även om varje nätbolag har en garanterad andel av de 80 miljoner pund ur den första
gruppen måste man registrera sina projekt och få dem godkända för att få ut sina pengar. För
mer storskaliga projekt utlyser OFGEM tävlingar där nätbolagen och deras partners lämnar in
förslag som sedan jämförs av OFGEM som slutligen väljer ut ett vinnande förslag.
OFGEM ställer som krav att alla projekt skall dokumenteras noggrant. De åtgärder man
genomfört samt de resultat man erhållit måste dokumenteras tillräckligt detaljerat för att andra
nätbolag skall kunna använda sig av tekniken om de så önskar.
ANDRA FORSKNINGS- OCH STIMULANSPROGRAM

OFGEM har sedan tidigare bedrivit två program kallade "Innovation Funding Incentive" (IFI)
samt "Registered Power Zones" (RPZ) för att stimulera nätbolag att testa ny teknik. Trots att
fokus nu flyttats till "Low Carbon Networks Fund" har OFGEM låtit IFI vara kvar. Programmet
RPZ har däremot upphört.
ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
FÖRSTÄRKNING AV TRANSMISSIONSNÄTET

Storbritannien har tidigare haft ett system kallat "Invest then Connect" där nya kraftverk inte
får tas i bruk förrän alla nödvändiga förstärkningar i transmissionsnäten har gjorts. Detta har i
flera fall lett till mycket långa väntetider för nya kraftverk. I ett uppmärksammat fall fick en
producent besked att ett kraftverk inte kunde kopplas in förrän 2025. Ägarna till
transmissionsnäten är skyldiga att leva upp till de kvalitetskrav som anges i NETS SQSS och
har därför varit tvungna att låta nya producenter vänta medan transmissionsnäten förstärks.
För att snabba upp byggandet av nya förnyelsebara produktionsanläggningar har brittiska
myndigheter därför beslutat att luckra upp regelverket. Enligt de nya reglerna som kallas
"Connect and Manage" delas de förstärkningar som behöver göras upp i två kategorier. Den
första kategorin av förstärkningar kallas för "Enabling works" och avser sådana förstärkningar
som är absolut nödvändiga för att systemsäkerheten inte skall äventyras. Den andra
kategorin av förstärkningar kallas "Wider works" och avser de förstärkningar som är
nödvändiga i ett längre perspektiv men inte kritiska för att ett nytt kraftverk skall kunna
kopplas in. Enligt det nya regelverket skall ett nytt kraftverk kunna kopplas in så snart som de
absolut nödvändiga förstärkningarna har genomförts. Därefter kommer förstärkningar
tillhörande kategorin "Wider works" att genomföras så snart som möjligt.
DECC anser att dessa regler kommer att förkorta väntetiderna för uppkoppling av nya
kraftverk och på sätt uppmuntra vindkraftsproducenter och andra producenter av förnyelsebar
energi att bygga fler kraftverk. Exakt hur pass mycket väntetiderna kortas beror på
gränsdragningen mellan de båda kategorierna av förstärkningar. Det nya regelverket
identifierar de delar av NETS SQSS som absolut måste uppfyllas innan nya kraftverk kan
kopplas in, samt de delar som beskriver säkerhetsaspekter som kan hanteras av
förstärkningar tillhörande kategorin "Wider works", men regelverket anger även att det är upp
till transmissionsnätsbolaget att besluta om vilka åtgärder som är kritiska och vilka som kan
vänta tills efter uppkopplingen. Kritik har framförts mot det nya regelverket eftersom det inte
kommer att förkorta väntetiderna för havsbaserad vindkraft nämnvärt - för havsbaserad
vindkraft kommer nästan alla förstärkningar att tillhöra kategorin "Enabling works".
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Dessa nya regler gäller för alla nya kraftverk som är tillräckligt stora för att påverka
transmissionsnäten, oavsett om det är producenterna själva som ansöker direkt om
uppkoppling till transmissionsnätet eller mellanspänningsnätet, eller om det är ett
distributionsbolag som ansöker när man tror att ett mindre kraftverk som skall kopplas in på
ett lågspänningsnät kommer att kräva förstärkningar i transmissionsnätet.
Producenten betalar sedvanliga avgifter för anslutningen, men alla förstärkningar som behövs
för att få bort flaskhalsar i transmissionsnäten finansieras gemensamt av alla användare av
transmissionsnäten i proportion till mängden energi man förbrukar eller matar in. Detta gäller
alla förstärkningar av alla flaskhalsar, inte endast de som uppstår då nya kraftverk kopplas in.
DECC förväntar sig att dessa nya regler kommer att leda till att vanliga hushåll betalar mellan
22p och ett pund extra per år.
I det gamla regelverket tillämpas en bindningstid om ett kalenderår. Producenter måste innan
varje års utgång ange vilken kapacitet man behöver och sedan betala för denna under
kalenderåret. I det nya regelverket har denna bindningstid förlängts till två år.
HAVSBASERAD VINDKRAFT

För havsbaserad vindkraft har brittiska myndigheter infört en specialmekanism. För normala
landbaserade kraftverk ansöker en producent om att bli inkopplad till någon del av elnätet. De
inblandade nätbolagen genomför de förstärkningar som behövs och ansluter därefter
producenten till nätet. Producenten betalar både för själva förstärkningsarbetet samt för rätten
att mata in el i nätet. Avgifterna är reglerade - de avgifter som producenten betalar skall vara
proportionella till de kostnader som nätbolagen faktiskt har för anslutningen.
För havsbaserad vindkraft kommer istället en marknadsbaserad mekanism att användas.
Producenter som vill bygga havsbaserade vindkraftverk ansöker hos transmissionsbolagen
om anslutning till transmissionsnäten. Dessa arrangerar sedan an auktion där aktörer som är
villiga att bygga och sedan sköta en anslutning från vindkraftsparken till transmissionsnätet
får lämna anbud. Det företag som lämnar det bästa anbudet blir sedan utsedd till nätpartner
till vindkraftsproducenten, naturligtvis förutsatt att producenten accepterar anbudet.
Regelverket för hur detta skall se ut är inte fastställt ännu. Just nu gäller ett temporärt
regelverk där producenter som redan själva börjat bygga förbindelser mellan sina
havsbaserade kraftverk och transmissionsnätet kan använda auktionsmekanismen för att
överlåta förbindelsen till en aktör som sedan tar över ansvaret för förbindelsen. Det är oklart
vad som händer om en producent som redan byggs en förbindelse inte hittar en lämplig
nätpartner via denna auktionsmekanism. Det verkar definitivt som om producenter inte
kommer att ha rätt att själva sköta om förbindelsen mellan kraftverken och
transmissionsnätet.
En av de frågeställningar som diskuteras inför fastställandet av det slutliga regelverket är om
producenter även i framtiden skall ha möjlighet att bygga vissa delar av förbindelsen själva
och sedan använda auktionsmekanismen för att hitta en nätpartner som kan ta över ansvaret
för förbindelsen. Vissa producenter vill ha denna möjlighet medan de bolag som
representerar budgivarna i systemet motsätter sig - de vill inte att producenter skall ha rätt att
konstruera delar av förbindelsen själva.
TILLGÅNG TILL MARKNADEN SAMT BALANSANSVAR

Storbritannien har inga speciella mekanismer för att garantera att förnyelsebara
produktionsanläggningar alltid får leverera den el de producerar. För småskaliga anläggningar
som ansluts i låg och mellanspänningsnäten finns speciella regler.
En producent som inte klassas som småskalig (produktionskapacitet understigande 50 MW)
måste ansöka om licens för att producera, sälja, samt mata in el i elnätet. Licenstagare har
sedan att betala en rad olika avgifter, samt följa ett antal olika regelverk.
Licenstagare är t.ex. skyldiga att meddela systemoperatören vilka mängder el man har sålt
och därför kommer att mata in i elnätet för varje leveranshalvtimma. Det finns inga formella
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krav på att meddelad inmatning överensstämmer med faktisk inmatning men reglerna för
balansavräkning är sådana att det är ofördelaktigt för producenter om prognostiserad och
faktiskt inmatning avviker.
Detta gäller alla producenter, även producenter av förnyelsebar el. Eftersom dessa
producenter ofta har svårare än andra producenter att styra sin produktion löper dessa
producenter högre risk att drabbas ekonomiskt av straffavgifter vid avvikelser mellan
prognostiserad och faktiskt inmatning. Situationen underlättas dock av det faktum att tiden för
"gate closure" (sista tidpunkten för rapportering av förväntad inmatning) ligger mycket nära
leveranshalvtimman - endast en timma. Med en så kort tid mellan rapportering och leverans
minskas risken för producenter rejält.
Producenter av förnyelsebar el betalar även samma avgifter för tillgång till nätet som andra
producenter - dessa styrs helt och hållet av de kostnader som nätbolagen har för
producentens anslutning. De fördelar som producenter av förnyelsebar el har över andra
producenter kommer helt och håller från certifikatprogram - elleverantörer köper el av dessa
producenter för att få tillgång till de certifikat som dessa producenter tilldelats och som
elleverantören är skyldig att införskaffa och lösa in hos myndigheterna.
För småskaliga produktionsanläggningar gäller dock andra regler som ger vissa lättnader.
Dessa regler gäller för alla sorters småskalig produktion - inte bara förnyelsebar småskalig
produktion. Vissa småskaliga producenter har möjlighet att ansöka om normala
produktionslicenser och får då alla de rättigheter och skyldigheter som normala producenter.
De betalar också samma avgifter som normala producenter. Andra småskaliga producenter
är hänvisade till att sälja sin el via en elleverantör eller annan aktör som har de nödvändiga
licenserna. Detta förfarande, där elleverantörer köper in el från ett stort antal småskaliga
producenter kallas "consolidation" av brittiska myndigheter.
Småskaliga producenter som matar in i låg eller mellanspänningsnäten betalar också lägre
avgifter eftersom deras inmatning inte lastar ner transmissionsnäten i lika hög omfattning som
normal produktion. OFGEM har konstaterat att elleverantörer som köper in el från småskaliga
lokala produktionsanläggningar oftast gör detta för att kunna ta del av dessa lägre avgifter (en
förhandlingsfråga mellan producent och elleverantör), samt för att komma åt de certifikat som
dessa småskaliga producenter ofta har - de flesta småskaliga producenter använder
förnyelsebara energikällor.
Det finns inget i regelverket som skyddar småskaliga producenter från de risker som
uppkommer i balansregleringsmekanismen. De elleverantörer som köper in el av de
småskaliga producenterna är skyldiga att rapportera inmatningar och uttag senast en timma
innan leveranshalvtimman och straffas för alla avvikelser mellan prognoser och faktiskt utfall.
Hur dessa eventuella förluster delas mellan elleverantörer och de småskaliga producenterna
är en förhandlingsfråga mellan parterna.
Dessa regler avser kommersiella småskaliga producenter. För ännu
produktionsanläggningar - s.k. "mikrogeneration" - gäller andra regler - se nedan.

mindre

MIKROGENERATION

För mycket småskaliga förnybara energikällor har Storbritannien sedan April 2010 ett nytt
certifikatprogram man valt att kalla "Feed-in tariffs" (FIT).
Programmet är till för produktionsanläggningar med en produktionskapacitet upp till 5MW. En
ägare till en sådan anläggning kan registrera anläggningen (på lite olika sätt beroende på
storlek) och därefter delta i programmet. Ägarna får dels betalt för all producerad el, oavsett
om man själv konsumerar elen eller matar in den i elnätet. Dessutom får man extra betalt för
den el man faktiskt matar in i nätet. Ägare kan även välja att avstå från denna andra
inkomstkälla och istället försöka sälja sin el på den öppna marknaden.
Motparter till ägarna av produktionsanläggningarna är landets licensierade elleverantörer. De
allra största elleverantörerna är skyldiga att delta i programmet medan mindre elleverantörer
kan välja att delta eller stå utanför. De kostnader som leverantörer drar på sig delas dock av
alla leverantörer i proportion till marknadsandel - oavsett om man deltar eller inte.
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TEKNISKA ASPEKTER AV DISTRIBUERAD SMÅSKALIG PRODUKTION

Om stora mängder småskaliga anläggningar ansluts till lågspänningsnäten kan detta leda till
att energi flödar från lågspänningsnäten till mellanspänningsnäten istället för från
mellanspänningsnäten till lågspänningsnäten vilket är normalfallet idag. Dessa omvända
flöden kallas "Inverse Power Flows" (IPF) på engelska. IPF kan även uppträda mellan
mellanspänningsnät och högspänningsnät. IPF kan skada utrustning i transformationstationer
och det är därför intressant för både nätbolag och myndigheter att studera detta problem.
Vi har inte kunnat hitta någon information om hur vare sig OFGEM eller DECC ser på detta
problem. En möjlig förklaring till detta kan vara att man i Storbritannien inte förväntar sig
storskalig användning av småskalig distribuerad produktion förrän efter 2020. Fram tills dess
fokuserar man på problematik relaterad till storskalig förnyelsebar elproduktion.
Samarbetsorganisationen ENSG som leds av OFGEM och DECC har dock en arbetsgrupp
som fokuserar på tekniska aspekter av lågspänningsnäten. Denna arbetsgrupp har drivit och
driver ett antal projekt inom området.
SMARTA MÄTSYSTEM
Den brittiska regeringen har beslutat att smarta elmätare skall installeras hos samtliga
lågspänningskunder. Utrullningen skall vara klar tills år 2020 eller möjligtvis redan år 2016.
Ansvarig koordinatör för utrullningen är OFGEM .
I Storbritannien är det elleverantörerna som har ansvar för elmätarna och detta kommer inte
att ändras i och med utrullningen av smarta mätare - det är leverantörerna som ansvarar för
att smarta mätare installeras hos slutkonsumenterna. Användandet av gas är utbrett i
Storbritannien - de smarta mätarna måste klara av att mäta förbrukning av både gas och el.
En annan sak som skiljer Storbritannien från många andra länder är det utbredda
användandet av prepaid-mätare där man inte i efterhand betalar för sin konsumtion utan
istället i förväg betalar för en viss mängd el och/eller gas. De smarta mätarna som installeras i
Storbritannien måste kunna hantera prepaid-modellen. Dessutom skall det vara möjligt för en
kund att byta mellan prepaid och normalbetalning utan ett hembesök från leverantören - det
skall alltså gå att fjärrstyra mätare så att man kan växla från en modell till en annan.
De brittiska myndigheterna har valt en modell där alla installerade smarta mätare
kommunicerar via ett långdistansnätverk till ett centralt system för hela landet. Leverantörer,
nätbolag, och andra behöriga aktörer som behöver kommunicera med enstaka mätare går
alltid via detta gemensamma centralsystem. Ansvar för att bygga och sköta denna
gemensamma infrastruktur kommer att falla på en enskild organisation. Denna organisation
finns inte ännu men rollen går under namnet DataCommsCo (DCC).
DCC har alltså till uppgift att bygga den infrastruktur som behövs för att kontrollera samtliga
smarta mätare i landet. DCC ansvarar för att mätvärden från mätarna blir tillgängliga för de
parter som behöver dem. Detta är leverantörerna (el och gas) men kan även vara nätbolag
eller andra aktörer som behöver åtkomst till mätvärden. För att DCC skall kunna veta vilka
organisationer som har rätt att komma åt olika mätvärden behöver DCC veta vilka
uttagspunkter som finns, var dessa finns, samt vilka leverantörer som tecknat avtal med det
hushåll eller företag som uttagspunkten finns hos. Denna information finns idag hos en rad
olika organisationer och DCC behöver alltså tillgång till den information som dessa
organisationer har. Det har framförts förslag att DCC istället blir den enda källan till denna
sorts information - DCC skall alltså underhålla inte bara en central mätvärdesdatabas utan
även en databas som innehåller information om vilka uttagspunkter det finns, till vilka lokalnät
som dessa uttagspunkter hör, samt med vilka leverantörer som ägarna till uttagspunkterna
tecknat avtal med. I skrivande stund har inga beslut fattats i denna fråga.
Notera att det inte är självklart att det som DCC kommer att få ansvar för kan kallas för en
central mätvärdesdatabas. Termen databas brukar användas för att beskriva något som är
beständigt och brittiska myndigheter har inte fattat några beslut om DCC skall lagra eller
bearbeta insamlade mätvärden på något sätt. Det enda DCC skall göra är att se till att
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mätvärden från mätare görs tillgängliga för de aktörer som har rätt till dem. Det kan hända att
detta i praktiken betyder att DCC kommer att lagra mätvärden för kortare perioder men att
DCC kommer att få till uppgift att lagra mätvärden för längre perioder är inte beslutat om
ännu.
Det är alltså leverantörerna som ansvarar för att smarta mätare installeras hos
konsumenterna, Dessa mätare måste fungera tillsammans med det kommunikationsnätverk
som DCC ansvarar för. Leverantörerna är skyldiga att använda DCC för mätare som placeras
hos hushållskunder. Leverantörerna har rätt att använda DCC för mätare som placeras hos
andra kunder. OFGEM koordinerar arbetet med att ta fram standarder för kommunikation
mellan mätare och det nätverk som DCC ansvarar för. Om alla mätare som installeras har
samma gränssnitt mot DCC's externa nät kan konsumenter byta leverantör utan att den nya
leverantören behöver åka ut och byta mätare - den nya leverantören kan ta över den mätare
som den gamla leverantören installerat om man så önskar.
De mätare som installeras skall även kunna kopplas mot ett internt nätverk dit olika sorters
smarta enheter kan kopplas. Det främsta exemplet på en sådan enhet är en enhet som kan
visa momentan information om aktuell förbrukning. Stöd för en sådan enhet är obligatoriskt
för alla mätare som installeras hos hushåll. Mätarna skall antingen ha en inbyggd display som
visar information om aktuell förbrukning eller skall kunna kopplas, via det interna nätverket, till
specialdesignade enheter som visar motsvarande information. Även i detta fall tar
myndigheterna fram standarder som beskriver hur kommunikation på nätverket går till så att
tillverkare av smarta enheter kan tillverka enheter som fungerar i alla hem i landet.
Som tidigare antytts är det i dagsläget oklart exakt vilka funktioner som DCC skall
tillhandahålla. Samma oklarheter råder vad gäller de funktioner som mätarna samt det interna
nätverket skall ha. Myndigheterna har en relativt klar bild av vilken funktionalitet man vill ha i
det långa loppet, men för flera funktioner ör det oklart om och när dessa kommer att införas.
P.g.a. detta ställer man allmänna krav på mätare och det kommunikationsnätverk som DCC
tillhandahåller att de skall vara framtidssäkrade. Detta innebär t.ex. att man kräver att mätare
skall kunna kopplas till en extern insticksmodul som sköter om kommunikationen med det
nätverk som DCC tillhandahåller. Myndigheterna förväntar sig att tekniken för
långdistanskommunikation kommer att förändras relativt kraftigt i framtiden och vill att det
skall vara möjligt för DCC att göra relativt radikala förändringar i sin infrastruktur utan att
några mätare behöver bytas ut. Med den modulära design som myndigheterna efterfrågar
behöver man bara byta ut insticksmodulen som kopplar ihop mätare med nätverk vid radikala
förändringar av det externa nätverket - mätarna kan sitta kvar.
Kravet på framtidssäkring innebär även ett krav på att mätarnas funktionalitet skall sitta i
mjukvara eller s.k. firmware samt att både DCC's nätverk samt mätarna skall stödja att
uppgraderingar av funktionalitet kan distribuerar från centralt håll till samtliga mätare.
Nedan följer korta beskrivningar av de funktioner som myndigheterna kan komma att kräva att
de smarta mätarna och/eller DCC's externa nätverk tillhandahåller. Nedanstående bild tagen
ur Smart Metering Implementation Programme: Communications Business Model illustrerar
den design som beskrivits ovan:
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En smart mätare med funktionalitet för att mäta förbrukning av både el och gas är kopplat till
ett externt nätverk (WAN) samt ett internt nätverk (HAN). Det externa nätverket administreras
av en organisation kallad DCC och används för att ge leverantörer, nätbolag, samt andra
auktoriserade aktörer tillgång till både mätare samt mätvärden från mätarna. Det interna
nätverket är kopplat till ett antal smarta enheter som kan styras via mätaren eller via det
externa nätverket. Den enda lokala enhet som måste installeras hos samtliga hushåll är en
enhet som kan visa aktuell information om energiförbrukning. Enheten kallas IHD (In Home
Display) i bilden.
Nedan följer korta beskrivningar av möjliga krav på systemet (en del av dessa har redan
diskuterats i texten ovan):
Fjärravläsning av mätvärden
Denna grundfunktionalitet möjliggör regelbunden avläsning av mätare samt leverans
av mätvärden till kunder, leverantörer samt andra auktoriserade aktörer.
Tvåvägskommunikation
Även detta är grundläggande funktionalitet. Med tvåvägskommunikation kan
leverantörer och andra auktoriserade aktörer kommunicera med enskilda mätare.
Information lagrade i mätare kan laddas ner och central information kan laddas upp
till enskilda mätare eller grupper av mätare. Mätare kan fjärrkonfigureras och
fjärrdiagnostiseras, och uppgraderingar av funktionalitet kan laddas upp.
Hemmanätverk.
Mätaren skall kunna kopplas till smarta enheter i ett internt hemmanätverk.
Kommunikation i detta nätverk sker enligt standardiserade kommunikationsprotokoll.
Även denna funktionalitet är grundläggande funktionalitet. Myndigheterna vill från
början ha med stöd för enheter kallade IHD (In Home Display) som kan visa
information om aktuell förbrukning. Dessa är tänkta att antingen byggas in direkt i
mätarna eller kopplas till mätarna via hemmanätverket.
TOU
Mätarna skall utrustas med multipla register för att möjliggöra tidsdifferentierade
tariffer. Även denna funktionalitet kommer sannolikt att bli en av de grundläggande
funktionaliteterna.
Laststyrning
Mätarna skall kunna ta emot styrdirektiv från centralsystem och i sin tur styra diverse
laster i hemmet via hemmanätverket. Detta kan användas för automatiserad DR - de
aktörer som ansvarar för laststyrning (leverantörer, nätbolag, eller s.k. aggregatorer)
skickar ut signaler att last måste dras ner till mätare som i sin tur kommunicerar med
smarta termostater, smarta kylskåp, eller andra smarta enheter designade för att
temporärt dra ner lasten utan att användarens komfort påverkas i alltför hög
omfattning.
Till och frånkoppling
Det skall vara möjligt att via fjärrkommandon stänga av och på leverans av el
och/eller gas till en kund. Det skall även vara möjligt att via fjärrkommandon växla
från normal-mod till prepaid-mod.
Micro-generation
Mätare skall kunna kopplas till småskaliga produktionsanläggningar och mäta deras
produktion samt hur pass stor del av denna som matas ut på nätet under olika
perioder. Denna funktionalitet gäller bara för el - inte för gas.
Nedan följer sammanfattande beskrivningar av möjliga krav på det system som DCC
ansvarar för:
Säker kommunikation
DCC skall tillhanda ett säkert kommunikationsnätverk som sammankopplar mätare
med de aktörer som har rätt att komma åt mätarna samt deras mätvärden. DCC skall
även vara skyldiga att övervaka kommunikationsnätverket för att säkerställa att det
fungerar som tänkt.
Avläsning
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DCC skall tillhandahålla schemalagd avläsning av mätare och överföring av
mätvärden till de aktörer som har rätt till dem. Även icke schemalagd avläsning kan
bli aktuellt.
Standardiserad kommunikation
DCC skall tillhandahålla ett kommunikationsnätverk som kan kopplas till flera olika
sorters godkända smarta mätare samt till de centralsystem som auktoriserade aktörer
använder. Vid behov skall DCC tillhandahålla tjänster som översätter från de
dataformat som enskilda leverantörer använder för sina mätare och centralsystem till
de standardiserade kommunikationsprotokoll som används inom DCC's nätverk.
Intelligenta elnät
DCC kan komma att bli skyldigt att tillhandahålla tjänster som kan användas för att
utveckla intelligenta elnät. DCC kan t.ex. bli skyldigt att möjliggöra nedladdning av
mätarstatistik som kan användas av nätbolag för kapacitetsplanering. DCC kan även
bli skyldigt att tillhandahålla tjänster som ger nätbolag eller andra aktörer möjlighet att
laststyra
konsumenter
via
fjärrkommandon
eller
fjärrstyra
småskaliga
produktionsanläggningar placerade hos konsumenter. Brittiska myndigheter ser detta
som en viktig funktionalitet.
Tjänster till andra företag
DCC kan komma att bli skyldiga att tillhandahålla tjänster till företag i andra
branscher. Man skulle exempelvis kunna använda DCC's nätverk till att fjärravläsa
vattenkonsumtion.
Tjänster till konsumenter
DCC's kommunikationsnätverk skulle kunna användas av diverse serviceföretag för
att tillhanda hålla olika sorters tjänster till slutkonsumenter som exempelvis hälsovård
eller larmtjänster.
Central mätardatabas
DCC skulle kunna bli den aktör som underhåller databasen innehållande information
om alla uttagspunkter, till vilka nätbolag dessa hör, samt vilka leverantörer som
levererar el och/eller gas till uttagspunkterna. Om DCC blir denna aktör är det även
naturligt att ge DCC ansvar för att tillhandahålla tjänster relaterade till
leverantörsbyten.
Lagring och behandling
DCC är skyldiga att "transportera" mätvärden från mätare till de aktörer som har rätt
till dem. Denna grundläggande tjänst omfattar inte lagring och bearbetning av data
utöver grundläggande konsistenskontroller av insamlade mätvärden. Däremot kan
det mycket väl komma ytterligare krav på DCC att man tillhandahåller lagring av
mätvärden samt tjänster för att aggregera mätvärden på olika sätt.
Balansavräkning
DCC skulle även kunna få ansvar för att tillhandahålla tjänster som används för
balansavräkning. Det finns en balansmekanism med tillhörande avräkning för el samt
en annan för gas. Balansavräkningen för el hanteras av Elexon som f.n. utreder om
DCC borde bli skyldigt att tillhanda tjänster relaterade till denna balansavräkning.
EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
Demand response (DR) är ännu i sin linda i Storbritannien. Som i så många andra länder är
det begränsat till stora industriella kunder samt ett fåtal hushåll och mindre kommersiella
kunder. De stora industriella kunderna deltar oftast m.h.a. kontrakt som kallas "Interuptible
Demand". Mindre kunder går nästan uteslutande på statiskt tidsdifferentierade tariffer (TOU).
Brittiska myndigheter förväntar sig inte ett storskaligt införande av DR på flera år, främst
eftersom storskaligt DR sannolikt kommer att kräva att smarta mätare installeras hos alla
elkonsumenter och detta kommer inte att ske förrän tidigast 2016. Man har dock redan
påbörjat arbetet med att förbereda för storskaligt DR. Ett antal utredningar och pilotprojekt
pågår, och man har börjat att delvis anpassa regelverken för att uppmuntra DR.
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De allra flesta hushåll och mindre kommersiella kunder i Storbritannien har tariffer där priset
inte varierar över tiden och dessa kunder har alltså inga incitament att delta i DR. Detta
innefattar dels tariffer för leverans av energi, men även avgifter för anslutning till näten som
inte varierar över tiden. Alla stora elleverantörer i Storbritannien erbjuder idag en tariff kallad
"Economy 7" som delar upp dygnet i två delar - en dyr för höglast och en billig för låglast. C:a
20 % av de brittiska hushållen har denna tariff. Det finns även en variant kallad "Economy 10"
där dygnet delas in i tre olika prisnivåer. C:a en miljon av de kunder som har "Economy 7" har
även ett arrangemang kallat "Dynamic Teleswitching" som tillåter elleverantörer eller nätbolag
att fjärrstyra kundernas eluppvärmningsanläggningar via radiosignaler.
Annars kräver idag DR riktad till mindre konsumenter att man som elanvändare är medveten
vilka perioder som är billiga och vilka som är dyra, samt att man själv ser till att flytta sin
förbrukning till de billiga perioderna. Det saknas utrustning som automatiserar deltagandet i
DR. Studier av automatiserad DR ingår i ett storskaligt tvåårigt pilotprogram kallat "Energy
Demand Research Project" där 59000 hushåll deltar i ett antal studier av hur smarta elmätare
kan utnyttjas. Projektet drivs av fyra elleverantörer och finansieras gemensamt av staten och
de deltagande elleverantörerna. I en mindre pilotstudie deltar 3000 hushåll i ett experiment
där smarta kylskåp anpassar temperaturen baserat på frekvensen i elnätet.
OFGEM har identifierat ett antal problem som måste åtgärdas innan storskalig DR kan bli
verklighet. Det främsta hindret är naturligtvis en avsaknad av tariffer som uppmuntrar
elkonsumenter att undvika att förbruka el under perioder med hög last. De statiska
tidsdifferentierade tariffer som faktiskt finns ger inte tillräckligt skarpa prissignaler för att
tillräckligt många kunder skall reagera. Utan smarta elmätare i alla hem är det inte heller
möjligt att införa de mer dynamiska tariffer som fångar upp de kostnader som effekttoppar
leder till på ett bättre sätt en vanliga statiska tidsdifferentierade tariffer.
OFGEM konstaterar även att reglerna för balansavräkningen måste göras om för att
storskalig DR skall kunna bli verklighet. Just nu är intresset för DR från leverantörer relativt
svalt - reglerna för balansavräkning är sådana att de vinster som uppstår när en leverantörs
kunder deltar i DR fördelas på alla leverantörer.
OFGEM konstaterar vidare att de helt statiska nätavgifterna inte uppmuntrar till deltagande i
DR och föreslår att nätavgifterna görs om så att de på ett bättre sätt signalerar vilka kostnader
som nätbolagen har för att hantera effekttoppar. Man har sedan 2010-04-01 infört nya regler
för hur nätavgifterna skall se ut för de lågspänningskunder vars förbrukning mäts varje
halvtimma. Dessa regler anger att nätavgifter skall reflektera de kostnader som uppstår för att
hantera effekttoppar. Eftersom det än så länge är ett mycket litet antal lågspänningskunder
vars förbrukning mäts varje halvtimma så förväntar man sig inte att dessa regler skall få
någon omedelbar, dramatisk effekt på spridningen av DR.
OFGEM konstaterar att även om mer dynamiska tariffer är bra för spridningen av DR så har
de vissa nackdelar för socialt utsatta konsumenter som ofta inte har möjlighet att anpassa sin
konsumtion för att undvika dyra höglastperioder.
OFGEM anser även att nätbolagen måste förändra sitt sätt att arbeta för att storskalig DR
skall bli verklighet. Istället för att enbart bygga elnät och därefter låta energi flöda från övre
nät till uttagspunkter anser OFGEM att nätbolagen bör bli mer aktiva och hantera sina nät på
samma sätt som systemoperatörer hanterar balansregleringen. Nätbolagen måste övervaka
näten noggrannare än idag och lokalt balanserna näten genom att utnyttja lokala småskaliga
produktionsanläggningar och/eller DR vid behov.
OFGEM har i DPCR5 infört regler där nätbolagens operationella utgifter blir lika mycket värda
som utgifter för kapitalinvesteringar. OFGEM hoppas att detta skall medföra att nätbolagen
inte försöker lösa alla problem genom att bygga ut nätet, utan att man istället söker andra
lösningar som t.ex. DR.
Nätbolagen har även tillgång till medel i nyinstiftade fonden "Low Carbon Networks Fund" för
att experimentera med ny teknik eller nya affärsmetoder. Syftet är inte begränsat till DR - man
vill göra nätbolagen mer innovativa i allmänhet. I RPI-X@20, den allmänna översikten av
regleringen av nätbolagen har man en rad förslag för hur detta skall bli verklighet. Man är t.ex.
beredd att införa investeringsfonder på mer permanent basis efter det att "Low Carbon
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Networks Fund" asvslutats 2015.
OFGEM konstaterar slutligen att för att DR skall lyckas kan det krävas att man utvecklar
marknaden för s.k. aggregatorer som agerar mellanhand mellan de elkonsumenterna och de
aktörer som köper in DR-åtgärderna i balanseringssyfte. Dels är det lättare för dessa köpare
att ha kontakt med ett fåtal säljare, dels kan dessa mellanhänder erbjuda DR-tjänster med
högre tillförlitlighet. Det är inte säkert att enstaka elkonsumenter faktiskt avstår från att
konsumera under en höglastperiod även om priser är högt, men statistiskt sätt borde
resultatet av ett stort antal konsumenters beteende vara mer förutsägbart, så en mellanhand
som representerar många konsumenter borde kunna lämna trovärdiga DR-baserade bud på
balansmarknader.
ELBILAR
Det brittiska transportministeriet DFT arbetar med ett antal program för att främja
användandet av elbilar i landet. Man avser att tillhandahålla c:a 400 miljoner pund i olika
stödåtgärder varav merparten är rabatter för konsumenter som köper elbilar - både hybrider
och renodlade elbilar.
Man avser att satsa en mindre summa om 20 miljoner pund i ett program kallat "Plugged In
Places" där man väljer ut och ger stöd för byggande av laddinfrastruktur i ett litet antal
regioner, varav en är London. Tanken är att låta en nationell infrastruktur för laddning av
elbilar växa fram runt dessa regioner. När var och en av regionerna växt sig tillräckligt stark
vad gäller laddinfrastruktur har man för avsikt att gradvis koppla ihop regionerna med
varandra för att på så sätt skapa större och större sammanhängande områden där bilister
med elbilar kan färdas. Den summa på 20 miljoner pund som ministeriet satsar är bara
avsedd som en initial frö-investering och man räknar med att andra aktörer kommer att
tillhandahålla ytterligare finansiering.
Ministeriet har även grundat en speciell avdelning kallad OLEV (Office for Low Emission
Vehicles) för att hantera frågor kring elbilar och andra fordon med mycket låga utsläpp av
växthusgaser.
Forskningsinstitutet ETI bedriver ett projekt kallat "Plug-in Vehicle Economics and
Infrastructure" där man utreder ett antal frågeställningar relaterade till elbilar. I ett av
delprojekten studerar man hur nätverk av laddningsstationer påverkar elnäten. Total budget
för projektet är 11 miljoner pund och projektet förväntas pågå till 2011.
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TYSKLAND

Senast den 30 december 2010 måste elkonsumenter erbjudas tariffer som ger
incitament för att spara energi och styra elkonsumtionen.
Minimikrav för smarta mätsystem publicerades i juni 2010. Tysklands
tillsynsmyndighet Bundesnetzagentur anser att de nya mätarna bara kan motiveras
om man samtidigt inför tidsdifferentierade tariffer.
Det pågår sex demonstrationsprojekt för intelligenta elnät som delvis finansieras av
regeringen.
Givet Tysklands marknadsmodell med oberoende mätoperatörer blir standardisering
ett mycket viktigt område. Det tyska standardiseringsorganet DKE har tagit fram en
plan för hur standarder för intelligenta elnät skall tas fram.
Vindkraft täcker ca 6,5 % av den totala elförbrukningen i landet. Havsbaserad
vindkraft förväntas öka kraftigt fram till 2030.
Regeringen har ett mål på en miljon elbilar på tyska vägar år 2020.

INLEDNING
2008 baserades den tyska elproduktionen på brunkol 23 %, kärnkraft 23 %, stenkol 20 %,
naturgas 13 %, olika sorters förnyelsebar produktion 11 % (12,5 % 2010), samt övrigt 10 %.
År 2002 beslutade den dåvarande koalitionsregeringen mellan S och MP att gradvis stänga
ner landets kärnkraftverk. Sista reaktorn skulle stängas 2021. Frågan är dock mycket
kontroversiell. Den 28 september 2010 presenterade den nuvarande tyska regeringen sin
långsiktiga energipolitik där äldre reaktorer skall få drivas åtta år längre än vad som tidigare
har beslutats, medan nyare reaktorer skall få 14 år längre driftstid.
I övrigt vill den tyska regeringen, fram till 2050, halvara Tysklands energikonsumtion och
reducera CO2 utsläppen med 80 %. Dessutom vill man att 80 % av Tysklands elproduktion
skall komma från förnybara källor år 2050. Havsbaserat vindkraft förväntas öka mest.
Den tyska marknaden för hushållskunder avreglerades 1998. År 2008 hade ca 7 % av de
tyska hushållen bytt elleverantör. Den låga siffran förklaras delvis av bristande konkurrens
under de första åren efter avregleringen, samt att det tidigare inte fanns webbtjänster där man
kunde jämföra priser och villkor. Ca 35 procent av hushållen hade dock omförhandlat sitt avtal
utan att byta elleverantör.
AKTÖRER
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) (Federal Ministry of Economics
and Technology) ansvarar för Tysklands energipolitik. BMWi övervakar tillsynsmyndigheten
Bundesnetzagentur (BNetzA).
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety) ansvarar för energifrågor som
rör miljön.
Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA) är landets energimyndighet. DENA är ett
aktiebolag med staten som största ägare.
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Transmissionsnätet, på den högsta spänningsnivån 380 kV, ägs och drivs av fyra bolag som
också tillsammans delar på systemansvaret: 50Hertz Transmission GmbH (f.d. Vattenfall),
Amprion GmbH (f.d. RWE), EnBW Transportnetze AG samt TenneT TSO GmbH (f.d.
Transpower, f.d. E.ON). Upphandling av balanstjänster sköts gemensamt via portalen
regelleistung.net.
Slutkundsmarknaden domineras av fyra stora rikstäckande bolag, 60 regionala bolag, samt
mer än 800 små lokala bolag. De tre största 2007 var E.ON (85 TWh), RWE (83.7 TWh),
samt EnBW (81.9 TWh). Vattenfall Europe var nummer fyra med 19.5 TWh.
ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR
Den 13 juli 2005 trädde en ny energilag i kraft: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), som utgör
ramlagstiftning för Tysklands el- och gasmarknader.
Sedan den 1 januari 2009 tillämpas intäktstakreglering (revenue cap) för regleringen av
nättarifferna. Nuvarande tillsynsperiod löper mellan 2009 och 2013. För en utförlig
redovisning av Tysklands reglermodell hänvisas till Energimarknadsinspektionens rapport
från november 2007 Ny reglermodell för den tyska elmarknaden.
E-Energy - Smart Grids made in Germany är ett program som har som mål att sätta upp
regionala demonstrationsprogram för intelligenta nät där elkonsumenten blir en
marknadsaktör och där ett ”internet of Energy” övervakar, kontrollerar och styr elsystemet.
Som en del av detta program har det Tyska standardiseringsorganet DKE tagit fram en plan
för hur standarder inom intelligenta elnät skall tas fram. Planen går under namnet Die
Deutsche Normungsroadmap E-Energy/Smart Grid (på tyska - på engelska). Planen
beskriver vilka standarder som redan finns, och lägger fram ett antal konkreta
rekommendationer för att - i prioriterad ordning - fylla luckorna i standardiseringslandskapet.
Planen är från mars 2010.
ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) (Renewable Energy Sources Act) antogs i nuvarande
form den 1 januari 2009.
EEG § 5 (Connection), ger nya anläggningar som producerar el från förnybara energikällor
prioriterade anslutningsrättigheter. EEG § 9 (Grid Capacity Expansion) föreskriver att
nätbolag är skyldiga att omedelbart genomföra de förstärkningar av elnäten som efterfrågas
av producenter av förnyelsebar el. Om detta inte sker EEG § 10 (Compensation)
producenterna rätt till ersättning. Enligt EEG § 13 (Grid Connection) betalar producenter för
de installationer (inklusive mätutrustning) som görs mellan produktionsanläggningen och
anslutningspunkten, medan EEG § 14 (Grid Expansion) gör nätbolagen ansvariga för att
betala för de förstärkningar av näten som behöver göras.
EEG § 8 (Purchase, Transmission and Distribution) föreskriver att nät och transmissionsbolag
skall ge företräde till el från förnyelsebara produktionsanläggningar när man planerar driften.
EEG § 11 (Feed-in Management) medger dock vissa undantag t.ex. då det föreligger
överföringsbegränsningar.
Transmissions- och distributionsansvariga måste dessutom, vartannat åt och i enlighet med
EnWG § 12(3a) samt 14(1), publicera planer för utvecklingen av nätet med hänsyn tagen till
planerade anläggningar samt prognostiserad efterfrågan. Det pågår ett omfattande arbete för
att bereda plats för den ständigt ökande volymen vindkraft. DENA Grid Study I beskriver de
förstärkningar som behövs fram tills år 2015, medan DENA Grid Study II täcker perioden
2015-2025 och fokuserar på de problem som uppstår då mycket stora mängder offshorevindkraft med placering i Nordsjön och Östersjön tillkommer.
Ledig anslutningskapacitet får inte reserveras.
Enligt Tysklands NREAP tar det c:a 10 år att godkänna ansökningar för ny nätinfrastruktur. I
augusti 2009 trädde en ny lag kallad Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) (Electricity Grid
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Expansion Act) i kraft. Denna lag syftar till att göra det enklare och snabbare att få tillstånd till
att bygga de 24 nya högprioriterade transmissionsledningar (380 kV) som kommer att krävas
för att hantera de storskaliga off-shore vindparker som planeras för de norra delarna av
landet.
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
E-Energy - Smart Grids made in Germany är ett program som har som mål att sätta upp
regionala demonstrationsprogram för intelligenta nät där elkonsumenten blir en
marknadsaktör och där en ”internet of Energy” övervakar, kontrollerar och styr elsystemet.
Programmets budget är ca 140 miljoner euro och kommer mestadels från privata företag.
BMWi och BMU bidrar med 40 resp. 20 miljoner euro. Förbundskanslern Angela Merkel har
kallat E-Energy ett nyckelprojekt på grund av dess potential att driva den tekniska
utvecklingen i Tyskland framåt samt skapa både nya och fler jobb.
Följande projekt valdes ut efter en utlysning:
•
•
•

•
•
•

eTelligence. I staden Cuxhaven kommer en marknadsplats för regleringstjänster där
både konsumenter och producenter inte bara kan köpa respektive sälja el, utan även
bidra med reglerbud från automatiskt styrbara anläggningar. Leds av EWE AS.
E-DeMa. Syftar till att göra elkonsumenten till en aktiv aktör i elmarknaden.
Information om konsumtion från enskilda hushåll kommer att hämtas i realtid och
laster kommer att styras vid behov. Leds av RWE Energy AG.
MeRegio (Minimum Emission Regions). 800 elkonsumenter och 150 producenter
skall förses med smarta mätsystem så att förbrukning och konsumtion kan studeras i
detalj. Energimixen optimeras och kombineras med förnybara energikällor och
batterilager. Vidare införs en tariffmodell för att stimulera till bättre användande av
elen. Leds av EnBW AG.
moma (Modellstadt Mannheim). Leds av MVV Energie AG.
RegModHarz (Regenerative Modellregion Harz). Leds av RegenerativKraftwerk Harz
GmbH & Co KG.
Smart Watts. Leds av utilicount GmbH & Co. KG

Projekten påbörjades i andra halvan av 2008. Till år 2012 skall projekten ha utvecklats så
pass långt att de är redo för kommersialisering.
EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
I enlighet med EnWG § 40 Strom- und Gasrechnungen, Tarife måste energibolagen - senast
den 30 december 2010 och så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart erbjuda elkonsumenter tariffer som ger incitament till att spara energi och styra
konsumtionen. Detta skall göras genom införandet av tidsdifferentierade (tageszeitabhängige)
tariffer och effekttariffer (lastvariable).
SMARTA MÄTSYSTEM
Sedan slutet av 2008 har Tyskland en liberaliserad marknad för mätare. Elkonsumenter kan
välja att köpa olika elmätare från olika mätarföretag (independent metering operators).
Nätbolag är ansvariga för mätare för konsumenter som inte har valt ett annat mätarföretag.
Energileverantörer kan också agera som mätoperatörer.
Nätbolagen ansvarar för avläsning och behandling av mätdata, men man kan även vända sig
till tredje part. Den allmänna trenden är att nätbolagen blir mindre och mindre involverade i
mätrelaterade aktiviteter.
Med ”smarta” mätare menas i Tyskland mätare som mäter konsumenters faktiska förbrukning
och som dessutom tillhandahåller information om vid vilken tid som förbrukningen skedde. I
enlighet med EnWG § 21b Messeinrichtungen, måste alla elmätare som installeras vid
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nybyggnationer eller större renoveringar fr.o.m. 1 januari 2010 vara smarta enligt denna
definition.
I mars 2010 presenterade BNetzA en rapport (Bericht zum Zähl- und Messwesen und zu
variablen Tarifen) till BMWi om en tysk utrullning av smarta mätsystem samt införandet av
tidsdifferentierade tariffer.
I juni 2010 publicerade BNetzA ståndpunktsrapporten Positionspapier zu den Anforderungen
an Messeinrichtungen där man lägger fram de minimikrav som el- och gasmätare måste
uppfylla för att visa konsumenternas faktiska förbrukning samt när den skedde. Ett av
minimikraven är att det skall vara möjligt att mäta konsumtion under olika tidsperioder och
därmed införa tidsdifferentierade priser. Ett annat minimikrav är att gränssnitten mellan
mätare och de system som överför mätvärden från mätare till exempelvis centralsystem skall
vara standardiserade.
Målet är att skapa de förutsättningar som behövs för att kunna introducera elpriser som
varierar över tiden. Vidare har BNetzA aviserat om ett förfarande för att bestämma
standardiserade lastprofiler: Eröffnung eines Festlegungsverfahrens zur Vereinheitlichung
und Weiterentwicklung von Standardlastprofilverfahren (Strom)
Introduktionen av smarta elmätare skall ske inom ramen för den befintliga
marknadsstrukturen. Ståndpunktrapporten ger aktörerna information om vilka kostnader som
kommer att erkännas och som aktörerna kan få ersättning för via nättariffen.
ELBILAR
I augusti 2009 antog den tyska regeringen en nationell utvecklingsplan för elektrisk mobilitet
som går under namnet Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität (NEPE) (National
Development plan for electric mobility på engelska - på tyska). Regeringen har ett mål på en
miljon elbilar på tyska vägar år 2020 samtidigt som man vill positionera Tyskland som
världsledande inom elektrisk mobilitet. Regeringens övriga mål går att läsa här: Goals of the
National Development Plan.
Enligt regeringen motsvarar en miljon elbilar 0,3 % av landets totala elförbrukning. Om en
tredjedel av alla bilar bytes ut mot elbilar skulle detta motsvara 5 % av dagens totala
förbrukning. Trots denna relativt blygsamma ökning av elförbrukningen anser regeringen att
det är viktigt att komma ihåg att en del av den el som kommer att behövas för att driva de nya
elbilarna kommer att produceras i anläggningar som är skyldiga att köpa certifikat enligt EU
ETS, så införande av elbilar kommer att påverka marknaden för certifikat.
I maj 2010, i samband med ett toppmöte om elektrisk mobilitet mellan tysk industrin och
regeringen annonserades Nationale Plattform Elektromobilität (National Electric Mobility
Platform). Sju arbetsgrupper skall ge råd till regeringen i frågor rörande elbilar.
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SAMMANFATTNING
ALLMÄNT
De studerade länderna ser intelligenta elnät och smarta mätare som medel för att säkra
energiförsörjningen, öka leveranssäkerheten, samt leva upp till de miljömål som EU satt upp.
Frankrike avviker något från de andra länderna genom sin fokus på leveranssäkerhet. Man
vill använda tekniken främst för att främja effektstyrning för att minska riskerna för extrema
toppar i effektuttaget.
De andra länderna har fokuserat på intelligenta elnät och smarta mätsystem som verktyg för
att integrera stora mängder storskalig förnyelsebar elproduktion som företrädelsevis matas in
på höga spänningsnivåer. Man har därför börjat studera vilka åtgärder som behövs för att
hantera stora mängder icke reglerbar elproduktion.
Länderna har även tagit vissa steg för att kunna hantera stora mängder småskalig
elproduktion som matas in på mellan eller lågspänningsnäten. De flesta länder verkar dock
tro att småskalig distribuerad produktion är något som kommer att komma på lite längre sikt.
FORSKNING, INNOVATION, SAMT PILOTPROJEKT
All länder har olika statliga forskningsprogram som finansierar forskning inriktad på en rad
olika områden inklusive intelligenta elnät och smarta mätsystem. Det är vanligt att projekt
finansieras gemensamt av staten och privata intressen.
Värt att nämna är Danmark där systemoperatören Energinet.DK har ett krav på sig att bedriva
och finansiera forskning inom det område man verkar i.
Både Frankrike och Storbritannien har stimulansfonder som delar ut pengar till aktörer som
vill utveckla ny teknik inom energiområdet. Den brittiska fonden kallad ”Low Carbon Networks
Fund” är specifikt inriktad på nätbolag. Italien och Portugal har stimulansåtgärder för att
belöna nätbolag som investerar i innovativ teknik.
ANSLUTNING AV ELPRODUKTION FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Alla länder utom Danmark och Frankrike ger förtur till förnybara produktionsanläggningar för
anslutning till elnätet. Vad gäller finansiering är det vanligast att producenten betalar för själva
anslutningen medan nätägare står för de förstärkningar och utbyggnader av nätet som
behövs. Nätägarna får sedan betalt för detta via nättariffer.
I alla länder är systemoperatörer skyldiga att ta fram långsiktiga planer för vilka förstärkningar
som behövs för att hantera de anslutningar av förnybar produktion man förväntar sig i
framtiden. I Storbritannien är det sedan i år tillåtet att ansluta produktionsanläggningar redan
innan alla förstärkningar som tidigare betraktades som nödvändiga har genomförts. Även i
Frankrike är det tillåtet att ansluta anläggningar där man inte kan garantera att anläggningen
alltid kommer att kunna mata in 100 % av sin produktion. I Frankrike publicerar
systemoperatörerna anslutningskartor på sin hemsida som visar vilka möjligheter till
anslutning som finns i olika områden. Italien har lagstiftat om liknande kartor.
I Italien, Portugal, Spanien, och Tyskland har förnybar produktion förtur vid inmatning av
producerad el.
I Spanien och Storbritannien har förnybara producenter samma skyldigheter som vanliga
producenter att se till att man levererar exakt den energi som man sålt och rapporterat in till
systemoperatören innan gate closure.
Både Italien och Storbritannien har förenklade regelverk som underlättar för små producenter.
Högspänningsnätet är helt automatiserat i alla länder. Automatisering av
mellanspänningsnätet pågår. En viktig fråga är vilka standarder som skall gälla. Alla länder
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deltar i europeiska standardiseringsinitiativ. Tyskland har dessutom publicerat en
standardiseringsroadmap,
Danmark
har
ett
projekt
om
standardisering
av
kommunikationsprotokoll för styrning av förbrukning och produktion, och Italien har lagstiftat
om standarder för anslutning i mellanspänning som för första gången beskriver hur
kommunikation mellan produktionsanläggningar och nätbolagens övervakningssystem skall
gå till. Liknande standarder för lågspänning beräknas klara under nästa år.
Den italienska tillsynsmyndigheten uppför årliga kartläggningar av den distribuerade
generationens spridning samt dess påverkan på elnätet.
SMARTA MÄTSYSTEM
I alla länder utom Storbritannien och Tyskland är det nätbolagen som ansvarar för utrullning
av smarta mätsystem.
I Storbritannien är det leverantörerna som har ansvaret medan ansvaret i Tyskland vilar på
mätoperatörer som agerar på en konkurrensutsatt marknad. I Tyskland väljer konsumenten
själv sin mätoperatör eller blir tilldelad sitt nätbolag som mätoperatör om man inte själv väljer.
I båda länderna är kraven på standardiserade gränssnitt mellan mätare och
kommunikationssystem högre än i en del av länder där nätbolag ansvarar för både mätare
och kommunikationsnätverk. Dock kräver de flesta myndigheterna standardiserade gränssnitt
om nätbolagen hoppas på offentlig finansiering.
Storbritannien utmärker sig också genom existensen av en enda nationell aktör som ansvarar
för överföring av mätvärden från alla mätare i hela landet till de aktörer som har rätt till
mätvärdena.
I Italien är utrullningen av smarta mätare redan klar. Enel rullade ut mätare på eget initiativ för
flera år sedan och tillsynsmyndigheten AEEG tog i efterhand fram minimikrav för att
säkerställa att andra nätbolags kunder fick tillgång till samma funktioner som Enels kunder.
Då det finns nationella nättariffer är det inte lagligt att elkonsumenters service avviker för
mycket.
I Danmark håller myndigheterna på att ta fram minimikrav samtidigt som nätbolag redan
håller på att installera mätsystem. Förhandling pågår för att säkerställa att mätare som
installeras innan minimikraven fastställts skall kunna uppgraderas om det visar sig att
mätarna inte uppfyller minimikraven.
I Frankrike, Portugal, Spanien och Storbritannien har myndigheterna publicerat indikativa
minimikrav och sedan inväntat utfallet av storskaliga fältförsök. När dessa fältförsök avslutats
och utvärderats kommer kraven att slutgiltigt fastställas och den storskaliga utrullningen
påbörjas.
Tyskland har minimikrav fastställts utan några krav på när en utrullning till samtliga hushåll
skall ske. I Tyskland finns ett krav att smarta mätare som uppfyller minimikraven måste
uppfyllas vid nyinstallationer.
EFTERFRÅGESTYRNING OCH TARIFFSTRUKTURER
Frankrike har en tidsdifferentierad tariff med inslag av CPP – Critical Peak Pricing sedan flera
år tillbaka och intresset för effektstyrning är fortsatt stort. Myndigheterna vill att alla kunder
skall kunna erbjudas tidsdifferentierade tariffer och man vill dessutom säkerställa att
leverantörer kan erbjuda tariffer där priser varierat tidsmässigt på ett sätt som är oberoende
av de tidsmässiga val som nätbolagen gör.
Frankrike har dessutom genomfört storskaliga försök att låta speciella företag kallade
aggregatorer företräda kollektiv av hushållskonsumenter på reglermarknaden.
Aggregatorerna säljer reglertjänster och fjärrstyr sina kunders anläggningar för att leverera
den sålda tjänsten. Även länder som Danmark, Spanien, och Storbritannien har visat intresse
för aggregatorer.
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I Italien är tidsdifferentierade tariffer obligatoriskt för kunder som har smarta mätare och som
inte valt en ny elleverantör. I de andra länderna är än så långe ambitionen att
tidsdifferentierade tariffer skall kunna erbjudas till de kunder som vill ha dem.
I Danmark och Spanien finns ett starkt intresse för att använda elbilar som
energilagringsenheter som kan användas för att kompensera för vindkraftens varierande
produktionsnivåer.
ELBILAR
För att snabba upp elektrifieringen av transportsektorn har man i de utvalda länderna
genomfört åtgärder för att öka antalet eldrivna fordon samt åtgärder för att etablera den
laddningsinfrastruktur som kommer att behövas.
Bland åtgärder för att öka antalet eldrivna fordon märks subventionerade priser för eldrivna
fordon, samt olika privilegier för förare av eldrivna fordon.
Bland åtgärder för att få en infrastruktur för laddning av elbilar på plats märks dels lokala
pilotprojekt, dels anpassningar av olika regelverk. Pilotprojekten har ofta som syfte att
etablera lokala kluster av laddningsstationer som sedan gradvis expanderas till att täcka
större och större områden. Anpassningar av regelverk går bl.a. ut på att eliminera regler som
försvårar för konsumenter att installera laddningsstationer. Dessutom införs regler där man
ställer krav på att laddningsinfrastruktur installeras vid nybyggnationer samt vid större
ombyggnader. Man arbetar även med regelverk vars syfte är att säkerställa att storskalig
användning av eldrivna fordon inte leder till för stora påfrestningar på elnäten. Länderna
samarbetar även på EU-nivå för att standardisera kopplingar mellan fordon och
laddningsstationer.
En del länder har börjat lagstifta om hur marknader för laddning av eldrivna fordon skall se ut
samt vilka aktörer som skall finnas på dessa marknader. I Portugal har man valt en modell
med tre olika aktörer. Försäljning av el kommer att skötas av en ny sorts elleverantör. Detta är
en konkurrensutsatt verksamhet. En annan sorts aktör kommer att äga laddningspunkterna.
Långsiktigt kommer även detta att vara en konkurrensutsatt verksamhet, men initialt kommer
detta att hanteras av nätbolagen. Slutligen kommer den infrastruktur som behövs för att
koppla ihop laddningspunkterna med de befintliga elnäten att hanteras av ett rikstäckande
nationellt monopol.
Spanien har istället valt en modell där konkurrensutsatta aktörer ansvarar för både
laddningsinfrastuktur och försäljning till bilister. Dessa nya aktörer är kunder till de befintliga
nätbolagen och elleverantörerna och agerar alltså som mellanhänder mellan dessa bolag och
bilisterna. De nya aktörernas huvuduppgift är att tillhandahålla laddningstjänster till bilister,
men de förväntas också agera som aggregatorer som säljer tjänster på
balanseringsmarknader baserat på den el som kan lagras i batterierna i deras kunders
fordon.
Italien har ännu inte bestämt vilken modell man vill ha annat än att man inte vill att
infrastrukturen för laddning av elbilar skall ägas av existerande nätbolag.
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Summary
Renewable energy resources (RES) have been used as the most promising alternative
energy to cope with global climate change all over the countries. Thus many
implementable technologies and practices have been tried and commissioned to
integrate more RES into public grid in all the sectors of the electric energy supply chain.
Recently, many countries have planned and started to develop smart network
technology for more RES grid integration. Our investigations show that Microgrid
systems and Smart Grid systems are being actively developed in the supplier’s
perspective, whereas smart metering, advanced metering system, and peak load
reduction via demand response are attended as costumer’s perspective RES integration
technology. Particularly advanced power electronics have greatly contributed to
technology innovation for more RES integration by providing flexible energy
transportation. Furthermore, information technology (IT) also plays an important role of
communication infrastructure in smart energy networks for more RES integration.
Regardless of immaturity of smart energy network technology, our selected benchmark
demonstration/experiment projects show some positive implications to the success of
smart energy network technology for more RES grid integration. For example, CERTS
Microgrid system in America shows the stable and reliable operation of RES integration
system with the help of energy storage device. NEDO Hachinohe project in Japan
shows that weather-depended intermittent RES could be well managed in terms of
reliability and power quality in connecting to public grid. Australia Intelligent Grid
project give a very long-term plausibility of large-scale RES integration from the
technical prospective. Intelligent Minigrid system will give a very promising solution of
smart energy network for RES integration. Demand-side Participation (DSP) Trials in
New Zealand shows the possibility of RES integration at the customer place in the scale
of transmission utility. Smart Price Pilot project in Ontario show that economic
incentive based smart metering system could drive more RES integration.
Some of HVDC and FACTS application projects show the benefits in RES integration
by overcoming spatial separation between RES and energy customer. Gotland HVDC
project in Sweden is the first commercial connection of remotely located wind power
and central customer by using VSC-based HVDC Light. FENNO-SKAN is the
international grid interconnection between Sweden and Finland in order to mutually
share electric energy. BritNed HVDC interconnection between England and Netherland
is an another good international interconnection to share electric energy produced by
RES. Yunnan-Guangdong HVDC project is a good benchmark to utilise remotely
located large-scale RES by using 800 kV transmission system. ENERCON developed
the world’s largest wind turbine with FACTS capability, which will be very useful to
resolve power quality problem of intermittent RES. Finally, two FACTS-based
applications are introduced for RES integration.
As a conclusion of investigation, the smart network technologies for more RES
integration have been independently realised through very various approaches,
achieving very promising outcomes. However, a more comprehensive and coordinated
integration of different technologies will be needed for sustainable and efficient RES
integration in the future.
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1

Background

We have observed very fast technological and policy changes in the power industry the
last few decades from the effort of preventing global climate change. Recently,
renewable energy sources (RES) have become a centre piece of overcoming global
climate change. New conceptual energy transportation based on intelligent power
systems including smart meter system, Microgrid system and smart grid has being
investigated and commissioned with the aim of integrating more RES in the public
power grid all over the world.
This report presents the outcome of a survey, initiated by Energy Markets Inspectorate
(Energimarknadsinspektionen) in Sweden, to investigate concluded, ongoing and
planned projects (research, development and demonstration) regarding smart metering
and intelligent networks.
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2

Global Trends into Energy Sustainability

Many countries have put huge efforts to reduce the reliance on the existing pollution
intensive resource in the electricity energy supply, making global changing into energy
sustainability. Irrespective of different motivations, some of common driving forces are
observed in terms of managing the energy sustainability issue among the countries. In
this subsection, the observed common manageable resorts for energy sustainability are
discussed. In addition, some of representative countries are introduced to address global
efforts for energy sustainability [19][20][31][59].
2.1

Measures to Reduce Carbon-Dioxide Emission

Many measures for reducing the emission of carbon-dioxide produced by burning fossil
fuel have being researched and implemented in the world. Those global responses might
be classified in the following measures.
2.1.1 Power System Integration of Renewable Energy
Many alternative energies, e.g. non-pollute renewable energy are integrated as new
formidable energy sources to reduce emissions in many countries. For example, many
economic initiatives have been operated to drive more renewable energy resources into
existing power grid in many countries.
2.1.2 Active Customer Response and Peak Load Reduction
Customer respond is to reduce energy consumption by using price responsive demand
(PRD) method, in which demand is designed to response to economic price determined
by the scarcity of energy resource in market-based electricity industry. So, real-time
pricing (RTP), which is representative example of PRD, is reckoned as one of
promising instrument for price responsive demand so that many utilities have operated
RTP or very similar commercial commodities. Meanwhile peak load reduction is to
reduce and manage load intelligently and automatically by using exchange the
information of electricity consumption as well as control signal in ways that work best
for them. As a result, the shift of demand, particularly peak demand, will give utilities a
time shift of investment of new energy resource.
2.1.3 Increasing Efficiency of Electricity Usage
Electric devices are designed to operate at the certain level of technical conditions so
that most of them are losing energy due to low energy conversion efficiency in the
process of energy supply chain. So the increase of energy efficiency might be equivalent
to reducing the consumption of energy resource. Thus many countries are concurrently
used the energy efficiency approach with other counter measures to counteract climate
change.
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2.2

Global Vision of Smart Grid Network for RES Integration

Recently, many countries released their long-term visions for RES integration by means
of technical innovation, e.g. smart grid and thus some of technologies have been under
development. In this subsection, some jurisdictional smart grid visions from different
continental regions are briefly introduced to understand where our energy network will
go ahead in next a few of decades.
2.2.1 America
Retrospectively, network modernisation was initiated as the name of Integrated Energy
& Communications Systems Architecture (IECSA) project by The Electricity
Innovation Institute (E2I) within EPRI in 2002. Then this project was developed by the
Consortium for Electric Infrastructure to Support a Digital Society (CEIDS), which is a
collaborative research initiative by both E2I and EPRI [21]. With the result of IECSA
project, EPRI has evolved the vision for network modernisation by organising
IntelliGrid Project in 2004. The IntelliGrid project was sponsored by the Electricity
Innovation Institute (E2I), a member of the Electric Power Research Institute (EPRI)
family. The IntelliGrid Project was funded by the Consortium of Electric Infrastructure
to Support a Digital Society (CEIDS) [12].
Meanwhile, the first and the most new move to explore new concept of electric energy
was publically initiated by America government, particularly stressing on the
transformation of electric energy network in the electric energy supply chain. For this
purpose, U.S government (Department of Energy, DOE) finally released new vision and
modernising plan of electricity (it is called ‘Grid 2030’) for next 100 years in 2003 [56].
The DOE Modern Grid Strategy (previously the Modern Grid Initiative) began at the
National Energy Technology Laboratory (NETL) in January 2005. The mission
assigned to the team was to “Accelerate Grid Modernization in the United States.”
Much has been accomplished since then to develop the fundamental Smart Grid
concepts and to share those concepts with key stakeholders. Many have become
foundational to the Smart Grid planning and implementation activities in progress
today. The network modernisation in USA finally has robust legal foundation when the
Energy Independence and Security Act of 2007 are passed [15]. Since then, large and
competitively selected smart grid projects, which are mainly aimed to show the
integration of renewable and distributed integration, is planned to demonstrate within 5
years by investing US$50 million.
2.2.2 Europe
Consolidated research works including energy sector for future have been done on the
unified European Research Area (ERA), which is created by European Union in 2000.
For this purpose, European Commission (EC) has founded funds for many research
projects, which is called as Framework Programme (PF), to study issues confronted by
European communities. Thus energy transformed Europe is being prepared through a
few of Framework Programme projects such as PF5, PF6 and on-going PF7 project.
With a budget of almost one million euro, projects in the energy area under FP5 (19982002) are well advanced, with many entering the critical phase of exploiting and
disseminating their results. The total expenditure on European RTD projects for the
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large-scale integration of Renewable Energy Sources (RES) and Distributed Generation
(DG) within FP5 is of the order of 130 million euro, with an EC contribution of about
67 million euro. With the help of results from PF5, European Commission officially
publishes the frame of European vision for smart grid [23].
The main objective of FP6, which runs from 2002 to 2006, is to contribute to the
creation of a truly European Research Area (ERA). Thematic Priority 6.1 ‘Sustainable
energy systems’ has a total budget of around 890 million euro. Currently, about 91
million euro matched by public and private investments, with EU funding of about 50
million euro, has been awarded to RTD projects for the large scale integration of RES
and DG in FP6.
Within the Energy Theme, the Commission proposal for the Seventh Framework
Programme (PF7) confirms power networks and distributed generation as a priority for
future research activities requiring a European approach. The research area, referred to
as ‘Smart Energy Networks’ in the Commission proposal, is the natural evolution of
past activities on ‘Integration’ [24].
2.2.3 Australia
The network modernisation is firstly initiated as energy transformed national research
flagship project by CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation) in Australia. The energy transformed flagship program includes more
than 20 research projects to explore sustainable and efficient energy solutions for a zero
emissions nation. Particularly, there are three projects for network modernisation in the
energy transformed flagship program; Intelligent Grid, Minigrid, and Smart Agent.
Firstly, the purpose of the Intelligent Grid (IG) project is to deliver a future vision for an
electricity network in Australia which incorporates a high level of distributed energy
(DE) resources. Australia Intelligent Grid (IG) flagship project was completed in 2009.
Secondly, Minigrid flagship project is focused on creating techniques that allow greater
penetration of renewable energy in electricity networks and are completely portable
across all generation methods, now and into the future. Finally the objective of the
Smart Agent flagship project is to optimally manage energy consumption within
electricity networks while taking into account consumer-sensitive variables such as
comfort (for example, heating and cooling) and energy costs – ensuring that energy
services are commercially viable and affordable [18].
Apart from government-supported network modernisation project, a non-profit and nonpartisan alliance, Smart Grid Australia, is dedicated to an enhanced, modernised electric
system. This alliance holds meetings, organises committees, assists with government
initiatives, and issues communications to accelerate progress. Four working groups are
operated within the alliance; standard and interoperability, intelligent networking to
support smart grid initiatives, policy and regulatory, and research working group.
2.2.4 South Korea
South Korea government decided to invest huge economic resource in developing
Power-IT technology in 2005 [43]. Power-IT technology is to combine conventional
power technology with advanced communication technology to create new market as
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the engine of economic growth in power industry. About $200million is co-invested for
9 selected projects by both Korean government and power industry. In 2008, new South
Korean administration gives a national priority to green energy policy to cope with
global climate change. So Minister of Knowledge and Economy (MKE) extended the
Power-IT master plan into green energy master plan by more extending intelligent grid
projects.
Taking into account of high advanced information technology and Power-IT, South
Korea was nominated as leading country for global smart grid development at Italy G-8
summit in 2009. Since then, Green Growth Commission (GGC) as a president advisory
is newly organised by integrating existing three energy related committees. GGC
planned the national strategy of green energy and then made its regulatory foundation
by lodging Framework Act on Low Carbon and Green Growth, 2009. Framework Act
on Low Carbon and Green Growth refers to foster flexible and intelligent power
network by using telecommunication technology for proving high power quality as well
as increasing energy efficiency, eventually prominently reducing gas emission for low
carbon society. For this, smart grid is taken into account and selected as one of
promising technologies to realise the national green strategy.
Concurrently, Korea Smart Grid Association (KSGA) is organised by participating from
both Korean government and multi-industry parties in 2009. Later, office of Korea
Smart Grid is commenced as implementing body to managing technology development,
research and training for the Korean context of smart grid in the same year. In early
2010, Korean government release the Master Road of Korea Smart Grid. For smart grid
pilot project, Korea smart grid test-bed is constructed and demonstrated in Che-Ju
Island through 3 stages over five years [41].
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3

The Status of Smart Energy Network Technology for
Integrating RES

Given that most of renewable energy resources, which are regarded as plausible
alternation of existing pollute-intensive resources, are relatively small size and also have
distinguishable engineering characteristics, there should be many challengeable issues
to be overcome to make RES inception into public grid. Firstly, RES individually needs
the scale of economic in generation technology to supply commercially energy to
public. Meanwhile, from the system perspective, RES should be well integrated into
either public electric grid or customer service without engineering interruption.
Moreover, RES integration will need advanced power electronics technologies to make
energy flow flexibility from remotely available renewable energy resources. On top of
these technologies, information technology is obviously important to communicate
among different aspects of technology. In this subsection, updated technology status of
smart network is described from the different energy supply chain perspective.
3.1

Technology Status in Supplier Aspect

The representative supplier-driven smart network technologies for RES integration are
Microgrid system and newly world-widely proposed smart grid system. Even though
the scoping boundary of two systems are often not clear, the two systems could be a
good solution of RES integration, and they will be used to promote the usage of RES as
alternative energy resource by integrating RES into either direct customer service or
utility public grid. Since it is very obscure to distinguish the boundary of RES
integration between Microgrid system and smart grid system, ‘Smart Energy Network
System’ will be used to indicate those two RES integration systems, i.e. Microgrid
system and smart grid system in this report.
3.1.1 Microgrid System Technology
Distributed energy resources (DER) including especially small-scale combined heat and
power (CHP) and small-scale renewable energy sources (RES) are the sources of energy
located near local loads and can provide a variety of benefits including improved
reliability if they are properly operated in the electrical distribution system. Integration
of various DER technologies with the utility power grid is an important pathway to a
clean, reliable, secure, and efficient energy system for developed economies with
established levels of quality and reliability of electrical service.
Among the various studies for renewable energy technologies (RET) to more utilise
DER, Microgrid has been regarded as most prospective power system that addresses the
renewable energy technologies (RET) technologies accompanying necessary growing
deployment of distributed energy resources (DER), especially small-scale combined
heat and power (CHP) and small-scale renewable energy sources (RES). Conventionally
the Microgrid is modelled by connecting a local group of small power generators using
advanced sensoring, communications, and control technologies, becoming the cluster of
loads and small-scale energy sources including renewable energy sources, which are
designed to operate as a single controllable system that provides both power and heat to
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its local area. Thus, Microgrid system can be thought of as a controlled cell of the
power system for the utility, whereas Microgrid can be designed to meet their special
needs such as, enhance local reliability, reduce feeder losses, support local voltages,
provide increased efficiency through use waste heat, voltage sag correction or provide
uninterruptible power supply functions for the customer [46][59].
3.1.2 Smart Grid System Technology
Taking into account the issues of energy demand growth and environmental crisis we
have met, it would be expected that more eco-friendly energy resources including
renewable energy resources will be more relied in the future energy supply. Particularly,
the impact of renewable resources in Europe is very remarkable. It is noted that soon
65% of the energy in the Netherlands will be produced by wind generation, which is
integrated with energy storage in Sweden and Norway. There is 1,500 MW photovoltaic
already in the German power system with much more planned [27].
To response this new energy trend, as discussed above in the section of Global Vision
of Smart Grid Network for RES Integration, Smart Grid system is proposed to integrate
more large-scaled renewable energy resources into either public grid system or
customer with the help of advanced control technology as well as information
technology. The advanced control technologies include more efficient use of
transmission, use of demand response and intelligent energy storage, all of which can be
prospected to realise through the newly proposed smart grid system technology. Thus
the ability to more integrate renewable energy is one of the driving factors in the smart
grid system proposed by both many world-wide countries and power system equipment
vendors.
However, as it is proposed in many countries’ initiatives, smart grid technologies have
wider scoping area than Microgrid system, incorporating more active participations (e.g.
demand response, more decentralised control) from demand place in the process of
energy supply chain.
3.2

Technology Status in Energy Transportation Aspect

Given that many renewable resources are located very far from load centre and RES
integration are depended on geographical constraints and, it is important for remotely
located resource to be inter-linked and transported into either end-user or utility grid by
means of energy network. In addition, since the energy production from distributed
resources, particularly renewable energy, has the characteristics of uncertainty, the
technologies of protection and autonomous control are likely to be needed for more
RES integration. Some of key technologies and status from the aspect of energy
transportation for enabling RES integration are described as follow.
3.2.1 Power Electronics Technologies including HVDC and FACTS
In implementing RES integration through smart energy network system, power
electronic devices are widely used to interface some forms of renewable energy
generations and energy storages to utility public grid networks, and their use is likely to
increase remarkably in the near future. The development of these power electronics is
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benefiting from the rapid advancements in the capability of switching devices. The
notable application of power electronic devices is to invert the DC generated from some
dispersed energy resources (e.g. photo voltaic, fuel cells, micro turbines and battery
storages) to existing AC network. Also, power electronic devices are used to decouple
rotating machines used as generators from the network and so potentially increase the
efficiency of the operation of the prime mover by ensuring that they operate at their
most efficient speed for the range of input power [37].
With help of the power electronics technologies, HVDC and FACTS controllers well
developed so that they could provide a promising tools in more interfacing distributed
energy resources. HVDC technology is mainly applied to interconnect two different
frequency systems between distributed resources, particularly intermittent renewable
energy and utility AC grid. Moreover HVDC is also used to connect between two
different regions for exchanging electric energy [34][45].
Meanwhile, FACTS technologies have mainly been applied in the high voltage
transmission. FACTS devices are generally used to control the flow of electric energy
by changing either phase angle or voltage magnitude. However FACTS devices are
gradually applied into RES integration purpose, and particularly the voltage quality
issue, which might be deteriorated by intermittent wind power, is getting attention for
FACTS application [1][57].
Particularly, instead of conventional current source converter (CSC), voltage source
converter (VSC) became very popular by using IGBT (insulated gate bipolar transistor)
valves and PWM (pulse width modulation) in the area of HVDC and FACTS
application. For example, two VSC-based HVDC systems such as HVDC Light of ABB
and HVDC Plus of Siemens have been deployed at offshore wind farms [2].
VSC-based HVDC, which was firstly commercially installed in 1999, has many
advantages over classical CSC-based HVDC. VSC-based HVDC can switch off
currents so that there is no need for an active commutation voltage. Therefore, VSCbased HVDC transmission does not require a strong AC network connection and can
even start up against a dead network (black-start capability). In addition, VSC-based
HVDC systems could control active and reactive powers rapidly and independently so
that may reduce the need for reactive power compensation such as generator,
contributing to the stabilization of the ac network at their connection points. Thus VSCbased HVDC systems are gaining more and more attention for RES integration
technologies [6][36].
3.2.2 Management and Control System of RES Integration System
The acceptability and degree of proliferation from RES integration are primarily
determined by the envisioned capabilities of operational managing controller and its
control strategies. The RES integration system like Microgrid and smart grid
encompasses a portion of an electric power distribution system that is located
downstream of the distribution substation, and it includes a variety of RES units and
different types of end users of electricity and/or heat. As long as RES is connected to
utility grid, RES should be coordinated with grid system in exchanging electric power at
normal operation state.
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Meanwhile the electrical connected RES integration system to the utility system is
always exposed to disturbance, giving the disconnection from utility grid system. The
control system of RES integration system should also manage the disturbance at the
event, and thus could restore the connection after the disturbance is cleared. Generally
the management of RES integration has multiple purposes such as active power output
management, reactive power control, load balancing, voltage support and fast dynamic
response. For example, agent-based management system is suggested [25][33]. Some of
control methodologies are suggested for the management of RES integration as in
reference [25]. In addition to the control for power management, control system of RES
integration system should equip some sort of technical scheme to meet the technical
requirements in connecting RES into utility grid system.
3.3

Technology Status in Demand Aspect

It is very important to make demand customers’ participation in the energy supply by
exchanging their information for smart energy network system. For the information
exchange, the key technological component at end-user side in smart energy network
system is measurement technology. In particular, instead of conventional uni-directional
metering, the advanced two-way communicated metering infrastructure to exchange
information between utility and customer is now under development by manufactures,
or even is used in some jurisdiction. With the help of advanced metering infrastructure,
some of demand-driven programs have been put into implementation.
3.3.1 Metering and Smart Meter Vendor’s Technology Status
The recently discussed smart grid or Microgrid system for RES integration likely
incorporates new technologies in communications, distributed systems, advanced
metering, automation, distributed storage, safety and security. Communication between
many nodes of the power network is one of the most important areas in the field of
power network management, requiring new technology of measurement of informative
data exchange. Thus it is expected that new measurement challenges facing the
development of the smart meters, and the characteristics of electric energy to be
monitored for improving the availability of power systems [39].
Meanwhile, according to investigation and discussion, most of smart metering products
are still at the stage of conventional AMI (advanced metering infrastructure) rather than
advanced smart meter, which could realise the state-of-art smart grid vision. Our
summary is based on vendor’s commercial catalogue, technologies and functions are
might not be verified for the future smart grid vision at the time of writing report.
Particularly, most of smart meters still provide uni-directional information exchange,
and they are still far away to instantaneous real-time pricing.
3.3.2 Advanced Smart Metering System
The most actively developed area of measurement technology in electric utilities has
been the metering system which could provide very basic information of customer’s
energy consumption. The commercial driver of electric utilities for pricing electricity
has made many development of metering device. The key driving motivation of
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metering device is to reduce the time span of getting information on the basis of unidirectional information exchange. Recently, as newly emerged smart grid or Microgrid
system is developed, more advanced metering system, e.g. smart metering system is
under way to development at many vendors. Some of jurisdictions already deployed the
more advanced metering system after demonstrative trial projects are successfully
completed.
Generally, two advanced metering system have been used and briefly described as
follow.


Automatic meter reading (AMR):
AMR replaces the traditional magnetic disk meter, but in many cases is mostly
designed to provide for example hourly Time-of-Use (ToU) information.



Advanced metering infrastructure (AMI):
AMI contains functionalities beyond merely recording the electricity consumption
over pre-defined intervals like one hour or one month. It can for example used to
provide energy consumption information as economic signal to consumer, achieving
the change of consumer’s behaviour in terms of energy consumption. Extensively,
energy supplier might utilise advanced metering system for system operation as well
as more valuable information service for consumers.

3.3.3 Peak Load Reduction via Demand Response (DR)
The effort for reducing peak load has been one of classical approaches to defer the
generation resource investment by cutting the required reserve margin of electric
consumption. Moreover, demand participation by replacing grid-supplied energy with
local renewable energy resources has been emerged as new important prospective tool
for peak load reduction with the help of smarter energy network. Generally, two ways of
approaching for demand response are used; decentralised decision-making and
centralised decision-making.
In decentralised approach, the economic instrument is designed to allow customer for
the decentralised decision-making of customer’s behaviour of energy consumption.
Traditionally, economic instrument such as real-time pricing (RTP) and two-part tariff,
for example, has been used to achieve the peak load reduction by decentralised fashion.
In two-part tariff, electric utility issues the electricity bill to customer every month by
using the classical electromagnetic wattmeter, whereas RTP has shorter time span to
give economic incentive signal by using metering system, which is described above.
Some of selected example for demand response program and smart metering installation
within U.S are illustrated in the reference [4].
In centralised approach, more direct approach is used to reduce peak load by controlling
customer’s electric device through communication. Presumably, it is required to engage
in commercial arrangement between customer and central system controller for the
direct approach. With the help of local distributed energy resource, energy supplied to
customer is replaced by either utility’s local RES or customer’s RES. State-of-Art
worldwide programs for direct load control are shown in the reference [32].
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3.4

Technology Status in Information Technology (IT)

As described above, the smart energy network system for RES integration will include
very complicated configuration and operation (e.g. asynchronous intermittent resource
and control interaction among components) so that an integrated information
infrastructure for data exchange is important to manage and operate them.
3.4.1 Communication Infrastructure
Microgrid system or smart grid system for RES integration should be intelligent to
maximize energy efficiency and foster greater adoption of renewable energy sources. In
order to be intelligent, smart energy network system for RES integration needs to
perform energy usage monitoring, metering, and demand response. All of these tasks
require the collection and analysis of real-time data, along with the control of energy
devices for energy reduction and demand response. So, communication infrastructure
for gathering information gathering for electricity usage is very important in smart
energy network system for RES integration.
Representatively, there are two kinds of communication technologies in smart energy
network system for RES integration as follow.


Wire Communication:
Power Line Communication or more commonly referred to as Power Line Carrier
(PLC) is generally known as wire communication, and uses the existing power or
distribution line infrastructure of a utility to send and receive information. PLC
systems can be designed by either one-way or two-way communication.



Wireless Communication:
The endpoints or meters communicate in a fixed wireless network system uses radio
signals, in carrying signals and data from meter to meter and subsequently to takeout points.

3.4.2 Interoperability and Standard
Renewable energy resources have very unique technical characteristics and even more
they have been developed and utilised by independent vendors and utilities, resulting in
the absences of unified technical standards. However, as the size of RES integration into
public grid or customer has been hugely increased, the impacts from large-scaled RES
integration became very serious to utilities as well as customers so that control and
managerial coordination is required for reliable RES integration. For this reason, when
the discussion of Smart Grid or even smarter Microgrid is started, interoperability issue
seized the big portion of technical development. And so many efforts are under way to
develop the common standard to be used in the future power system grid [5][40].
It is observed that standardisation efforts for RES integration in smart energy network
system is under way by two regions; IEEE as American Standard and IEC European
Standard. Following are brief description about key standardisation for interoperability
of RES integration in both regions. In addition, more detailed status of standardisation
for Smart Grid is well surveyed in the reference [22][35].
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IEEE 1547 for electric interconnection standards:
IEEE 1547 is the standard for interconnecting distributed resources with electric
power systems. This standard is functional requirements for the interconnection
itself the interconnection test. IEEE Std. 1547 includes 6 subsidiary standards.
Particularly IEEE P1547.4-Guide for Design, Operation, and Integration of
Distributed Resource Island Systems with Electric Power Systems- is intended to
introduce, overview, and address engineering concerns about Microgrid and
intentional islands, generically called DR island systems.



UL 1741 for safety for standard:
UL 1741 supplements and is to be used in conjunction with 1547 and 1547.1.



IEC 61850 Standard:
This standard is mainly for the application to substation automation and protection,
distribution automation, distributed energy resources, hydro generation, SCADA to
field devices.



IEC 61850-7-420 for Distributed Energy Resource (DER):
This standard is the specification of the object models of DER information that can
be exchanged between DER devices and any systems which monitor, control,
maintain, audit, and generally operate the DER devices. These DER information
models are based on open-system language, semantics, services, protocols, and
architecture, which have been standardized by IEC 61850, but they include some
extensions to IEC 61850.

3.4.3 Cyber Security and Privacy
Smart energy network system for RES integration will require higher degrees of
network connectivity to support the new sophisticated features in exchanging
information through communication network. This higher degree of connectivity also
has the potential to open up new vulnerabilities. Vulnerabilities might allow an attacker
to penetrate a network, gain access to control software, and alter load conditions to
destabilize the grid in unpredictable ways. For example, Smart meter, which is
essentially required for demand side management are extremely attractive targets for
malicious hackers, largely because vulnerabilities can easily be monetized. Also power
systems are very harm to public if they are broken due to intentioned attacks. Since
most of power system is operated by computer-based system, cyber security is a critical
issue due to the increasing potential of cyber attacks and incidents against this critical
sector as it becomes more and more interconnected. Cyber security must address not
only deliberate attacks, such as from disgruntled employees, industrial espionage, and
terrorists, but inadvertent compromises of the information infrastructure due to user
errors, equipment failures, and natural disasters [7][49].
There are many organizations working on the development of smart grid security
requirements including the North American Electrical Reliability Corporation—Critical
Infrastructure Protection (NERC CIP), the International Society of Automation (ISA),
IEEE (1402), the National Infrastructure Protection Plan (NIPP), and the National
Institute of Standards and Technology (NIST), which has a number of programs.
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3.5

Technology Status in Power Electronics

Generally, two power system technologies based power electrics are popularly used for
RES integration. Those are HVDC (high voltage direct current) and FACTS (Flexible
Alternating-Current Transmission Systems). It is noted that more detailed information is
given in references. [6][11][34][42]
HVDC transmission system requires a converter to change electrical energy from AC to
DC or vice versa. HVDC converter uses two distinct control technologies; Current
Source Converter (CSC) Commutated thyristor-based HVDC, and Voltage Source
Converter (VSC)-based HVDC.
FACTS is used to control or manipulate the flow of power at the middle of transmission
network. Most representative state-of-art FACTS technologies are Static VAR
Compensator (SVC), thyristor-controlled Series Compensator (TCSC), and Unified
Power Flow Controller (UPFC).
3.5.1 High Voltage Direct Current (HVDC)
3.5.1.1

Current Source Converter (CSC) Commutated Thyristor-based HVDC

CSC-based HVDC conversion employs line-commutation with thyristor valves. Such
converters require a synchronous voltage source in order to operate. The basic
configuration of CSC-based HVDC conversion generally includes the three-phase and
full-wave bridge.
Theoretically, the operation of the three-phase bridge rectifier is assumed that the bridge
is connected to an infinitely strong AC side (i.e. of zero source impedance) and to a DC
side with infinite smoothing reactance. Under these ideal conditions, the transfer of DC
(commutation) between valves on the same side of the bridge takes place
instantaneously. However, it is carefully to consider technical issues such as firing angle
delay, DC ripple and harmonics in practical design.
Thus, CSC-based HVDC conversion has some shortcomings, large reactive power
requirements (both rectification and inversion), injection of low-order harmonic
currents, inverter commutation failures and their dependence on reasonably strong AC
systems to provide the commutating voltages.
3.5.1.2

Voltage Source Converter (VSC)-based HVDC

The problems of CSC-based HVDC conversion are eliminated by using selfcommutated VSC-based conversion, which utilise more advanced switching devices
with turn-on and turn-off capability. As a result, VSC-based conversion has more
advantages as following.


No Reactive Power Compensation:
VSC-based conversion provides rapid and independent control of active and reactive
power without needing extra compensating equipment.

Report R10-683
Page 16(54)


Less Commutation Failure:
The commutation failures due to disturbances in the AC network can be reduced or
even avoided.



Independence to AC Network:
Since VSC can work independently of any AC source, VSC-based HVDC conversion
can be connected to a "weak" AC network or to a network where no generation source
is available.



Black Start Capability:
If it is connected to a passive network, the VSC provide control functions for active
and reactive power so that both voltage and frequency can be controlled from the
converter station. In particular, this allows black starting by controlling the voltage and
frequency from zero to nominal. Thus VSC give the same control possibilities as the
connection of a generator.



Operational Capability:
VSC-based HVDC do not have any reactive power demand and more flexible
operational capability, they can control their reactive power to regulate the AC system
voltage like a generator.

3.5.2 Flexible Alternating-Current Transmission Systems (FACTS)
3.5.2.1

Static Synchronous Compensator (STATCOM)

STATCOM uses voltage source converter and can act as either a source or sink of
reactive power in transmission network. STATCOM is installed to support electricity
networks that have a poor power factor and often poor voltage regulation. In addition,
STATCOM is used for voltage stability. For RES integration, STATCOM is often used
to interface between wind farms and the AC grid to ensure that the required voltage
quality is achieved, during the complete operating range of the wind farm as well as
during sudden changes, which may happen in the event of a storm front passing through
a wind farm.
3.5.2.2

Thyristor-controlled Series Compensator (TCSC)

TCSC consists of a series capacitor paralleled by a thyristor-controlled reactor in order
to provide smooth variable series compensation. It is mainly aimed to reduce the
electrical length of the compensated transmission line, increasing power transfers
significantly, but with increased transient stability margins. Other benefit of a TCSC is
the ability to regulate flows between parallel transmission paths and the ability to
improve small-signal stability. This capability can be particularly useful after a major
disturbance, when lines become overloaded due to the redistribution of power.
3.5.2.3

Unified Power Flow Controller (UPFC)

UPFC consists of two VSCs sharing a common capacitor on their DC side and a unified
control system. UPFC simultaneously control active power flow and reactive power
flow, and voltage magnitude at the UPFC terminals. Since UPFC could concurrently
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modulate both real and reactive power, this device is most suited in situations of varying
real and reactive power dynamics which arise due to loading of transmission corridor. In
addition, UPFC could provide all the other benefits of voltage control and stability
improvements.
Device Type
Shunt
Device
Series
Device
Shunt & Series
Device

Conventional
R-L-C Transformer
Switched Shunt
(L, C)
Switched Series
(L, C)
Phase Shifter TR

FACTS
Thyristor Valve
SVC
(Static Var
Compensator)
TCSC
(Thyristor Controlled
Series Compensator)
DFC
(Dynamic Flow
Controller)

Voltage Source Converter
STATCOM
(Static Synchronous
Compensator)
SSSC
(Static Synchronous Series
Compensator)
UPFC
(Unified Power Flow
Controller)
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4

Demonstration Projects for more RES Integration

Some of RES integration trial and demonstration projects are introduced as
benchmarking programs. Particularly, our selection took into account of touching more
various topics in integrating RES integration into utility grid system from the different
aspects. Following is list of selected RES integration trials from the power system
operation perspective.
It is noted that our investigation for demonstration project shows that it is too much premature to discuss the effectiveness of recently proposed smart system for RES
integration since most of trial projects for smart grid system are at the stage of
beginning. Thus our demonstration project for supplier-driven RES integration is
discussed with Microgrid system experiments. Relatively, since Microgrid system
experiment has long time so that we could find some technically proven demonstration
experiment.
Trial/Project

Country

Host

CERTS
Microgrid

USA

CERTS

Hachinohe
Microgrid

Japan

NEDO

Intelligent Grid

Australia

CSIRO

Demand-side
Participant Trial

New
Zealand

Transpower

Smart Price
Pilot project

Canada

Ontario
Energy Board

HVDC and
FACTS project

Sweden
and Others

4.1

Target
Stable and independent
Microgrid operation using
energy storage support
Stable integrated operation
of intermittent RES in
Microgrid system
Long-term impacts from
large-scale penetration of
RES in distribution level
Peak load reduction by
participating
customer’s
RES for defer network
augmentation
Peak load reduction by
decentralised
demand
response
for
defer
generation expansion
Control and interfacing of
energy transportation of
RES by power electronics

Scale
Lab

Utility

Software

Approach
Hardware
test and
analysis
Hardware
test and
analysis
Simulation
Analysis

Utility

Experimental
Analysis

Utility

Experimental
analysis

Utility

Commercial
Commission

CERTS Microgrid: Stability Support Capability of Energy Storage for
RES Integration

4.1.1 Selection Backgrounds
In the most RES integrated smart energy network system, except the HVDC interconnected high voltage transmission, local RES would generally replace the energy
supply from public commercial grid and also provide many benefits in operating energy
network smarter as follow.
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Firstly, since energy storage devices are very similar to any other inverter-based source
with the exception of bi-directional power flow control capabilities, energy storage
device like battery plays an important role to allow time-shifting between local RES and
energy-usage in the event of failing energy supply by local RES. In other words,
battery-like energy storage units provide an added degree of freedom to smart energy
network system in balancing energy supply and demand. Secondly, energy storage
devices used as standby reserve also allow reduce the need for idling or lightly loaded
rotating generators under the n-1 stability criterion within a certain amount of available
power. Thirdly, energy storage device can act as a UPS system during grid faults,
providing backup power for some time even for non-essential loads while the smart
energy network system is islanded. Finally, the energy storage devices can provide an
economic advantage by either drawing power from grid or supplying energy to public
grid. This capability would hedge the risk of fluctuated electricity prices by making
better use of off-peak hours to supply daily local energy demand.
Accordingly, energy storage device is regarded as very important basis element to make
small-scale smart energy network system reality. And it is observed that many research
efforts have been put into the feasibility of energy storage device in smart energy
network study. In this report, energy storage experiment project accomplished by
CERTS (Consortium for Electric Reliability Technology Solutions, http://certs.lbl.gov/),
which is a one of leading pioneering research organisation for Microgrid technologies,
is introduced as benchmarking demonstration project.
4.1.2 Experiment Modelling
This project is primarily to investigate that local energy storage as a backup power adds
an extra degree of flexibility to a Microgrid by allowing the temporal separation
between generation and consumption of power in both power output control mode and
power flow control mode. Thus batteries are used as the energy storage medium for
both power capabilities (of active and reactive power supply) and energy reserve
capacity. Particularly, for operating a Microgrid continuously, the control of energy
storage systems’ states of charge (SoC) is required in order to keep energy stored in
those storage systems constant. This project investigates and studies the capability of
autonomous SoC capability by lead-acid battery for supporting RES integration in
Microgrid system environment. It is noted that more detailed experiment results and
graphical illustrations are given in. [47][48].
4.1.2.1

Experiment Approach

This project is implemented at the UW (University of Wisconsin-Madison) Microgrid
system, which is scaled down version of Microgrid system, by CERTS. UM Microgrid
system is scaled up for utility-scaled CERTS/AEP Microgrid system by collaborating
with American Electric Power (AEP) in 2008. The main approach is relied on by
simulation and hardware tests on UW Microgrid system (i.e. CERTS Microgrid
system), Basically, Microgrid system elements (e.g. inverter, battery, controller and
SOC management, etc) in this project are modelled and simulated by EMTP, and then
hardware studies were implemented for verification on the various power system
conditions by CERTS Microgrid system.
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4.1.2.2

CERTS Microgrid System Configuration

The CERTS Microgrid system includes two energy sources, five sets of three phase
loads and a static switch, which allow fast connection and disconnection from the public
grid. For the battery-based energy storage test, one of the sources is replaced by the
modelled battery, which is a valve regulated lead-acid rechargeable battery (BP5-12, BB Battery Co., Ltd) and has 12V terminal voltage by 6 cells in series. Meanwhile, the
other source is modelled as inverter-connected energy source.
In principle, plug-and-play source concept is used in CERTS Microgrid system. The
plug-and-play source concept incorporates a 3-phase AC voltage supply that can vary its
frequency and magnitude in coordination with a pre-programmed active and reactive
power characteristic. There are two main different source models (e.g. battery and
inverter-connected Microsource) in this experiment.


Modelling and Battery State-Of-Charge Controller:
Battery is simply modelled as dual time-constant model. In addition, for effectively
controlling the state of charge of the energy storage element, upper and lower limitcontrollers were developed to keep the state-of-charge (SOC) within specified
preferable limits. Battery has the on-board management of state-of-charge (SOC) to
operate as other energy sources without high speed communication from a master
controller. The battery SOC controller has following modelling characteristics.



Inverter-connected Microsource:
Power electronic interface (inverter module), which can be universally used to
model Microsource regardless of its dynamic response, is used as energy source.
The inverter transforms the input dc voltage, which is produced by renewable
resources, to a three-phase AC voltage with a desired frequency, magnitude and
phase angle at the output terminals. For this, inverter connected Microsources are
assumed to have both pre-designed droop characteristics for active power-frequency
and reactive power-voltage.

4.1.2.3

Experiment Objectives

Among many simulation tests, the mainly interested experiment in this project is to
investigate whether battery-based energy storage device, equipped with SOC-lower
limit, can effectively support RES integration by ensuring or restoring Microgrid
stability along with other renewable energy resources (e.g. modelled as inverterconnected Microsource and diesel generator) in the event of islanding.
4.1.3 Results and Implications
4.1.3.1

Observed Results

This experiment investigates the operation of energy storage with inverter-connected
Microsource and very slow reacting diesel generator in the output power control mode
in Microgrid system. These two resources might be regarded as intermittent renewable
energy resources in public utility grid system. For this experiment, it is assumed that the
storage device with SOC lower limitations (e.g. battery should be charged at the time of
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SCO lower limit), whereas Microsources are designed by having specific droop
characteristics.


Load Following Capability:
In the grid-connected normal operation, battery is regulated to charge until its upper
limit is reached. When the local demand is assumed to fluctuate by adding and
removing load, the load following response of energy storage device is faster than
other assumed intermittent energy recourses, giving more fast system stabilisation.
Likewise, when Microgrid is isolated from the grid, the grid-supplied energy is
initially supported by energy storage, and then the Microsource takes over the
energy supplying immediately.



Frequency Support Capability:
It is observed that as soon as Microgrid is isolated from grid, frequency at all the
locations is managed by Microsource and battery. Also, after local demand is even
suddenly increased, frequency is managed around 59.6 Hz, which is greater than
that of battery stand-alone operation. Then, after battery is fully charged, it is
regulated to produce energy into Microgrid, to replace the production of
Microsource, increasing the frequency of Microgrid slightly over 60.0 Hz. However,
it is observed that battery is more helpful than Microsource in recovering frequency
to nominal state.



Reactive Power Supply Capability:
In the grid-connected state, Microsource and battery are regulated to absorb the
reactive power from grid. After grid is disconnected and Microgrid is isolated,
battery supplies reactive energy required from local load. However, overall voltage
profile at the isolation is lower than that of grid-connected operation. Likewise to
independent operation test, grid voltage is higher than that of Microgrid, estimating
that enough reactive power was injected into Microgrid system.

4.1.3.2

Implications for More RES Integration

As the size of RES integration into public grid system is gradually increased, smart
energy network system including Microgrid system is regarded as prospective solution
to system operator or regulation authority. However, taking into account that power
system is always exposed to system disturbance due to fluctuating renewable energy
output even in smart energy network system, reliability and stability becomes more
serious issue to sustainably promoting RES integration. For example, hybrid winddiesel system for saving fuel consumption, power quality such as frequency and voltage
magnitude is much more improved with help of energy storage device.
Thus from the perspective of system reliability and stability, CERTS experiment project
for storage-integrated RES integration show the technological possibility and promising
implications for more promoting RES integration into public grid with the help of
stability support from storage device in smart energy network system. Unfortunately, it
is noted that energy storage device is not cost-effective rather than other stability
support measures such as flywheel and frequency converter at this stage.
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4.2

NEDO Hachinohe Microgrid Project: Supply Reliability and Power
Quality in Intermittent RES Operation

Japan is one of the countries which are very active in research, development and
demonstration of Microgrid for RES integration. Microgrid projects for RES integration
in Japan are generally funded jointly from the government-and the private sector. More
detailed experimental results and graphical illustrations are given in the references
[8][10][44].
4.2.1 Microgrid Projects Summary in Japan
4.2.1.1

NEDO Projects

NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) is the
representative body for government-sponsored RES integration projects, and NEDO
started three demonstrations under its Regional Power Grid with Renewable Energy
Resources Project in 2003. These field tests focus on the integration of renewable
energy sources into a local distribution network. In addition, NEDO also sponsored the
Sendai Microgrid project.
NEDO’s demonstration projects for RES integration are summarised as follow.


Aichi Project:
This project was constructed for Expo 2005 Aichi and recently moved to the Central
Japan Airport City. The installation consists of a power supply system utilizing fuel
cells, PV, and a battery storage system, all equipped with power-electronics
converters,.



Kyoto Project at Kyotango:
The energy supply facilities and demand sites are connected to a utility grid and are
integrated by a master control system. Demonstration objective is to show that the
imbalance between supply and demand is managed within 3% of expected demand for
five-minute intervals. In addition, several criteria related to power quality
(interruptions, voltage fluctuations, and frequency fluctuations) are tested. It is
investigated if the Microgrid system during island operation can achieve and maintain
the same power quality level as during grid-connected operation.



Aomori Project in Hachinohe:
This Microgrid project was put into the first operation in October 2005. This Microgrid
project is aimed to verify the integration of uncontrollable weather-dependent energy
resources into Microgrid system by mainly evaluating PQR (power quality and
reliability), cost effectiveness, and GHG emission reductions over a planned
demonstration period until March 2008 [28][60].



Sendai Project:
NEDO also sponsors a multiple PQR service demonstration which was completed in
October 2006. The purpose of this project is to demonstrate multiple simultaneous
PQR supply, as may be requested by a range of customers.
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4.2.1.2

Other Independent Projects

Meanwhile, many Microgrid projects have been managed and demonstrated by electric
utilities and electric manufacturers (e.g. Mitsubishi and Toshiba). The representative
demonstration projects are as follow.


CRIEPI New Power Network Systems Project:
The New Power Network Systems project is to evaluate new test equipment
installed on a test distribution network constructed at the Akagi Test Center of
CRIEPI (the Central Research Institute of the Electric Power Industry)



Shimizu Corporation Microgrid Project:
Shimizu Corporation, a major commercial building construction company, with the
cooperation of the University of Tokyo, is developing a Microgrid control system
using a test Microgrid at its research centre in Tokyo. The principle project objective
is to develop an optimum operation and control system.



Tokyo Gas Microgrid Project:
Tokyo Gas also aims to establish distributed energy networks including Microgrids
within its service territory. A Microgrid is under development that again utilizes
controllable prime movers such as natural gas generator sets to compensate for
fluctuating demand and renewable output.



Okinawa Project (Toshiba):
Toshiba Corporation is selected as a major contract for the development and supply
of facilities for 'verification of a Microgrid system on a remote island' from The
Okinawa Electric Power Company, Incorporated (OEPC) in 2010.

4.2.2 Selection Backgrounds
Given that the final reality of RES integration is to be operated as a part of whole public
grid, the increase in distributed generators including renewable energy might have
negative impacts on the stability of the energy supply of commercial power grids due to
their uncontrollability and unpredictability. The plausible suggested solution for this
problem is to sue the concept of regional power grid, in which distributed generator and
consumers are aggregated, and then demand and supply control system is implemented.
The Hachinohe Demonstration Project is designed to implement "regional power grid
with renewable energy resources" by connecting with public grid. This project is
launched to develop, operate, and evaluate a dispersed renewable energy supply system
with the ability to adapt the total energy output in response to changes in weather and
user demand by combining with controllable other energy resources. Thus this project
could the overall effectiveness of RES integration from system operation perspective for
long term period. Particularly, GHG emission reduction obtained by RES integration is
evaluated in this project.
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4.2.3 Experiment Modelling
4.2.3.1

Experiment Approach

For the comprehensive test of RES integration operation, full EMS (energy
management system) is installed to evaluate short-term and long-term economic
dispatch control, tie-line control, frequency control and islanding operation in the
suggested Microgrid system.
4.2.3.2

Test System Configuration

The energy resources of experiment system consists of weather-dependent
uncontrollable renewable generators (PV and WT), controllable DERs (three gas engine
generators), and lead-acid battery system. Particularly, renewable energy sources such
as PV, WTs at consumers (e.g. schools and water supply authority office) are installed
to support remotely supplied power that might fluctuate according to weather conditions
in order to prove the capabilities of Microgrid control system in balancing demand and
supply.




Controllable Renewable Energy Units


Three 170-kW gas engine synchronous generators (510kW total)



One 100-kW lead-acid battery bank (high speed inverter-based)

Uncontrollable Renewable (i.e. weather depended resources) Units


50-kW PV system (sewage plant)



30-kW PV system (customers)



20-kW Wind Turbine system (customers)

The energy produced by energy resources are supplied through private distribution line,
which is 6-kV, 5.4-km long double circuit distribution line.
The coupling point between the RES integration system and public grid is located
between Hachinohe City Hall and its annex. The power flow is evaluated at this point.
There are three main coupling points for system operation in the designed experiment
system as follow.


Coupling Point A (Between Public Grid-connected Building and Utility Grid
Injection):
A reverse-power relay is installed here because the interconnection was set up such
that power generated by the system does not flow out into the public grid across this
point.



Coupling Point B (Between Microgrid and Public Grid-connected Building):
This is the point used to measure the difference between the scheduled and actual
power flow. The control system is designed to operate RES resources to keep the
power flow constant at this Coupling Point. For islanding operation of the project
system, it is disconnected from the public grid.
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Coupling Point C (Between Private Distribution Line and Public Grid-connected
Building):
A reverse power relay is installed here, not allowing power to flow out into the
private distribution line across this point.

4.2.3.3

Control Hierarchy for Energy Balancing and Power Quality Criteria

Balancing management control between supply and demand in energy management
system (EMS) has the following four control hierarchies.


Weekly Operation Planning:
Optimum operational planning is to balance demand forecast, the amount of fuel
remaining, and battery operation every 30 min for the next 7 days



Economic Dispatch Control:
Optimum dispatch control is to balance differences between scheduled and actual
values every 30 min for the next 2 hours



Tie-line Control:
Tie-line Control is to balance the error between actual power flow and scheduled
power flow to keep power flow at Coupling Point B constant every 1.0 second.



Frequency Control:
Constant frequency control is to maintain the balance between electricity supply and
demand by high-speed battery control every 10 ms during island operation.

Power quality targets used during island operation in this demonstration are;


Frequency Quality:
Nominal value of 50 Hz ±0.5Hz



Voltage Quality:
Nominal value of 6600V ±5%

4.2.4 Results and Implications


Load Following in Interconnected Operation (Power Reliability):
At the non-peak time in the morning, demand is mainly supplied by GasEngine1
(controllable resource), whereas other resources are not producing energy. As soon
as demand starts to rapidly increase in the morning, GasEngine2 and GasEngine3
are started-up to supply the increased demand. At the starting time of peak-time in
the morning, GasEngine2 is turned-off by purchasing energy through PCC (coupling
point B) from utility. Whereas, weather depended production just start to supply
energy around this time.
As demand is staying at high level and fluctuated in the mid-day, GasEngine1,
GasEngine3, and weather depended RESs are following demand variation.
GasEngines are covering the supply fluctuation of weather depended RESs. After
weather depended RESs are turned-off due to weather in the afternoon, controllable
RES (battery) starts to produce energy for replacing weather-depended RESs.
At the maximum peak time, GasEngin3 is turned on to manage instantaneous
unbalance for short time. Then as soon as demand starts to decrease, GasEngin3 is
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turned off. At the same time, battery is regulated to charge, absorbing power from
Microgrid.
From the experiment, under the fluctuation by both demand and weather-depended
RES, it is observed that energy imbalance is managed within target with the help of
controllable RES. Microgrid system would be operated well in managing supply
reliability together with fluctuated RES.


Frequency Control in Isolated Operation (Power Quality):
Prior to isolation, energy demand is supplied by controllable RES such as
GasEngine and battery. For isolation study, Microgrid system is disconnected from
the public grid, and a 37kW air-conditioning machine is concurrently started up at
the level of load around 100kW.
As soon as Microgrid system is isolated from public utility, and concurrently new
load is suddenly started-up, frequency at Microgrid is suddenly decreased to below
49.5Hz, which is less than lower boundary of frequency quality. Then, GasEngine
reduced its output to follow system frequency by means of frequency droop
controller. Meanwhile, high speed inverter-based battery take over the energy
reduction of GasEngine, preventing serious frequency drop. After time is longer
than GasEngine ramping rate, energy supply from battery is gradually taken over by
GasEngine, restoring frequency close to nominal value.
From the experiments, if high-speed battery is not used, frequency recovery might
be very slow due to low ramping speed of GasEngine. Thus, well-coordinated
energy exchange between controllable RESs provides very good benefits to
maintain the power quality in isolated operation of Microgrid system.



GHG Emission Reduction Effectiveness:
Before the system is installed, digestion gas is used only for thermal heat demand,
and electric demand is completely supplied by purchased power from public grid.
After Microgrid system is operated, natural energy such as PV and WT and wood
chips are used for both electricity and the thermal energy, meaning that the
utilisation factor of renewable energy resources is increased. In this experiment,
given that digestion gas and wood chips are treated as carbon neutral, the results of
the analysis of one year Microgrid operation show that usage of primary energy for
the electricity of public grid is reduced 62% and CO2 emission is reduced 52% in
average. Both figures are decreased in winter season because the moisture content of
wood chips increases more than 60%. Therefore, the usage of heavy fuel oil for
combustion improvement is more increased, increasing electric power purchase
because the demand peak for this area is winter.

4.2.4.1

Implications for More RES Integration

Three year-long Hachinohe Microgrid project shows many positive and comprehensive
implications for more RES integration. Firstly, it shows the possibility that weatherdependent intermittent energy resource could be utilised to supply electricity into
regional demand area without giving the system disturbance of stability and reliability
to public grid utility. Secondly, the experiment shows that intermittent renewable
energy resources could be well coordinated and managed in terms of system operational
decision-making perspective between short-term economic dispatch and weekly
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resource planning. Thirdly, the robustness of system stability in the event of islanding
experiment might show the technical solution for investing more renewable energy
resources. As a result, the experiment would furnish a technical solution to the problems
that cause adverse effects on the commercial grid that have become an impediment to
the wider promotion of renewable energy resources.
4.3

Intelligent Grid Project: Long-Term Impacts of Large-Scale
Distribution Generation and Minigrid-based Intelligent Energy System
for More RES Integration

4.3.1 Selection Backgrounds
Wide scale of deployment of environment friendly energy resources including
renewable energy will require new resolutions in engineering design, practice, and
regulation. In particular, given that renewable resources are located at regional area and
should be interconnected into public grid for system-widely usage, distribution
transmitting network would be the one of most considerable technical barriers in wide
spread RES integrated power system. Thus it would be very valuable to assess the
impacts of RES integration on transmitting system.
However, due to the difficulty of long-term real-scale experiment, most of world-wide
experiments for RES integration are constrained into small-scale test system at the level
of distribution or customer system. As seen the 20% target of renewable energy capacity
in EU, it is impossible to expect the real technical effects from huge RES integration by
means of state-of-art experiments, meaning that simulation-based experiment is
inevitable to forecast the impacts of long-term large-scale RES integration.
CSIRO’s intelligent project is the only investigation which assesses the comprehensive
impacts of long-term RES and DG (distributed generation) integration in terms of
various aspects such as technology, policy and electricity market. From many
experiment topics in intelligent grid project, transmitting issue related with increase of
regional renewable resources is introduced. Finally, intelligent project suggested
minigrid-based intelligent energy system as a plausible technical solution in order to
intake more RES integration. More detailed experimental results and graphical
illustrations are given in [17].
4.3.2 Experiment Modelling
4.3.2.1

Experiment Approach

Experiments mainly rely on simulation-based, and DIgSILENT PowerFactory, power
system modelling software, is used as a simulation tool. And for this study of the impact
of high penetration of distributed generation on distribution networks, both quantitative
and qualitative methods are conducted in parallel, and then two results are incorporated
for analysis.


Distribution Network Impact Studies (DNIS):
Distribution Network Impact Studies (DNIS) is commissioned as a quantitative
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approach to provide a quantitative analysis of the technical impacts of projected
generator installations from 2010 to 2050 on four real-world distribution feeders by
using recognised modelling techniques.


Impacts and Benefits of Distributed Generation (IBDG):
Impacts and Benefits of Distributed Generation (IBDG) are performed as a
qualitative approach to assess the implications of policy and regulation on the DNIS
and vice versa.

4.3.2.2

Model Configuration

There are three sectors to be modelled for study experiment; (1) Projected distributed
generation penetration, (2) network model, (3) projected demand growth. The studies
compare network outcomes with a ‘base-case’ formulated from present-day data and
policies. Scenarios are then developed and compared for the years 2010, 2015, 2020,
2030, 2040 and 2050.


Network Modelling:
Network model includes modelling of both MV (medium voltage) and LV (low
voltage) distribution networks along with some consideration for Single Wire Earth
Return (SWER) networks. Model data has been provided by SP AusNet
(distribution network provider in Victoria, Australia). And, the four medium voltage
(MV) distribution feeders are assumed to be typical of the class they represent. It is
noted that the technical aspects and components for network modelling included in
the studies is not available to public.



Distributed Generation Penetration Projection:
Taking into account that future energy policy in Australia was uncertain, the basis
for each scenario is a forecast of various DG technology penetration, provided by
CSIRO under both ‘Business As Usual’ (BAU) which reflects government policy at
the time and ‘Emissions Mitigation’ (EM) which accounts for incentives for DG
such as emissions trading and stringent emission reduction targets.
Distributed energy capacity is assumed to increase from the current installed
capacity 4.7GW in 2008 in both scenarios. Also, the penetration of distributed
energy is assumed that only 41% of the total installed DG capacity under BAU
scenario is projected to connect grid, whereas 97% of DG capacity under EM
scenario is used to produce renewable energy sources in 2050.



Demand Growth Projection:
It is assumed that the average growth rate of electricity consumption for Australia to
2030 to be around 1.9 per cent, per annum under BAU scenario. Under EM
scenario, base case demand projections under BAU scenario are adjusted downward
by taking into account emission reduction scenarios.

4.3.2.3

Experiment Assumptions

Following assumptions are observed in the experiments.


Modelling MV Feeder:
It is assumed that there is no installed DG on the MV feeders as available generator.
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Network augmentation that involves reconfiguring the interconnection of feeders is not
modelled in the DNIS. It is also assumed that the nature of the loads on each MV
feeder has individual load type’s growth characteristics.


Modelling New Installed DG at MV Feeder:
The generator technology mix is based on the projected Australia-wide purchase rates
of distributed generators in five year intervals to 2050. The model is developed from
the percentage share of total Australian electricity consumption consumed by each MV
feeder. The sector of demand is defined as residential, commercial and services,
industrial and rural and the division of the load on each feeder is also assumed under
the same sectors.



Modelling LV Feeder:
Each LV feeder is modelled as an unbalanced network supplying single phase
residential loads in the range of 2-5kW. LV conductor lengths are small in comparison
to MV networks. The LV feeder models are categorised into three different feeder
models.

4.3.3 Results and Implications
4.3.3.1

Observed Result (1): Power System Performance Perspective

From the public project report, following observations are interpreted in terms of
steady-state network operation.


Feeder Thermal loading:
It is generally concluded that DG penetration will supply load in parallel with
distribution network, reducing the loading level of distribution network. However,
detailed numerical figure or analysis is not included in this report.



Real Power Network Losses:
Every feeder has obvious benefit of reducing network losses by penetrating
distributed energy resources. Particularly, rural feeder (Feeder 4), where has long
network line and more DG is penetrated, has the greatest benefit other than MV
feeders.



Voltage profile:
Given that DG is fully available at peak load condition, the increase of minimum
voltage is observed in all the feeders. In both Feeder 1 and Feeder 2, it is probably
expected that DG penetration would not make any benefit of improving voltage
profile for short-distance consumers.



Backward Power Flow into Grid:
In contrast to general concern, backward power flow into grid is not detected so that
that issue is regarded not in POC (point of coupling) but within network branch. As
a critical margin for backward power flow, demand is reduced by approximately
25% of its peak or DG penetration is increased into 95% level. Thus, given that DG
is assumed to inject into normal load duration or peak load duration, backward
power flow is not likely to become issue in penetrating DG.
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Voltage Unbalance:
The penetration of large scale DG is not likely to deteriorate voltage unbalance very
much in both LV and MV feeders. Voltage unbalance is generally decreased with
the increased DG in MV feeders, whereas voltage unbalance is generally increased
with the increased DG in LV feeders. But expectation is that voltage unbalance will
not be an impediment to the increase of DG.



Fault Levels:
The penetration of large scale DG is equivalent to injection of new fault current
source so that fault level is increased with the increase of DG, particularly
synchronous machine type. The analysis included DG of -100% at the LV level
shows that the impacts appear to be manageable in all cases. The connection of
15kW at LV side would not impact on the fault level of MV feeder. The connection
of synchronous type DG at MV feeder would not also change the current fault level.

Meanwhile, the impact of DG is studied in terms of transient state perspective in the
project report, describing the outcome very briefly. So, transient state impact studies are
not included in this investigation review.
4.3.3.2

Observed Result (2): Operational Performance Perspective

The impact and benefits of DG integration on distribution network is studied from the
both system operation and market operation perspective.


Reserve Margin:
At higher DG penetration levels, there is an increase in the requirement for reserve
capacity that is expected to lead to higher ancillary service charges, imposing more
energy price on market participants. However, studies analysis of the impacts of
penetration in the South-West Interconnected System (SWIS) electricity market done
by Senergy Enercot for South Australia show that impact of DG on the retail value of
electricity is only the proportion of 2%. Accordingly, the additional reserve
requirement should not be seen as an impediment to increased energy penetration.
As the DG penetration is being increased, Australia will need to introduce the new
reserve requirement review process. And the new review process is based on a full
probabilistic assessment of generator availability as is presently exemplified by worlds
best practice jurisdictions. Industry consensus currently considers this to become a
requirement as variable DG penetration approaches 20 percent.



Non-schedulability:
As variable DG penetration passes the 5% level, it becomes necessary for network
operators to take explicit account of variability in high level network planning, and to
develop innovative operational practices, usually involving significant demand
management initiatives.



System Control Strategies:
For the control of geographically dispersed DG, cluster management (or cluster
control) is suggested in this project report, providing an overall degree of
schedulability similar to that for conventional generators. Cluster control will include
strategies such as output curtailment to provide frequency control, and ramp rate
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limitations on cut-in and cut-out to avoid unwanted frequency variations on the system.
For this purpose, comprehensive SCADA systems will be required.


Market Acceptance:
In Australia it is not presently possible to bid aggregated DG into the wholesale or
ancillary services markets but this is an issue currently under investigation. NEM
Market Development project under name as ‘Small (Embedded) Generation Integration
Project’ has been undertaken, and it is expected that market rule change to facilitate the
registration of small generators.



High Output Swing:
The output of an aggregated group of DG will not decrease on the same rapid time
scale due to geographic diversity. Aggregated DG will ‘ramp down’ over several
minutes rather than being subject to a sudden drop to zero. This effect has been
observed for both wind and photovoltaic generation in Australia. The penetration of
DG is increased, so too does the geographic diversity of generators, which provides a
natural means of smoothing output swings.



Aggregated Dispatch:
Australia NEM currently used very simple treatment of DG in resource dispatch.
Aggregation of DG is categorised as a single semi-dispatch generator in the NEM since
March 2009 subject to adequate forecasting tools to assist dispatch calculations.

4.3.3.3

Observed Result (3): Minigrid-based Intelligent Energy System for More
RES Integration



Minigrid-based Intelligent Energy System:
For realising the value of distributed energy including renewable energy can be
achieved, minigrid-based intelligent energy system (like smart energy network) is
suggested as one of a number of available concepts that allows better integration of
local devices through control and aggregation of technologies without requiring
substantial change to existing infrastructure. RES integration could be achieved by
connecting to the wider grid through a single point of common coupling. The larger
grid is isolated from the interaction of devices and loads within the minigrid which are
controlled locally.



Minigrid System Concept and Vision:
Minigrids are small clusters of loads and generators linked together and sharing one
point of connection to the wider electricity grid. In this way minigrids reduce the
complexity of controlling ever increasing numbers of renewable generators scattered
around the network and also assist grid reliability by helping isolate grid failures.
Minigrid concept and vision mainly aims to demonstrate the reliability and efficiency
of renewable-energy powered "smart" minigrid systems in order to improve
community, government and industry acceptance of the technology. CSIRO is
responsible to develop and deploy a pilot "Smart Mini Grid" system that could
demonstrate, in practice, how smarter control of renewable energy sources combined
with intelligent management of energy-consuming loads (such as heating and cooling)
can improve the affordability, efficiency, and reliability of energy supply.
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It is noted that Australian minigrid system for more RES integration has being
developed by CSIRO, but the public information for actual experiment of minigrid is
not available at the time of writing.
4.3.3.4

Implications for More RES Integration

Intelligent grid project is no doubt to give a great of implications for the technology of
more RES integrations power system. Firstly, this experiment provides the impact of
long-term large-scale RES integration into distribution network system in terms of both
technical and economic aspects. In addition, this experiment strongly suggested the new
concept of power system configuration technology for promoting and incepting more
distributed generation and renewable energy resources. The suggested technology is
‘minigrid-based intelligent energy system (like smart energy network system), and this
system is under way of development for the reality in actual electricity supply. If the
minigrid-based intelligent energy system is realised in the future, that would be one of
promising technical solution for more RES integration.
4.4

South Island Demand-Side Participation (DSP) TRIAL in New Zealand:
Peak Load Shedding by Demand Responded Grid Expansion

4.4.1 Selection Background
As electricity demand is grown, the investment on network resources such transmission
and distribution will be highly required to deliver energy from source area into sink
area. Due to instantaneous energy balance between supply and demand, network
transmitting capacity is usually designed to manage the flow of expected peak demand,
which occupy very short-term time period for yearly demand profile. That is, network
resource is not efficiently used for the most of times, causing high transaction cost to
customer.
One of suggested alternation for reducing network investment for short-term peak load
is to utilise local-regional resource to cope with very low frequent peaking energy
usage. Instead of newly investing network resource for energy transportation, local
energy resources including renewable energy are used to supply demanded electricity
usage. This is very good motivation to use or promote renewable energy resources.
Especially, since New Zealand DSP Trials are experimented at actual public utility grid
system, this project could be very useful and meaningful as benchmark experiment.
4.4.2 Electricity Industry Structure Summary in New Zealand
4.4.2.1



Electricity Industry Structure

Electricity Industry Stakeholders:
Generation: New Zealand’s total generation capacity is currently around 9,100 MW,
compared with daily peak demand of about 6,500 MW.
Transmission: The national grid has approximately 12,000 km of high voltage
transmission lines. The national grid transports electricity from over 50 power
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stations, and connects with distribution networks or major industrial users at around
200 grid exit points (GXPs) around New Zealand.
Distribution: Distribution networks transport power to consumers through a network
of overhead wires and underground cables (generically referred to as lines). In total,
there are over 150,000 km of distribution lines in New Zealand.
Retailers: Retailers buy electricity at connection points to the grid and on-sell it to
consumers at individual customer connection points.
Consumers: Electricity consumers range from large industrial sites down to
individual households. Total electricity consumption in New Zealand is about
40,000 GWH (GWh) per annum.


Ancillary Services: Market-based Power System Support:
In New Zealand electricity market (NZEM), power system operator purchase
ancillary service products to manage operational reliability and security in managing
responsible power systems. The five ancillary services are commercialised in
NZEM.
Frequency regulating reserve ("frequency keeping"): The provision of spare
synchronised capacity with a response time sufficiently fast enough to control the
frequency within the normal band of 49.8 to 50.2 Hertz for small changes in
frequency.
Instantaneous reserve: The provision of interruptible load, partly loaded spinning
reserve and/or tailwater depressed reserve available to counter an under frequency
excursion arising from an event identified in the Risk Management Framework of
Chapter 1 of Part A of the Policy Statement.
Over frequency reserve: The provision of equipment that enables an automatic
reduction in the level of injection into the power system to arrest an unplanned rise
in system frequency arising from an event, the total response being fast enough and
quantity being sufficient to ensure that the frequency does not exceed defined levels.
Voltage support: Reactive power injection or absorption capability of assets and
other reactive power resources provided to maintain voltage at a point of connection
to the grid.
Black start: Equipment that is made available to enable a generating unit isolated
from a grid to be livened and connected to the grid, ready to live the grid at that grid
injection point without any power being obtained from the grid.



Industry Issue: Demand Growth and Network Constraints:
The investment of transmission network is generally regarded as poor to date,
because of the lack of significant investment for many years coupled with strong
demand growth. This is mainly caused by two reasons.
Long Investment Time: the long lead time for transmission projects has led to many
investments across the national transmission network becoming urgent.
Uncertainty: uncertainty about the time required to plan, obtain regulatory approval,
obtain the necessary designations, consents, easements and property, and to build
and commission a network transmission asset (i.e. a new transmission line,
substation etc).
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4.4.2.2

Grid Support Contract (GSC): Demand Responded Grid Expansion

In 2009, Transpower introduced grid support contracts (GSCs) that will enable it to
contract for non-transmission options to augment or substitute for grid capacity in
certain specific circumstances. The scope includes consideration of all forms of nontransmission options including large and small generation and both aggregated and
distributed demand side participation (DSP). GSC is intended to be available for
managing the risks of build delay, high demand growth or asset failure, and to defer
transmission investment [53].


Concept of Grid Support Contract (GSC):
When the transmission capacity were insufficient to meet the net demand, then GSC is
designed to shed demand and maintain system security, avoiding both the damage of
transmission assets and exceeding safety or environmental limits. As a result, GSC
could prevent peak load exceeding transmission capacity so that the amount of GSC
contracts should be secured at least as much as the difference between peak load and
transmission capacity. Thus GSC is designed for peak management.



Form of Grid Support Contract (GSC):
GSC designs encompass three forms – Demand Response, Voltage Support and Market
Generation
Demand response (DR): This form of GSC includes blocks comprising an aggregation
of small demand-side resources, blocks comprising single large loads and/or (in
principle, if unlikely in practice) single large non-market generation resources.
Voltage support: Transpower will use GSCs for contracting for voltage support over
medium to long term planning horizons. They will in effect replace the voltage support
ancillary service contracts procured by the System Operator over these timeframes
Market generation: Market generation GSCs will be used to buy certainty over a
particular generators’ development path – be it for example in time, equipment or
location – to allow transmission to be safely designed around it.

4.4.3 Experiment Modelling
4.4.3.1

Experiment Approach

Transpower as transmission power system operator in New Zealand decided to use
demand-side participation (DSP) to manage peak-load by using more market-based
instruments in the given commercialised New Zealand electricity industry. So,
Transpower carried out a trial in the Upper South Island in 2007 and 2008 in order to
learn more about the DSP (demand-side participation) dimension of planned GSC (grid
support contract), which is mainly aimed to relief the transmission constraints. DSP in
New Zealand was planned to include all sort of non-transmission options such as
demand reduction and distributed resource switching. Moreover, New Zealand DSP was
implemented on the basis of Southern part of Transpower transmission so that this
project will provide many meaningful implications as benchmark for other jurisdictions.
Transpower therefore initiated experiments with the two separate large-scale DSP trials
in 2007 and 2008 for the purpose of verification, validation and mechanism reliability.
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It is noted that more detailed experiment results and graphical illustrations are given in
the given references.
4.4.3.2

Experiment Modelling (1): Demand-Side Participation (DSP) Pilot 2007

It is noted that more detailed experiment results and graphical illustrations are given in
the given references [51]. Both the purpose and design feature of 2007 Pilot is described
as follow.




Purpose of the winter 2007 pilot:


Determine the reliability of small scale DSP,



Determine its aggregation for the purpose of developing and refining the GSC
product.

Generic Design Feature of 2007 Pilot:
DSP Playing Roles: Transpower is modelled to be acted as the super-aggregator, and
provider is designed as local aggregator.
Transpower contracted with five providers for a maximum total of $1.14 million of
DSP payments based on eight two-hour calls for every DSP source. The contracted
providers were shown in the reference.
Transpower: Transpower scheduled calls to provide DR targeted by using a mix of
industrial, commercial and residential DSP loads from more than one GXP. The
scheduled capacity is 10 to 20 MW, which is of the order of half a year’s load growth.
Transpower’s scheduling is a weekly basis based on the weather forecast and the
particular aspects of DR performance that Transpower wanted to test.
DSP Provider: Provider’s minimum threshold is designed as 1 MW for this pilot.
Providers could choose to provide DSP by having contracts with individual local load
providers (resources) combined in a portfolio so the contract requirements for volume
and reliability could be met.
Providers could choose to contract for larger quantities than their contract with
Transpower in order to ensure they could deliver their contracted amounts.

4.4.3.3

Experiment Modelling (2): Demand-Side Participation (DSP) Trial 2008

The purpose of 2008 Trial is designed as a more thorough test of DR under more
realistic conditions. Transpower targeted schedule is 30 MW to 40 MW and contract is
planned till 30 MW. That is, 2008 Trial is focused on the performance of aggregations
of sources to meet contracted DSP. It is noted that more detailed experiment results and
graphical illustrations are given in the given references [52].


Generic Design Feature of 2008 Trial:
Truer aggregator model is used. The number of contract parties is reduced, requiring
the Aggregators to take on the responsibility of ensuring each contracted block size was
delivered when called.
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Minimum block size is specified as 10 MW, balancing the need to reduce the
operational complexity involved in calling blocks and the economic imperatives of the
project.
Three parties indicated interest in offering blocks to Transpower. Two of these parties
were contracted for three 10 MW blocks of DR – Aggregator A: Blocks 1 and 2;
Aggregator B: Block 3.
2008 Trial is particularly designed to simplify call process, allowing aggregators
flexibility in choosing which of their resources to call.


DSP Trial Participants:
Detailed list of DSP trial participants are given in the reference.

4.4.4 Results and Implications
4.4.4.1





Observed Result (1): Demand-Side Participation (DSP) Pilot 2007

General Observations:


Most sources are under-delivered on most occasions.



Some industrial suppliers decided not to respond to some calls.



Standby generation responded when their plant was available.



One generation plant failed during a call.



One major plant item resumed operation during a call.



Some cold stores failed to respond occasionally.



Hydro plants were not able to respond to all calls.



Capacities of several sources were overstated in the contract.

Peak Load Management:
NZEM is operating nodal pricing scheme so that there are about 200 grid exit points
(GXPs) around New Zealand. Generally, GXT is located at either source or load place,
and is used as a nodal of local marginal price.
The effect of a call (i.e. called demand resource) was not obvious unless the DSP
response was a high proportion of the total demand at that GXP at each GXP. In other
words, if DSP capacity occupy small portion at GXP, the effect of load management is
not well observed.
So, the load profile is shown over four days at one particular GXP where the DSP load
was relatively large. This profile is based on five minute metering data at the specific
GXP.
The red curve indicates GXP load on the day, when DSP is called, whereas, the yellow
shading indicates the time of the DSP calling period.
For verifying the effects of DSP, DSP-called day should have very similar load profile,
but there are no comments about which profile is expected without DSP call.
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Nevertheless, taking into account the specific time duration (e.g. 13:00~21:00), when
demand is highly increased, DSP-called day might have very similar load pattern with
other days (e.g. blue thin and pink colour).
Particularly, during 13:00~16:00, load at DSP-called day is higher than other days,
interpreting that DSP-called day will continuously have very higher or similar demand
at the next a few of hours if DSP is not called at the day.
But, demand at the time of DSP calling is sharply decreased, meaning that the power
flow, which is injected from other connected GXPs through transmission, might be also
reduced.
4.4.4.2



Observed Result (2): Demand-Side Participation (DSP) Trial 2008

Peak Load Management:
From this trial report, the net effect of the DSP Trial on the system load in the Upper
South Island is not assessed due to many other causes of increase or decrease in system
load. However, overall effect on system load by DSP trials in the Upper South Island is
observed as below, showing a distinct flattening of load at the time when 27 MW of
DSP was called for the evening peak of 11 August.
Given that DSP Trial is implemented at the summer peak period, trial outcomes shows
that system peak demand could be reduced by demand responded load management.
Thus, peak demand reduction might be very helpful in lowering the generation capacity
as well as transmission capacity.

4.4.4.3

Implications for More RES Integration

This project is deemed very practical and plausible practice solution to satisfy (1) relief
transmission capacity and investment deferral, (2) more inducing local renewable
energy resource investment in electricity market environment. Particularly, economic
incentive is appropriately given to DSP providers; large-scale RES investment could be
expected.
4.5

Smart Price Pilot Project in Ontario: Peak Load Shedding by Demand
Responded Energy Pricing

4.5.1 Selection Background
Smart meter has been used as most front-running realistic smart technology in the
world-wide electricity industry. Many utilities already deployed smart-like meters in
their customers to manage electricity demand by using economic price signal. By giving
very short-term time frame of electricity price, cost-effective local resource including
renewable energy could be used to get economic benefits at customer site. Thus the
provision of information of economic signal is inevitable to implement the economicdriven RES integration. From this perspective, Ontario’s successful smart meter
deployment and demand response project could be a good example as benchmark
technology for RES integration promotion.
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4.5.2 Electricity Industry Structure Summary in Ontario, Canada
4.5.2.1

Industry Structure

The electricity system is made up of:


Generators:
Ontario Energy Board issued approximately 130 generating licenses. However,
approximately 70% of the electricity is produced by Ontario Power Generation (OPG),
a successor company to the former Ontario Hydro.



Transmission:
Hydro One, another successor company of the former Ontario Hydro, owns and
operates most of the transmission lines in Ontario. This is in addition to its role as a
distributor in certain parts of the province.



Distribution:
Hydro One plays a major role of distributor in local distribution area. In addition, a few
of other distributors are operated in Ontario State.



Retailers:
Retailers do not participate in the actual physical delivery of electricity, but act as
financial intermediaries. Retailers allow customers to sign long-term fixed-price
electricity contracts. Distributors are permitted to establish retail affiliates, through
separate retail companies.



Consumers:
Electricity consumers vary in size from small residences to major manufacturing
plants. Residential and small volume consumers purchase electricity from their local
distributor, or from a retailer.



Independent Electricity System Operator (IESO):
The IESO operates a virtual marketplace which is a financial clearinghouse for buyers
and sellers of electricity. It is also a near-term system controller, forecasting how much
electricity will be needed and telling generators how much power they can send into
the province’s interconnected grid of transmission lines, and when they may do so (a
function called dispatching).

4.5.2.2

Smart Metering Pilot Program by Ontario Energy Board

In 2004, expecting a serious generation shortfall in coming year, the government of
Ontario decided to plan new smart meter initiative for reducing consumer’s energy
consumption. For this, the Minister of Energy directed the Ontario Energy Board
(OEB), a regulator of Ontario’s electricity industry, to consult with stakeholders to
identify options and address issues with regard to the targets. The Board was to provide
an implementation plan for the achievement of the Government of Ontario’s smart
meter targets to the Minister by February 15, 2005. In 2006, the OEB commissioned
IBM to manage a pilot program that would help determine the best structure for prices,
so called as Ontario Energy Board Smart Price Pilot (OSPP) project.
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4.5.3 Experiment Modelling
It is noted that more detailed experiment results and graphical illustrations are given in
the given references [29][30].
4.5.3.1

Experiment Approach

Since the Ontario Energy Board Smart Price Pilot (OSPP) project is designed to test the
reactions and impacts on consumer behaviour of different time-sensitive price
structures, 375 of Hydro Ottawa’s electricity customers had been placed into one of
three pricing groups and were receiving monthly Electricity Usage Statements in
addition to their bi-monthly electricity bills by August 1, 2006.
Then, the OSPP was operated until February 28, 2007 with the intent to assess:


the extent to which various time-sensitive pricing structures cause a shift of electricity
consumption to off-peak periods as measured by the reduction in peak demand;



the extent to which each price structure causes a change in total monthly consumption;



the ability by residential consumers to understand and accept each pricing structure and
the communications associated with each.

4.5.3.2

Experiment Modelling

The design of Smart Price Pilot project is briefly summarised as follow.


Place of Pilot Operation (Distribution Provider):
Hydro Ottawa was selected as the participating distributor for the following reasons:
Firstly, Hydro Ottawa has a sufficient number of smart meters currently installed and
operating, thus providing a suitable population (experiment population). Secondly,
Hydro Ottawa is expected to be a key contributor in the implementation of smart
meters in Ontario, with plans to install some 130,000 meters by the end of 2007.



Player of Pilot Operation (Electricity Customer):
For assessing the effect of price sensitivity, participating electricity customers are
recruited from the population that would have smart meters installed in Hydro Ottawa’s
territory, and then they are classified into two groups; treatment group and control
group.
Treatment Group: Treatment group is designed to participate into newly designed
pricing structure for demand response. The customers belonged to treatment group are
independently selected from customers, segregating them without knowing other’s
pricing structure.
Control Group: The customer of are residential customers who had smart meters
installed, but they are continuously pay tiered (non-TOU) prices.



Price Design – Economic Signal to Demand Response:
Three different commodity price structures will be tested during the pilot. Participant
using these three prices is planned to compare with the usage of customers in a fourth
“control group” who also have smart meters but remain on the RPP tiered prices.
RPP TOU Price (TOU): The existing RPP TOU prices in Ontario Ottawa.
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Critical Peak Pricing (CPP): The existing RPP TOU prices with a critical peak price).
The critical peak price was determined to be the average price of the highest 93 hours
between June 2005 and June 2006, based on the hourly Ontario electricity prices or the
HOEP (per kWh).
Critical Peak Rebate (CPR): The existing RPP TOU prices with a critical peak rebate).
The Critical Peak Rebate (CPR) provides a rebate to participants for reductions below
their “baseline” usage during the critical peak hours.
Tiered Prices for Control Group: The conventional meter RPP has prices in two tiers,
one price (T1) for monthly consumption under a tier threshold and a higher price (T2)
for consumption over the threshold. The threshold for residential consumers is varied
by season. Currently, the tiered prices are T1 = 5.8 cents per kWh, T2 = 6.7 cents per
kWh.


Planned Peak Event Scenarios – Seven Days Peak Events:
Summer season peak events: During the summer period of the pilot, four critical peak
events were called based on day-ahead forecasts that exceeded the thresholds. Actual
temperatures on the event days are provided in the reference.
Winter season peak events: Three critical peak events were called in winter based on a
day-ahead forecast of below –14°C during On-Peak hours. See the reference for
detailed information.



Communication to Notify Peak Event:
Pilot participants are notified by 3 p.m. the day before each critical peak event. The
notification will state the time and length of the critical peak event (which vary
between three and four hours) and remind the participant of the critical peak price or
rebate, as applicable. Notification will be made via automated telephone, email, or text
page, based on the preference expressed by the participant at the time of confirming
enrolment as the participation of pilot program.



Billing and More Market Information:
Participants continually receive and pay their “normal” electricity bill from Hydro
Ottawa. This bill is issued every other month at a different time during the month for
any given customer. Separately, pilot participants will receive monthly energy usage
statements that show their electricity supply charges on their respective pilot price plan.
These statements emphasize the amount of electricity consumed (in each pricing
period) and the TOU price of electricity (in each period). The statements will be mailed
to participants monthly, and all usage will be on a calendar month basis.

4.5.4 Results and Implications
Demand response effects are determined by comparing the electricity consumption
behaviour of customers receiving the experimental prices (TOU, CPP, and CPR) and
the behaviour of customers remaining on their existing two-tier RPP prices. These
customer groups are the treatment and control groups respectively. The analysis of
demand response or peak shifting as a result of the pilot prices was performed by
Professor Frank Wolak of the Economics Department of Stanford University.
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4.5.4.1



Observed Result (1): Critical Peak Shifting Results

Daily Energy Consumption Load Shift:
The given reference shows the shifts in consumption for each of the seven days by all
price groups when a critical peak was declared.
A statistically significant shift in load away from peak periods is observed on two
critical peak days in August during On-Peak periods.
The only statistically significant load shifting evident by members of the three price
groups during the five critical peak days in September or January was an increase in
load on January 17.



Energy Consumption Shift by Peak Type:
When a critical peak was declared, shifts in consumption during the seven days (four in
summer, three in winter) are showed classifying by season and participant price group.
See the reference for more information.
Statistically significant results are obtained for CPP and CPR price groups during
critical peak and On-Peak periods on the summer critical peak days. The most dramatic
is a 27.7% shift in load during the event of August 18.



Observation on Energy Consumption Shift:
The average demand reduction across both critical peak groups (25.4% and 17.5% for
CPP and CPR respectively) was 21.5% during critical peak hours.
TOU-only participants did not demonstrate a statistically significant shift in load on
critical peak event days. Unlike CPP and CPR participants, these participants were not
notified of the event the day before.
Participants demonstrated a much better ability to shift load in the summer relative to
winter.
No statistically significant load shifting was evident by members of any of the three
price groups during the Mid-Peak periods of critical peak days.

4.5.4.2

Observed Result (2): Effect on Total Electricity Consumption

Following comments are given as causes of reducing total electricity consumption with
using time-of-use and critical peak pricing.


Changing Consumer’s Reserve Price for Electricity:
Higher peak or critical peak prices induce load reductions during peak hours by
changing the reserve price for electricity commodity, causing intertemporally shifting
peak load.



Driving to Reveal willingness by changing consumption:
Dynamic pricing programs cause participants to have a higher awareness of how they
use electricity, which, in turn, results in lower consumption.



Relieving Information Asymmetry for decision-making:
These programs usually increase the amount of usage information, or feedback,
received by the customer, also lowering consumption. See the reference for more detail
information.
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4.5.4.3

Observed Result (3): Effect on Average Electricity Consumption

The average electricity usage of the three price groups during the pilot period is shown
in figures. The higher consumption of electricity is observed in the control group
comparing with other three price groups. See the reference for more detail information.
4.5.4.4

Implications for More RES Integration

This project experiment shows the possibility of demand respond in shifting
consumption pattern by using economic signal, which is implemented by smart
metering technology. The experiment shows that with help of cost-effective renewable
resources at customer site, economic signal via smart meter-based real-time pricing will
drive more RES investment and integration. However economic mechanism design is
not so easy that more carefulness is given to use policy for RES integration.
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5

5.1

HVDC & FACTS Application: Integrating Remotely
Located RES into Main Grid
Selection Background

5.1.1 Needs for Power Electronics in Integrating RES
At the advent of new era with climate change, many new technologies are increasingly
demanded to facilitating RES integration. Some of main source of needs for power
electronics technology in integrating RES are summarised as follow.


Regional Asymmetry of Renewable Resources:
Taking into account that RES is mostly based on renewable energy, RES is inevitably
depended on location in producing energy for consumption. For example, wind
resource is generally abundant in either off-shore or mountain region, compelling wind
farm into remote region from the central load area even in the jurisdiction. Moreover,
there is also very huge regional difference to utilise available renewable resources
among jurisdictional regions. For example, Desertec Industrial Initiative (Dii) recently
suggested utilising the spatially dispersed renewable energy, particularly solar energy,
in both Middle East and North Africa (MENA) by connecting EU grid into MENA
region.



Intertemporally Intermittent Production due to Unexpected Weather:
Since distributed energy, particularly renewable energy resources, is very depended on
weather conditions in their energy production, the available energy might be very
intermittent from very short-term time frame to long-term time frame. Likewise to
weather, produced available energy is so fluctuated, giving the manageable risk to
energy provider.



Heterogeneous Production Technology (Asynchronous):
Traditionally electric energy obtained from coal-fired resource is designed to produce
the fixed speedy alternating energy on the basis of specially designed rotating
machinery so that electric energy should be managed to have same speeds (i.e.
frequency) before it is delivered to consumer through transmission network. However,
most of electric energy produced renewable resources are not designed to have a same
frequency with transmission network grid. That is, heterogeneous two different should
be used together so that there should be need to match two different energy by means
of controlling device. This controlling device is called as ‘converter’, and controlling
converter is developed by means of power electronic static switching technology.

Accordingly, there should be more high demand for new technology to provide more
availability for usage and flexibility for transportation in integrating RES into main
network grid.
5.1.2 Selected Projects for HVDC and FACTS Application in RES Integration
Some of representative and successful projects are introduced from the huge number of
projects, whose main technology is based on HVDC and FACTS in integrating RES.
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Selected Projects

Jurisdiction
Sweden

Gotland HVDC Light
BorWin1 HVDC
Project
Yunnan-Guangdong
HVDC Project

Germany
China
Germany

ENERCON
FACTS Application
Study

5.2

Target
- integrating wind power
- improving power quality and
reliability
- offshore wind farm integration
- long distance interconnection
of hydropower
- wind turbine with FACTS
capability
- STATCOM and SSSC
application study in wind farm

Recognition
The first HVDC
application for wind power
integration
world's largest and mostremote offshore wind farm
World’s first ultra HVDC
(UHVDC)
world's largest capacity
wind turbine

HVDC-based RES Integration Projects

Since remotely located RES integration is successfully commissioned by means of
HVDC technology in Gotland, HVDC has been regarded as promising technology to
expand the utilisation of renewable energy in the world. Some of representative HVDC
application projects are briefly introduced as follow. It is noted that more detailed
experiment results and graphical illustrations are given in the given references [3][16].
5.2.1 Gotland HVDC Project: First RES Integration by HVDC in the World
Gotland HVDC project is the first commercial project for RES integration by using the
most advanced power electronics technology of voltage source converter (VSC). Later,
HVDC Light has been used as main solution for RES integration. It is noted that more
detailed experiment results and graphical illustrations are given in the given references
[14][38][54][55].
5.2.1.1

Project Motivations



Considerable Wind Power Increase and Its Transportation:
At the time of HVDC installation, there has been a considerable increase in wind power
production on the Swedish island of Gotland, particularly southern part of Gotland.
However, load (about 17MW) at the southern part of Gotland is less than the existing
wind power production (about 45MW of total capacity 75MW) so that newly
increasing wind power is not expected to consume by the local load. As a result, it was
planned that un-used wind power production (about 50MW) should be transported to
the centre of island.



Power Quality Issue:
The existing installed wind power caused stability and voltage quality problems in
Gotland power system. Moreover, it is required that power quality for the consumers
shall not be lowered after increasing the total installed wind power to 150 MW.

5.2.1.2



System Configuration and Modelling

Network:
Pulse Width Modulated (PWM) Voltage Source Converter (VSC): Pulse width
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modulated voltage source converter is used as main converter system. VSC technology
uses switching on and off by controlling the semiconductor valves without
commutation circuit. In addition, pulse width modulation (PWM), which is realised by
high switching frequency components e.g. IGBT, gives the possibility to control both
active and reactive power independently and high speed.
Cable (HVDC Light Extruded Cable): Extruded HVDC Light cable is installed parallel
to the existing AC network. Extruded HVDC Light cables system is configured as
bipolar configuration, and it has high mechanical strength, high flexibility and low
weight.


Main Control Scheme:
Active Power Control (DC Voltage Control): Automatic balance of active power flow
between the stations implemented by controlling DC voltage. The northern station is
normally chosen to control the DC side voltage, whereas the southern converter station
(Nas) controls the active power.
AC Voltage Control: Both stations have AC voltage control function, which keeps the
primary side voltage of the transformer to a predetermined set reference value.
Flicker Control: Flicker control, which works in parallel with the AC voltage control,
eliminates voltage fluctuations mainly caused by the tower shadow effect from the
windmills.

5.2.1.3

Project Results Summary



Voltage Quality:
For the local wind power production variations of around 40%of rated due to the
geographical concentration of a large amount of wind power, VSC of the HVDC
solution , which includes power electronics such as SVC together with intelligent
controlling algorithm, is used solve voltage control problems with wind power by using
dynamic voltage control. Test result shows that voltage dips are reduced by installing
HVDC even in the fully installation of planned wind power. Interpretation shows that
instantaneous reactive power support from Backs and synchronous generators through
HVDC during the fault. See the reference for more detailed experiment results.



Flickers:
Extensive simulation work was carried out to evaluate the impact of the VSC HVDC
on flicker levels and to develop a flicker controller that reduces the flicker especially in
the range of 1–3 Hz.



Transient Performance:
Network studies have also shown that the behaviour of asynchronous generators (Type
A turbines) is very important during faults in the grid. The subtransient current
increases with a larger number of asynchronous generators.



Short Circuit Current:
The simulation of a three-phase short circuit applied close to the Na¨ s station with and
without the VSC HVDC shows that the contribution to short-circuit current decreases
with the distance to the fault and the pre-fault active power transmitted through the
link. During a fault with no wind power production (WPP), the short-circuit current is
approximately constant if the VSC HVDC is connected. In addition, the voltage control
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of VSC HVDC helps stabilise the voltage during the fault and therefore the fault
current, which is helpful to the operation of the protection system.
5.2.2 BorWin1 HVDC Project for Offshore Wind Farm in England
5.2.2.1

Project Motivations to Use HVDC



Loading Capability:
For the strong wind resources, wind power plant have being remotely located from the
coast line so that AC transportation line based on marine cable should be very long.
However the high capacitance in long marine cable my cause the degrade of power
loading as well as increase of transmission losses.



Power Quality:
Wind energy resource is an intermittent so that the produced wind power from wind
power plant is much fluctuated. So, the impact of power fluctuation will be more
serious if wind power size becomes very large. In particular, when PCC (power
coupling point) between wind power and main grid is very weak, power quality is more
affected.

5.2.2.2

System Configuration and Modelling



Cluster Concept:
So many wind projects are planned at North Sea, and thus new cluster concept is used
accommodate widely dispersed individual wind plants. Wind plants, which are located
with close proximity, are bundled together, forming one cluster. So, four clusters are
designed and each cluster is connected by underwater AC cable. For grid integration,
each cluster is connected to inland grid by using HDVC technology.



Network and Control:
Network and control system is similar to Gotland HVDC system, which uses VSCcased DC transmission as well as extruded cables.



Project Specification:
Main Target
Connected Station
DC Voltage
Cable Length
Power Capacity
Technology
Commission

RES (Wind power) integration
Borkum (offshore wind farm, 170 kV) - Diele (mainland, 380 kV)
150 kV
200km (Underground & Marine Cable)
400MW
VSC-based HVDC
2009
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5.2.3 FENNO-SKAN HVDC LINK Project Between Sweden and Finland
5.2.3.1

Project Summary

Fenno-Skan, a monopolar 500 MW HVDC interconnection, was built across the Gulf of
Bothnia, connecting southern Finland and Sweden. Taking into account of commercial
operation in November 1989, the Fenno-Skan HVDC link was the longest submarine
cable interconnection in the world. It was also the first HVDC cable with 400 kV
voltage and a rated power of 500 MW. The link is designed for future extension with a
second cable and pole, thus forming a bipolar arrangement. Design of the Fenno-Skan
HVDC link was coordinated by the Swedish State Power Board and Imatran Voima Oy,
which were also responsible for the civil works. Each company stood for the costs of its
own HVDC equipment and half of the HVDC cable [26].
5.2.3.2

Expected Project Results and Benefits



Peak power reserve for both countries



Transit power from northern Sweden to southern Sweden via the Finnish network



Emergency power supply



Increased power transmission capacity on the AC interconnections due to higher
stability limits.

5.2.4 BritNed HVDC Interconnector between UK and Netherlands
5.2.4.1

Project Summary

BritNed HVDC is one of the largest power transmission projects ever undertaken in
Europe. Scheduled for completion in 2010, it is one of the European Union’s TEN-E
priority projects for securing energy supply by strengthening power transmission
capacity and creating a trans-European energy network. The BritNed cable connects the
U.K. with continental and northern Europe and further integrates the U.K. power grid
with the rest of Europe. The link operates as a commercial, open-access interconnector
and enables customers to buy capacity through a combination of implicit and explicit
auctions. BritNed is an important step towards a single energy market in northwest
Europe and enables the U.K. and Netherlands electricity markets to operate more
efficiently and respond rapidly to changing market conditions.
5.2.4.2

Project Results and Expected Benefits

BritNed HVDC interconnector between Netherlands and UK electricity systems
facilitates competition and increases the diversity of supply in both countries. The
BritNed interconnector supports the European Commission’s drive to create a strong
European market characterized by transparency and increased liquidity – it has been
identified as a priority project within the European power sector. Thus BritNed HVDC
interconnector is a step towards a single market in northwest Europe and it will open up
the market and create open access for all.
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5.2.5 Yunnan-Guangdong HVDC Project in China
5.2.5.1

Project Summary

China Southern Power Grid Company (CSPG) developed a 800 kV HVDC transmission
project that will transport about 5,000 MW of power through a 1,418 km line from the
large hydro power based Yunnan in the south west to heavily-loaded regions
Guangdong province in southern China. It is noted that more detailed experiment results
and graphical illustrations are given in the given references [13][50].
5.2.5.2

Expected Project Results and Benefits

Since Yunnan-Guangdong HVDC line transmit power from giant hydropower plants
under construction in south-western China to rapidly growing south-eastern industrial
cities like Shenzhen and Guangzhou in the Pearl River delta of Guangdong Province,
the huge scale of renewable energy (hydro power) is integrated into customers. As a
result, Yunnan-Guangdong HVDC link will be expected to save the emission of more
than 30 million tons of CO2 a year. That is how much of the gas which is harmful to the
climate would be produced otherwise, for example through the construction of
additional fossil fired conventional power plants in the province of Guangdong to serve
the regional grid.
In addition, it is expected that transmission losses at the capacity of 5,000 MW are as
low as around two percent per 1,000 kilometres, plus less than 1.5 percent losses for
both converter stations at the sending and receiving end of the transmission line.
5.3

FACTS-based RES Integration Projects

Even high penetration of distributed energy has been an emerging issue in power system
operation, FACTS-based application to RES integration has not been utilised and thus
not available so much. Thus two interesting research papers, which studied the FACTS
application into wind power system, are used to illustrate FACTS application
benchmarking projects in RES integration.
5.3.1 ENERCON: World Largest Wind Turbine with FACTS Capability
FACTS-based technology is recently suggested to manage the voltage quality, which is
one of serious problem in the intermittent energy resources including wind power
system, by using SVC or STATCOM. However, this FACTS-supported technology is
just started to pay attention, and so demonstration outcomes are not reported so much.
Accordingly, some research efforts for FACTS application for wind power are
introduced. It is noted that more detailed experiment results and graphical illustrations
are given in the given references [9].


Generic Feature:
ENERCON is variable speed and gearless driven wind turbine, producing maximum
6[MW] with single unit.
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ENERCON wind turbine is featured by combining generating unit and FACTS device
in one single device.
ENERCON plays as a source of current to grid. So as long as frequency and voltage at
the terminals are within the specified ranges, the turbine injects the maximum possible
current.
ENERCON Farm Control Unit (FCU) includes SCADA and additional communication
interfaces like the ENERECON PDI Process Data Interfaces, and then can be used to
meet these set points from a control centre to the turbine.


Performance:
Frequency Control Capability: ENERCON is designed to follow the range of +/- 7 Hz
around the rated frequency and has capability of frequency changes up to 4 Hz/s.
Fault-Ride-Through (FRT) Capability: Two options are designed; Under Voltage Ride
Through (UVRT) and Zero Power Mode (ZPM). It is reported that ENERCON enables
a wind power plant to support the system with active and reactive power if a fault is
remote from the installation at a more or less moderate voltage dip by combining two
options.

5.3.2 Simulated Investigation to FACTS Application for Wind Power
Systems
Even high penetration of distributed energy has been an emerging issue in power system
operation, FACTS-based application to RES integration has not been utilised and thus
not available so much. Thus two interesting research papers, which studied the FACTS
application into wind power system with small scaled model, are used to illustrate
FACTS application benchmarking projects in RES integration. It is noted that more
detailed experiment results and graphical illustrations are given in the given references
[57][58].
5.3.2.1

STATCOM Application: VSC-based Shunt FACTS device

STATCOM is a shunt connected FACTS device, and can generate a set of balanced
three-phase sinusoidal voltages at the fundamental frequency, with rapidly controllable
amplitude and phase angle.


Frequency Control:
With the help of STATCOM, the rotor power is managed within the limit of variable
frequency control (about 25%). Without STATCOM, the excursion of rotor power out
of limit make wind turbine tripped.



Voltage Control Support:
It is reported that voltage drop and oscillation during and after this grid fault by
operation of STATCOM is smaller than without STATOCM.



Loading Capability Support:
Given that wind power plants are connected at utility distribution grid, total loading
capacity of the distribution feeder without SATACOM is about 10.84MW in the given
power system condition. However, after STATCOM is connected at the bus of wind
power plant, it is reported that loading capacity is increased up to 28.22 MW.
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5.3.2.2

SSSC Application: VSC-based Series FACTS device

SSSC is a series FACTS device which is connected in series with the transmission line,
and can regulate the flow of active and reactive power by injecting controllable
capacitive or inductive impedance compensation into a line at the point of connection.


Power Delivery Capacity:
It is reported that SSSC with conventional external linear controller (CONVEC) could
enhance power delivery capacity by dynamically change the total line reactance to be
regulated.



Reducing Fault Oscillation:
CONVEC within SSSC could provide the effective damping to the post-fault
oscillations of the system, reducing oscillation of rotor of wind turbine.
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