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Sammanfattning 
 

Vi skapar öppna elnät 
…där slutkunder och marknadsaktörer kan 
ansluta och använda all den utrustning de 
önskar, särskilt distribuerad produktion, 
energilager och ny förbrukning, med beaktande 
av kostnadsriktighet, driftsäkerhet, 
standardisering och tekniska förutsättningar. 

År 2030 kan nuvarande och nya slutkunder och 
marknadsaktörer använda all den utrustning de 
önskar och ansluta den till de handelsplatser 
som elnäten utgör. 

Sveriges lokalnätsägare står inför många 
osäkerhetsfaktorer. Elinorr har därför studerat olika 
scenarier för framtiden. Detta syftar till att positionera 
lokalnäten för att effektivt möta kundernas framtida 
behov. Lokalnäten måste planera och utveckla sina 
verksamheter på ett sätt som bibehåller en stor 
flexibilitet under en period av snabb förändring.  

Strategin ger också intressenterna en 
sammanhängande vision för distributionsnätens 
framtida roll i en EU-kontext.  

Strategin fokuserar på skärningspunkten mellan ny 
teknik och elnätsverksamhet snarare än elnätens 
traditionella roll. Detta är en utmaning för alla 
elsystem runt om i världen. Vi har därför införlivat 
upplägg från andra delar av världen i denna strategi. 

Med tanke på den stora osäkerheten kring 
utvecklingen av ny teknik och kundbeteende, 
innehåller strategin ett minimum av åtgärder som bör 
vidtas i lokalnäten - Åtgärder som för det mesta 
identifieras från gemensamma element i de scenarier 
som ligger till grund för strategin och som fångar 
osäkerheten i den framtid som lokalnäten står inför. 
Strategin täcker de kommande tio åren, med 
förberedelse för de förändringar vi ser ända fram till 
2050.  

I arbetet med strategin har vi förutsatt att lokalnäten 
ska behålla sin kärnverksamhet – leverera el med hög 
tillgänglighet och säkerhet, så att elektrisk energi kan 
tillhandahållas på ett säkert, tillförlitligt, effektivt och 
hållbart sätt, vilket ligger i kundernas långsiktiga 
intresse.  

Strategin ger en uppsättning riktlinjer för lokalnätens 
ägare och ledande befattningshavare att beakta när de 
fastställer sina strategier och planer för framtiden. 
Tonvikten ligger på de nya aktiviteter och funktioner 
som elnätsverksamheten kommer att behöva införa 
under de kommande tio åren. Även om befintlig 
verksamhet inte explicit berörs i strategin, ligger den 
till grund för genomförandet. Det som avhandlas i 
strategin är de skillnader vi ser gentemot befintlig 
verksamhet. 

Fokus och struktur 
Åtgärderna i strategi är grupperade i olika 
programområden. Handlingsplanen för öppna 
elnät utgör centrum för strategin och utgör ett av sju 
programområden. Tack vare handlingsplanen 
kommer kunderna att kunna ansluta och använda all 
utrustning med beaktande av: 

• Kostnadsriktighet 
• Nätstabilitet, driftsäkerhet och säkerhet  
• Standardisering av utrustning och anslutningar 

Handlingsplanen möjliggör också handel med elenergi 
och effekt mellan kunder och marknadsaktörer som 
använder distributionsnäten.  

I figuren på nästa sida visas strategins 
programområden, sex av programmen i strategin ger 
antingen förståelse av handlingsplanen eller utgör 
direkta aktiviteter i den.

   



 

 

 

 

 

 
Handlingsplanen för öppna elnät och de sex 
programområdena beskrivs nedan.  

Kundförståelse 
Mål: Förstå kundernas motiv och beteenden för att 
bestämma: (1) inverkan av distribuerad elproduktion 
och energilösningar såsom energilager och nya 
konsumtionsmönster; och (2) vilka krav nya 
belastningstyper såsom laddinfrastruktur för elfordon 
ställer på distributionsnäten.  

• Tillgång till mätdatat 
 

Succesiv övergång till smarta mätare med 
kvarttimmesmätning för att förstå nya beteenden  
 

• Förstå distribuerade energilösningar 
 

Inhämta data om utrullning av distribuerade 
energilösningar (plats, typ etc), förståelse av 
kundernas användning och via scenariearbete 
förstå möjligheter att ansluta distribuerade 
energilösningar 
 

• Nya belastningstyper 
 

Börja med att förstå anslutningskrav (plats, typ 
etc) från nya belastningstyper, planera därefter för 
att ansluta dessa i stor skala 
 

• Ny distribuerad elproduktion 
 

Förstå anslutningskrav för distribuerad 
elproduktion och implementera EU:s nätkoder 
 

Övervaka osäkerheter och justera 
strategin  
Mål: Hålla oss uppdaterade beträffande 
teknikutvecklingen och utveckla elnätsbolagen i takt 
med omvärldsförändringar. Uppdatera denna strategi 
så att den förblir relevant.  

• Omvärldsbevakning 
 

Övervaka osäkerheter, megatrender och 
kundbeteenden regelbundet och förändra 
strategin vid behov 
 

Handlingsplanen för öppna elnät  
Syfte: Tillhandahålla eldistributionsnät där kunder och 
marknadsaktörer kan ansluta och använda all den 
utrustning de önskar, särskilt distribuerad produktion, 
distribuerade energilösningar och ny förbrukning, 
med beaktande av (1) kostnadsriktighet, (2) 
driftsäkerhet, (3) standardisering och (4) tekniska 
förutsättningar. 

• Möjliggöra elhandel i distributionsnäten 
 

Förstå vilka krav distribuerade energilösningar 
ställer, möjliggöra anslutning av dessa och ge 
tillgång på lika villkor till distributionsnäten som 
utgör de grundläggande plattformarna föra att 
leverera elenergi och effekt till kunderna 

  

Förbättra och anpassa elnätsbranschens kapacitet

Kunskap

Framgångsfaktorer

Kundförståelse

En strategi för en handlingsplan som stödjer:
(A) hållbar anslutning av ny utrustning till distributionsnäten;

(B) handel med eleneregi och effekt mellan kunder och marknadsaktörer; med
(C) eldistributörer som är kunniga inom planering, byggnation och drift.

Mål

Övervaka osäkerheter och justera färdplanen

Handlingsplanen för öppna elnät

Standardisering
Nätdrift, övervakning och 

stabilitet
Kostnadsriktig prissättning 
och rimlig intäktsreglering
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• Nya aktörer för att stabilisera elnäten 
 

Börja med att pröva distribuerade energilösningar 
och användarflexibilitet för att etablera processer 
och system, för aggregatorer och andra aktörer 
som bidrar till elnätsdriften 
 

• Regelverk för användarflexibilitet 
 

Samarbeta nationellt och inom EU med politiska 
institutioner, myndigheter och branschorgan om 
de utmaningar vi har och ta fram lösningar för de 
situationer när flera aktörer agerar i elnäten, testa 
tredjepartslösningar och implementera i full skala 
därefter 
 

Kostnadsriktig prissättning och rimlig 
intäktsreglering  
Mål: Möjliggör införandet av Handlingsplanen för 
öppna elnät genom att se till att lämpliga incitament 
utvecklas, inklusive prissignaler på lång och korta sikt 
för att samordna distribuerade energilösningar för att 
förhindra överbelastning samt en rimlig 
intäktsreglering. 

• Kostnadsriktig prissättning är en viktig aspekt av 
Handlingsplanen för öppna elnät 
 

• Tarifferna kommunicerar kostnaden för att 
använda distributionsnäten för elöverföring till 
och från prosumenter och behovet av kapacitet 
för effektbalansen i elnäten 
 

• Handlingsplanen för öppna elnät förutsätter 
kostnadsriktig prissättning av 
distributionstjänsterna för att säkerställa effektiv 
användning av distributionsnäten nu och i 
framtiden 
 

• Intäktsregleringen måste ge utrymme för positivt 
kassaflöde och rimlig lönsamhet 
 

Standardisering  
Mål: Ta fram konsekventa förutsättningar för 
anslutning av all utrustning i alla nätområden. 
Säkerställa att den utrustningen som ansluts 
överensstämmer med godkända standarder och koder 
för att minimera dess påverkan på elsystemet.  

• Nätkoder 
 

Inför EU:s nätkoder 
 
 
 

• DSO Entity 
 

Delta aktivt i entitetens arbete, för att anpassa 
EU:s regelverk till Svenska förhållanden och så 
att de passar små och medelstora lokala 
elnätsbolag 
  

• Apparatstandarder 
 

Bidrar till internationella standarder för att 
säkerställa att de är lämpliga för Sverige. All 
utrustning som ansluts till elnäten ska 
överensstämma med godkända standarder och 
koder 
 

• Nätteknik 
 

Undersök hur man på bäst sätt kan få en likartad 
tekniknivå i alla elnätsbolag. 
 

• Cybersäkerhet 
 

Utarbeta lämpliga standarder för cybersäkerhet 
och implementera dessa   
 

• Autonoma distribuerade energilösningar 
 

Utarbeta lämpliga standarder för autonoma 
distribuerade energilösningar. Testa och 
implementera standarder för att säkerställa 
stabiliteten hos autonoma energilösningar 
 

Nätdrift, övervakning och stabilitet  
Syfte: Säkerställ stabiliteten i Handlingsplanen för 
öppna elnät via detaljerad monitorering av 
mellanspännings- och lågspänningsnäten och 
förbättrad planering och driftövervakning.  

• Övervakning av distributionsnätet 
 

Utrullning av nätstationsautomation, avancerad 
mätinfrastruktur och smarta elmätare. Förbättra 
datakvalitet och insamlingen över tid, för att 
fördjupa kunskapen om distributionsnäten 
 

• Nätstabilitet 
 

Undersök konsekvenserna av många autonoma 
distribuerade energilösningar och metoder för 
kontroll. Testa styrsystem i distributionsnäten 
och implementera dessa system  
 

• Tillhandahållande av nätinformation 
 

Undersök och testa system för att tillhandahålla 
nätinformation från mellanspännings- och 
lågspänningsnäten till driftpersonal och 
implementera dessa system på bred front



Förbättra och anpassa elnätsbolagens 
kapacitet  
Mål: Förstå elnäten på ett djupare plan, deras förmåga 
att ansluta distribuerade energilösningar, hur 
överbelastning kan undvikas och utformning av 
kontrakt med nya aktörer som kan leverera 
flexibiltetstjänster för elnätsdrift. Säkerställa 
förståelsen av bestämmelser och skyldigheter de 
medför.  

• Förståelse av elnäten 
 

Förstå hur spänningsvariationer och 
överbelastning i låg- och mellanspänningsnäten 
uppstår och hanteras. Förstå distributionsnätens 
förmåga att ansluta distribuerade energilösningar 
och möjligheter för dessa att stödja elnäten för att 
förhindra nätkollaps 
 
 
 

 

• Kontrakt för att stabilisera elnäten 
 

Undersök lokalnätens krav på tjänster för 
nätstabilitet, utarbeta förfrågningsunderlag och 
upphandla sådana för att se vilka lösningar 
marknaden kan erbjuda. Utveckla nödvändiga 
processer för att stödja upphandling av tjänster 
för nätstabilitet. Implementera dessa lösningar på 
bred front hos alla elnätsbolag 
 

• Anläggningsförvaltning 
 

Gemensamt utarbeta metoder för effektiv 
anläggningsförvaltning och implementera dessa 
hos alla elnätsbolag 
 

• Off-grid lösningar 
 

Testa off-grid lösningar för avlägsna kunder, 
utarbeta gemensam best practice inom 
föreningen och använd på platser där det är mer 
ekonomiskt än traditionella elnät

 

 

 

  



1 

Inledning 
 

 

 

Traditionell produktion och användning av el förändras. Ny prisvärd teknik leder till 
disruptiv förändring av produktion, användning och kundbeteenden, driver utveckling i 
en hittills oöverträffad hastighet och medför stor oförutsägbarhet inom elsektorn samt 
skapar möjligheter.

1.1. Förändringsfaktorer 
Grundläggande förändringar av kundernas 
preferenser samt teknikutveckling, kommer att ha en 
djupgående inverkan på energibranschen de närmaste 
30 åren. 

Dessa förändringar, eller megatrender, inkluderar: 

1. kravet att uppfylla klimatmålen, vilket till stor del 
kan uppnås genom effektiviseringar och att byta 
befintliga energilösningar till förnyelsebar el; 
 

2. nya tekniklösningar, som ökar möjligheterna för 
kunder att producera och lagra el, såväl som 
använd el på nya sätt;  
 

3. att kunder väljer att använda ny teknik som 
speglar deras personliga behov och önskemål, 
såsom att spela en aktiv roll på elmarknaden, för 
att uppnå klimatmålen; och  

 

4. en ökad detaljstyrning från EU och dess 
institutioner. 
 

Med tanke på svårigheterna att förutspå framtida 
teknikutveckling och kundernas beteenden måste 
elnätsbolagen planera för en framtid med stor 
osäkerhet. 

Denna strategi har utvecklats för Elinorrs 
medlemsföretag. Dess syfte är att ge information och 
insikter i hur elnäten kommer att användas i 
framtiden, samt ge rekommendationer om hur 
elnätsbolagen bör agera. 

Strategin syftar till att positionera medlemsföretagen 
på bästa sätt för att effektivt möta kundernas kraftigt 
förändrade behov och ge vägledning om hur bolagen 
ska planera och utveckla sina elnät och sina 
verksamheter på ett sätt som bibehåller flexibilitet 
under en period av genomgripande förändring. 

Strategin ger också en sammanhängande vision för 
elnätens framtida roll i Sverige. 

1.2. Samverkande förändringsfaktorer  
Förändringarna och megatrenderna är 
sammanlänkade. Behovet av att minska utsläppen av 
växthusgaser har lett till utveckling av miljövänlig 
teknik, såsom vindkraft, solceller, elfordon och 
batterilager, vilket i sin tur möjliggör större 
engagemang från kunderna för att minska sin 
klimatbelastning via egen elproduktion eller 
elektrifiering av tillverkningsprocesser. 

Uppvärmningssektorn präglas av minskade 
uppvärmningsbehov till följd av energieffektivisering i 
den existerande bebyggelsen och nya byggnader med 
mycket litet uppvärmningsbehov. Den återstående 
uppvärmningen baseras i allt större utsträckning på 
återvunnen energi och solvärme. Samtidigt driver 
sammanlänkade orsakskedjor på en ökad elektrifiering 
av uppvärmningen av byggnader. Ett lågt elpris i 
kombination med olika byggregler styr bort från 
fjärrvärme till värmepumpar i byggnader. Trenden 
förstärks av att vissa kunder ser byggnadsanknutna 
lösningar såsom solceller på taket och värmepump 
som en del av självförsörjningsidealet. Andra kunder 
ser en fördel i den uppleva frihetsgraden. 
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Elektrifieringstrenden kring uppvärmning riskerar att 
försämra effektbalansen vintertid. 

Vi kommer att möta en kraftigt ökade användning av 
el till följd av andra branschers allt större 
elektrifiering. Detta kan göras på ett långsiktigt 
hållbart sätt, både sett till kostnad, leveranssäkerhet 
och elkvalité samt klimat och miljö. I Sverige bedöms 
elanvändningen öka från dagens 140 TWh/år till 
190 TWh/år år 2045. Ökningen beror främst på en 
ökad elanvändning inom tre sektorer:  

• Transportsektorn, där en betydande del av 
person- och godstransporterna antas vara 
elbaserade år 2045.  

• Service- och företagssektorn, där bland annat 
utbyggnaden av datahallar antas bli stor i Sverige.  

• Processindustrin, där flera branschers processer 
antas ställas om från fossila bränslen till fossilfri 
el om något eller några decennier.  

När det gäller effektbehovets utveckling visar 
beräkningar att detta också växer rejält, men i något 
långsammare takt än energibehovet. För elfordon 
antas då exempelvis en hög grad av ”smart” laddning, 
dvs att laddning i stor utsträckning sker under 
låglasttimmar, samtidigt som tillkommande 
elanvändning inom industrin har en relativt jämn 
profil. 

Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser, är att 
satsa på en ökning av storskalig, centraliserad 
förnyelsebar elproduktion. Detta medför att 
kapaciteten i stam- och regionnät måste kraftigt 
förstärkas, för att kunna överföra större volymer av 
elektrisk energi till kunderna. Förnyelsebar energi 
kommer att ge effektivare och utsläppsfri substitut till 
befintliga fossila processer inom industri och 
transport. 

Ett annat alternativ för att minska utsläppen av 
växthusgaser är att satsa på distribuerad produktion 
(t ex solceller och vindkraft), lagring och mikronät. 
Sådan teknik kan kompletteras med förnyelsebara 
bränslen som väte eller biobränslen. Viss 
energianvändning kan ändras till el (t.ex. transporter), 
medan andra användningsområden fortsätter med 
förbränning, men med förnyelsebara bränslen. 

Verkligheten kommer sannolikt att vara någonstans 
mellan dessa ytterligheter, precis som kundernas 
beteenden kommer att finnas på en skalla mellan 
aktiva och passiva, vilket identifieras i de scenarier 
som ligger till grund för denna strategi. 

Centralt i förändringarna finns kunder som får ökade 
möjligheter att använda el. De kommer att använda 
dessa alternativ beroende på lönsamhet, användar-
vänlighet, miljöhänsyn och sin egen situation. 
Därmed kommer kunderna att uppvisar mer 
individuella beteenden än tidigare. 

Men ingen vet exakt hur kunderna kommer att agera, 
eller vilken ny teknik som kommer att finnas till-
gänglig i framtiden och hur kunderna kommer att 
använda den. 

Nya regelverket för EU:s elmarknad syftar till att göra 
den konkurrenskraftig, konsumentinriktad och mer 
flexibel. Det ger konsumenterna fler rättigheter och 
underlättar deras deltagande på marknaden som 
aktiva kunder. Man vill därigenom skapa ökad 
konkurrens och lägre priser för konsumenterna.  

För elnätsbolagen innebär de nya regelverken 
ytterligare begränsningar. Men får t ex inte äga 
energilager eller laddinfrastruktur.  

En ny organisation kommer att inrättas i Bryssel – 
DSO Entity. Dess syfte är att utarbeta nätkoder, dvs 
detaljerade regelverk för elmarknaden, beträffande: 

• samordning av stamnät och lokalnät; 
• integration av förnyelsebar produktion, 

energilager och användarflexibilitet i 
distributionsnäten; 

• smarta elnät och smart mätning; och 
• datahantering, cybersäkerhet och dataskydd. 

1.3. Anpassning av elnäten 
I centrum för dessa förändringar finns även elnäten, 
som levererar förnyelsebar energi till nästan alla 
kunder och i allt större utsträckning ger dem 
möjlighet att sälja deras egenproducerade el. 

Det är elnätsbolagens roll att stödja kunderna så att 
de kan använda ny teknik i framtiden, vilket möjliggör 
innovation och hjälper till i övergången till 
förnyelsebar energi för att nå klimatmålen. 

I slutändan bör kunderna kunna ansluta all den 
utrustning de önskar till elnäten, under förutsättning 
att det är en kostnadsriktig prissättning för nättjänsten 
och att utrustningen uppfyller lämpliga standarder för 
att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet för alla 
anslutna kunder. 
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1.4. Syfte och omfattning för denna 
strategi 

Strategin fokuserar på skärningspunkten mellan den 
nya teknik som diskuterats tidigare och elnäten, 
snarare än på traditionella aspekter av eldistribution. 

Med tanke på den stora osäkerhet som råder om 
framtida förhållanden innehåller strategin ett 
minimum av åtgärder som bör vidtas av elnätsbolagen 
– åtgärder som för det mesta identifieras från 
gemensamma företeelser i scenarierna som ligger till 
grund för strategin och som fångar osäkerheten i den 
framtid som elnätsbolagen står inför. 

Den ger en uppsättning riktlinjer för elnätsbolagens 
styrelser och ledningsgrupper att överväga när de 
fastställer sina egna strategier och framtidsinriktade 
planer. Tyngdpunkten ligger på de nya aktiviteter och 
funktioner som elnätsbolagen måste ha i framtiden. 

Men för att utveckla strategin, har rollen för 
elnätsbolagen begränsats till deras kärnverksamhet – 
att tillhandahålla en robust elnätstjänst, så att 
elenergin kan tillhandahållas säkert, tillförlitligt, 
effektivt och hållbart, vilket ligger i kundernas 
långsiktiga intresse. 

Elnätstjänsten tillhandahålls till kunder och 
elmarknadens aktörer på lika villkor, lokalt och 
nationellt. Strategin försöker inte identifiera eller 
marknadsföra kommersiell verksamhet eller 
entreprenadverksamhet för elnätsbolagen – detta är 
något som kan övervägas av varje enskilt elnätsbolag 
och omfattas inte av denna strategi. 

Strategin ger inte rekommendationer om hur 
elnätsbolagen ska implementera handlingsplanen. 
Åtgärder kan utföras av varje elnätsbolag individuellt 
eller kollektivt i grupper av elnätsbolag, eller 
tillhandahållas av tjänsteleverantörer.  

Vid utvecklingen av denna strategi har liknande 
strategier från andra länder granskats och några 
aspekter har anpassats för att användas i de scenarier 
som ligger till grund för den här strategin.  

De externa dokument som studerats innehåller flera 
modeller för framtiden och introducera begreppen 
oberoende distributionssystemoperatör (DSO), 
oberoende marknadsoperatör (IMO), aggregator och  

 

 

”energy community”. Den här strategin fokuserar 
dock på åtgärder som krävs av elnätsbolagen i 
framtiden, inte branschstrukturer eller regleringar. 
Behovet av en oberoende DSO, IMO eller någon 
annan aktör, ligger därför utanför strategin. Ändå, om 
en eller flera av dessa företeelser får fäste i Sverige, 
stödjer åtgärderna i denna strategi deras verksamhet. 

Elinorr har tagit intryck från flera intressenter i 
samband med att vi utvecklat denna strategi. Deras 
åsikter och de aktiviteter som redan pågår i Sverige 
har givit input till arbetet med denna strategi. Det är 
tänkt att denna strategi regelbundet ska ses över och 
uppdateras. 

Ett fundament i alla scenarier är kravet på att möta 
klimatmålen (såsom Parisavtalet och att nå 
nollutsläpp före 2050) vilket medför behovet av en 
CO2-neutral ekonomi.  

I scenarierna kan antingen förnyelsebar el eller andra 
förnyelsebara energiformer används för att uppnå 
klimatmålen. 

Strategin syftar till att positionera elnätsbolagen för 
att kunna ansluta och leverera förnyelsebar el för att 
uppnå nollutsläpp av CO2.  

En potentiell risk med att inte följa strategin är att 
man förstärker trenderna i scenarierna ”elnätet som 
backup” (kunderna förbli ansluten till elnätet, men 
använder det bara som reservmatning och använd 
mindre energi från det, vilket leder till lägre intäkter) 
och "off grid” (kunderna lämnar elnätet helt och 
hållet). 

1.5. Förstå strategins struktur 
Scenarierna och de osäkerheter de grundas på är en 
integrerad del av strategin. I avsnitt 2 i denna strategi 
sammanfattas scenarierna. 

I avsnitt 3 introduceras strategins struktur och själva 
strategin. 

I avsnitt 4 ges fler detaljer i strategins 
programområden. 

En läsare som bara vill förstå strategin behöver bara 
läs avsnitt 2 och 3. En läsare som både vill förstår 
strategin och detaljerna i varje programområde ska läs 
avsnitt 2, 3 och 4.  



  
 

  Elinorr  |  11 
 

I texten används benämningarna elnätsbolag då man 
syftar specifikt på elnätsverksamhet, elhandelsbolag 
då man syftar på säljare av el respektive elbolag då 
man syftar på både nät- och elhandelsbolag. Som 
samlingsbegrepp för alla traditionella aktörer på 

elmarknaden används ordet elbranschen. Även 
begreppet energibolag används och då inryms även 
annan verksamhet så som fjärrvärme och fjärrkyla. 
Ordet energibranschen används för att beskriva hela 
den traditionella branschen sammantaget. 

  



  
 

  Elinorr  |  12 
 

2 

Strategins scenarier 

 

 

 

Bakgrunden till alla scenarier är att Sverige ska nå nationella och internationella 
klimatmål, enligt Parisavtalet, EU:s klimatmål och energiöverenskommelsen.

2.1 Klimatmål 
Parisavtalet har till syfte att begränsa växthuseffekten 
till maximalt 1,5 °C.  

EU har följande mål för 2030: 
• Minst 40 % lägre växthusgasutsläpp än 1990 
• Minst 27 % förnyelsebar energi 
• Minst 27 % högre energieffektivitet 

Till 2050 vill EU minska utsläppen med 80 % – 95 % 
jämfört med 1990 års nivåer. 

Enligt energiöverenskommelsen ska Sverige senast 
2045 ha nettonollutsläpp. Utsläppen av växthusgaser 
ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990. 
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes 
flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 
2010. Energianvändningen ska vara 50 procent 
effektivare 2030 jämfört med 2005. Elproduktionen 
ska år 2040 vara 100 procent förnyelsebar (men det är 
inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft). 

2.2 Scenarier 
Scenarierna utgår från ytterligheter av kundbeteenden 
samt hur stor andel av den förnyelsebara energin som 
passerar elnäten: 

• Passiva kunder som fokuserar på andra saker än 
el och är därför beroende av de energibolag som 
försörjer dem med energi. 

• Aktiva kunder, eller prosumenter, som med hjälp 
av ny teknik engagerar sig aktivt i sin 
elanvändning som kund eller producent. 

• Storskalig förnyelsebar produktion och 
batterilager ansluts direkt mot elnäten som 
överför el till kunderna. Småskalig förnyelsebar 
produktion och batterilager ansluts hos kunderna 
som använder elnäten för att sälja överskotts-
produktionen. Detta gör att energiomsättningen i 
lokalnäten ökar. 

• Förnyelsebar produktion och batterilager ansluts 
hos kunderna, som använder elen i sina egna 
anläggningar. Detta gör att energiomsättningen i 
lokalnäten minskar. 

De resulterande scenarierna beskrivs nedan och 
avbildas i figur 1. 

Anslut och glöm: Passiva kunder låter energibolagen 
bestämma hur deras energiförsörjning ska ske, baserat 
på deras behov. Energibolagen och nya 
marknadsaktörer hjälper kunderna att övergå till mer 
förnyelsebar energi, för att täcka sina energibehov. 
Storskalig förnyelsebar elproduktion växer, med viss 
tillväxt av distribuerad generering med solceller. Det 
sker en omfattande elektrifiering av fordonsflottan. 
Energibolagen styr kundernas förbrukning för att 
kontrollera effektbalansen och huvuddelen av 
batterilagren är anslutna direkt mot elnäten. 
Utnyttjandegraden i lokalnäten förändras inte i någon 
större utsträckning tack vare effektiv laststyrning och 
batterilager.  

Prosumentens segertåg: Genom användning av 
tekniklösningar, bestämmer kunderna aktivt hur de 
ska använda energi och ändrar sitt förbruknings-
mönster över tiden baserat på pris. De tillhandahåller 
aktivt laststyrning och batterier, för olika tjänster i 
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elförsörjningskedjan och får kostnadsminskningar 
som ett resultat. Prosumenterna optimerar sin 
elanvändning och sin egen elproduktion och säljer 
överskottet via elnätet (distributions-, region- och 
stamnät). Det sker en omfattande byggnation av 
solceller och en omfattande elektrifiering av 
fordonsflottan. Central förnyelsebar elproduktion 
växer och förnyelsebara bränslen används för lagring 
av energi mellan årstiderna. Genom att kunderna 
aktivt styr sin förbrukning och med hjälp av effektiv 
laststyrning i realtid, bibehålls utnyttjandegraden i 
lokalnäten på en hög nivå. 

Backup-nätet: Passiva kunder tillåter nya 
marknadsaktörer att hantera deras behov av energi. 
En fragmenterad elbransch tillhandahåller flera 
möjligheter för tredjepartstillträde på marknaden. 
Detta innefattar omfattande elproduktion (särskilt 
solceller) med batterilager direkt i kund-
anläggningarna. Förnyelsebara bränslen utvecklas för 
att leverera värme och el till bostäder, företag och 
offentliga lokaler via stor- och småskalig kraftvärme. 
Stora anläggningar som leverera el och värme 
installeras hos industrikunder. Att koppla från sig från 

elnätet är varken ekonomiskt motiverat eller önskvärt 
för kunderna. Därmed blir elnäten en reservmatning. 
Utnyttjandegraden minskar i lokalnäten och kostnad 
per levererad kWh ökar. 

Off-grid: Frånkoppling från elnätet blir en 
ekonomisk möjlighet till följd av att kunderna kan 
använda förnyelsebara bränslen och lokal 
elproduktion. Aktiva kunder övergår till alternativa 
lösningar för sin energiförsörjning. Mikronät1 eller 
nanonät2 som drivs av lokal elproduktion utvecklas, 
vilket är särskilt effektivt om det sker ”bakom 
mätaren”. Nya aktörer på marknaden erbjuder dessa 
lösningar till kunderna. Övergången till elfordon är 
omfattande med snabbladdstationer som drivs av 
förnyelsebar produktion och batterier. Sådana 
laddplatser inkludera företag, kanske med egen 
elproduktion, som tillhandahåller laddstolpar till 
kunder och personal. Utnyttjandegraden minskar i 
lokalnäten och kostnad per levererad kWh ökar till en 
nivå som gör att fler kunder lämnar elnätet. En spridd 
misstro mot energibranschen driver på viljan att 
koppla bort sig från elnätet.

 

  

                                                      
1 Ett mikronät avser en samling kunder som fortfarande är anslutna till 
distributionsnätet, med distribuerad produktion och batterier som 
levererar energi ibland, men med en anslutning till resten av 
distributionsnätet, vilken kan ha lägre kapacitet och/eller lägre 
tillgänlighet. Detta kan vara vanligt förekommande i scenariot med 
"Backup-nätet". 

2 Ett nanonät är ett lokalt elnät som saknar anslutning till övriga elnät 
(som har en kombination av solceller, batteri och småskalig produktion) 
som levererar el till ett litet antal 
kunder eller en enda kund. Ett lokalt elnät på en avlägsen plats som 
levererar el till några få kunder är ett exempel på ett nanonät. 
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Figur 1: Grafisk representation av scenarierna 
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Anslut och glöm 
• Till övervägande del en kundgrupp som 

är upptagen med annat än sin 
energiförsörjning. 

• En organiserad energibransch erbjuder en 
mängd lösningar, där driftsäkerheten 
hanteras och styrs av elnätsbolagen. 

• Batterier och nätansluten utrustning som 
ger en robust elförsörjning ansluts i 
distributionsnätet. 

• Förnyelsebar el är framgångsrikt 
positionerad på marknaden och används 
för att reducera utsläppen av 
växthusgaser. Nya marknadsaktörer 
hjälper kunderna att övergå till mer 
förnyelsebar energi. 

• Storskalig förnyelsebar elproduktion 
används i stor omfattning.  

• Omfattande användning av elfordon, 
även självkörande. 

• Måttlig utbyggnad av solcells-
anläggningar. 

• Värmepumpar används för uppvärmning 
av bostäder, industrier och offentliga 
lokaler. 

Prosumentens segertåg 
(eller En ny modig värld) 
• Aktiva prosumenter pushar tjänsteleverantörer 

att erbjuda en rik flora av energilösningar. 
• En väl samordnad energibransch med 

omfattande innovationsverksamhet där 
kunderna involveras. Nya marknadsaktörer 
leder utvecklingen. 

• Batterilager som är inkopplade i kund-
anläggningarna, där kunderna väljer 
servicenivå och användning av nya tekniska 
lösningar och levererar effekt och energi till 
nätet. 

• Förnyelsebar el som används för reduktion av 
växthusgaser. 

• Storskalig förnyelsebar produktion används i 
stor omfattning 

• Omfattande användning av elfordon, även 
självkörande. 

• Småskaliga solcellsanläggningar används i stor 
omfattning, där överskottet säljs över elnätet 
via peer-to-peer teknik. 

• Värmepumpar används för uppvärmning av 
bostäder, företag och offentliga lokaler 

• Förnyelsebara bränslen utvecklas för att lagra 
energi mellan årstiderna. 

Backup-nätet 
(eller Sista utvägens leverantör) 
• Upptagna kunder med litet intresse för el. 
• Okoordinerade lösningar i 

energibranschen med få kundkontakter. 
• Implementering av tekniska lösningar 

sker sporadisk, med tredjeparts-
leverantörer som hanterar kundernas 
energibehov inklusive en del batterier 
bakom mätaren i kundernas anläggningar. 

• En del elnätsbolag hanterar lite 
laststyrning, andra inte alls. 

• Förnyelsebara bränslen utvecklas för att 
minska utsläppen av växthusgaser, vilket 
leder till mindre efterfrågan på elektricitet. 

• Förnyelsebara bränslen används för att 
leverera värme och el till bostäder, företag 
och offentliga lokaler via stor- och 
småskalig kraftvärme. 

• Stor användning av elfordon, även 
självkörande. 

Off-grid 
• Kunder väljer att koppla från elnätet för att 

använda alternativa lösningar från nya aktörer. 
• Innovation förekommer kring förnyelsebara 

bränslen och elförsörjning off-grid. 
• Förnyelsebara bränslen används för att minska 

utsläppen av växthusgaser. 
• Omfattande användning av solceller och 

batterilager hos kunderna. 
• Omfattande användning av elfordon, även 

självkörande, som laddas i laddstationer som 
inte är nätanslutna. 

• Förnyelsebara bränslen används för att 
leverera värme och el till bostäder, företag och 
offentliga lokaler via småskalig kraftvärme. 
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Figur 2: a) Alla osäkerheter, megatrender och kundbeteenden som beaktats vid anpassning och utveckla scenarierna. 
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bränslen 
 

Energibranschens bidrag till 
minskning av växthusgaser på EU-
nivå 
 

Efterfrågan på centralt genererat 
elektricitet 
 

Regleringar 
 

Produktionskostnad för centralt 
genererad elektricitet 
 

Utveckling av teknik för kundernas 
aktiva deltagande på elmarknaden 
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Ekonomiska förutsättningar för 
förnyelsebar energi 
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solceller och kostnadsminskningar 
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Minskning av växthusgaser 
 

Kraven på leveranssäkerhet och 
service ökar 
 

Ny leverantörer hanterarar 
kundernas behov 
 

Kundernas misstro mot 
energibranschen (där energibolagen 
representerar de traditionella 
energilösningarna) 
 

Ökad andel elfordon 

Kundernas beteenden finns på ett 
spektrum från passivt till aktivt 
 

På grund av olika hinder, så som 
komplexitet och högt pris, agerar 
kunderna inte alltid i överens-
stämmer med de värderingar de 
uttrycker 
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Figur 2: (b) primärt kundbeteende och megatrender som beaktats vid anpassning och utveckling av scenarierna som 
fungerar som kännetecken och leder till skillnaderna mellan varje scenario. 

 

Anslut och glöm 
 

 

Prosumentens segertåg 

Kund: Upptagna med annat och därför passiv Kund: Aktiva och engagerade i sin elförsörjning, 
antingen direkt eller via tekniklösningar 

Leveranssäkerhet: Hanteras av elnätsbolagen Leveranssäkerhet: Hanteras till stor del av kunderna 
med stöd av elnätsbolagen för långsiktig tillförlitlighet 

Nya aktörer: Hanterar övergången till att el används 
till allt 

Nya aktörer: Driver utvecklingen, särskilt i kundernas 
anläggningar, vilket gör det möjligt för kunderna att 
delta på marknaden och hantera sin egen 
leveranssäkerhet 

Innovation i energibranschen: Hög Innovation i energibranschen: Hög 
Klimatmål: Uppfylls med storskalig elproduktion samt 
med visst inslag av småskaligt 

Klimatmål: Uppfylls med storskalig och småskalig 
elproduktion 

Solceller: Används lokalt Solceller: Används lokalt med handel över elnäten 
Fordonsladdning: Primärt vid bostäder Fordonsladdning: Primärt vid bostäder eller vid 

arbetsplatser 
Batterier: Används huvudsakligen i distributions-
näten 

Batterier: Används huvudsakligen i kundanläggningar 

 

           Motsatser 
 

 

Backup-nätet 
 

 

Off-grid 

Kund: Upptagna med annat och därför passiv Kund: Aktiva och engagerade i sin elförsörjning, 
antingen direkt eller via tekniklösningar 

Leveranssäkerhet: Hanteras av elnätsbolagen och nya 
aktörer 

Leveranssäkerhet: Hanteras av kunderna och nya 
aktörer 
 

Nya aktörer: Hanterar kundernas energiförsörjning 
 

Nya aktörer: Hanterar kundernas energiförsörjning 
utan koppling till elnäten och utvecklar mikronät 

Innovation i energibranschen: Låg Innovation i energibranschen: Låg 
Klimatmål: Uppfylls främst med alternativa 
förnyelsebara bränslen så som biobränslen och vätgas, 
med storskalig elproduktion samt elfordon som laddas 
med förnyelsebar el vid laddstationer, arbetsplatser 
eller bostäder. 
 
Betydande elproduktion och småskalig kraftvärme i 
kundanläggningar. 

Klimatmål: Uppfylls med alternativa förnyelsebara 
bränslen så som biobränslen och vätgas, med storskalig 
och småskalig elproduktion samt  elfordon som laddas 
med förnyelsebar el vid laddstationer, arbetsplatser eller 
bostäder. 
 
Betydande elproduktion i kundanläggningar. 

Solceller: Vanligt i kundanläggningar och kommersiellt Solceller: Vanligt i kundanläggningar och kommersiellt 
Fordonsladdning: Vid bostäder och laddstationer 
 

Fordonsladdning: Primärt vid bostäder eller vid 
arbetsplatser. Elfordon används för transport av 
förnyelsebara energi. 

Batterier: Används i distributionsnäten och i 
kundanläggningar 

Batterier: Används i kundanläggningar 
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3 

Strategi för öppna elnät 

 

 

 

3.1 Strategins mål 
Målen har formulerats med tanke på elnätsbolagens 
centrala roll på elmarknaden, tillsynsmyndigheternas 
önskan om mer konkurrens och deltagande från 
kunderna på elmarknaden samt Sveriges klimatmål. 
Dessutom sattes målen med tanke på strategins syfte 
och omfattning (som diskuteras i introduktionen). 

1. Möjliggöra anslutning av ny utrustning till elnäten 
på ett hållbart sätt. 
 

2. Informera om nya investeringar i, och hantering 
av elnäten, genom att utveckla en strategi baserad 
på trovärdiga scenarier som elnätsbolagen kan 
använda som beslutsunderlag (detta inkluderar 
information om utveckling av energi- 
tjänster). 
 

3. Förbättra förståelsen för elnätens roll som ett 
viktigt element inom energisystemet och 
betydelsen för Sveriges ekonomi, särskilt 
eftersom elenergi har en central roll för att nå 
landets klimatmål. Strategin informerar även 
intressenterna om de utmaningar elnätsbolagen 
står inför för att säkerställa en säker, pålitlig, 
effektiv och hållbar eldistribution när el används 
på nya sätt – detta är orsaken till att strategin 
utarbetats. 
 

4. Understödja en utveckling som möjliggör 
implementeringen av marknadsdrivna lösningar 
och transaktioner mellan kunder och 
marknadsaktörer (i det fall önskemål finns om 
detta). 

 

I huvudsak syftar strategin till ett elnät där befintliga 
och nya kunder kan ansluta och använda all den 
utrustning de önskar, med hänsyn till: 

• Anslutningskostnad och nättariff 
• Driftsäkerhet och säkerhet för alla användare 

ansluten till de gemensamma elnäten 
• Standard för utrustning 
• Standard för nätanslutning 

Strategin syftar också till att möjliggöra handel med 
elenergi och effekt mellan kunder och 
marknadsaktörer som använder elnäten. 

Kunderna förväntas vilja koppla in nya typer av 
utrustning till elnäten så som distribuerade 
energilösningar och nya laster. Distribuerade 
energilösningar inkluderar solceller, elfordon, 
batterier, energilösningar för bostäder och företag 
samt andra nya enheter och styrsystem som ännu inte 
finns tillgängliga samt kombinationer av dessa. Nya 
förbrukningar inkluderar fordonsladdare, nya typer av 
belysning och värmepumpar. Detta är förutsättningar 
för att nå klimatmålen och finns med i alla scenarier i 
strategin. 

3.2 Strategins uppbyggnad 
Strategin visas i figur 3. Centralt i strategin finns 
programområdet Handlingsplanen för öppna elnät - 
programområdet som skapar det öppna elnät till 
vilket kunderna kan ansluta och använda alla 
utrustning de önskar med hänsyn till anslutnings-
kostnad och nättariff, driftsäkerhet och säkerhet för 
alla användare ansluten till de gemensamma elnäten, 
standard för utrustning och standard för 
nätanslutning.  
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Detta programområde skapar även förutsättningar för 
handel med elenergi och effekt mellan kunder och 
marknadsaktörer som är anslutna till elnäten. 

De sex omgivande programmen ger antingen kunskap 
som stödjer Handlingsplanen för öppna elnät eller 
skapar förutsättningar för Handlingsplanen för öppna 

elnät. Programområdet Handlingsplanen för öppna 
elnät och de sex programområdena som möjliggör 
handlingsplanen är kort beskrivs i var och en av 
följande underavsnitt. Mer information om olika 
aktiviteter, deras när de bör utföras och bakgrunden 
till programområdena ges i avsnitt 4. 

 

Figur 3: Strategins uppbyggnad och relationen mellan olika programområden. 

 

3.3 Kundförståelse 
Programmet kring kundförståelse ger insikt och stöd 
till Handlingsplanen för öppna elnät genom en 
djupare förståelse av kundernas beteende och behov. 
Denna förståelse är särskilt viktig i relation till 
distribuerade energilösningar, konsumtionsmönster 
och krav från nya belastningstyper. Programmet 
omfattar följande aktiviteter: 

• Tillgång till mätdatat 
 

Succesiv övergång till smarta mätare med 
kvarttimmesmätning för att förstå nya beteenden.  
 

• Förstå distribuerade energilösningar 
 

Inhämta data om utrullning av distribuerade 
energilösningar (plats, typ etc), förståelse av 
kundernas användning och via scenariearbete 
förstå möjligheter att ansluta distribuerade 
energilösningar. 

• Nya belastningstyper 
 

Börja med att förstå anslutningskrav (plats, typ 
etc) från nya belastningstyper, planera därefter för 
att ansluta dessa i stor skala. 
 

• Ny distribuerad elproduktion 
 

Förstå anslutningskrav för distribuerad 
elproduktion och implementera EU:s nätkoder. 

3.4 Övervaka osäkerheter och justera 
strategin 

Målet med detta program är att hålla sig uppdaterad 
med teknikutveckling och uppdatera elnätsbolagen 
samt ge input för att uppdatera strategin för att förbli 
relevant. Scenarierna i denna strategi innehåller ett 
antal osäkerheter, megatrender och kundbeteenden 
som ger input till scenarierna och i sin tur till 
strategin. 

Förbättra och anpassa elnätsbranschens kapacitet

Kunskap

Framgångsfaktorer

Kundförståelse

En strategi för en handlingsplan som stödjer:
(A) hållbar anslutning av ny utrustning till distributionsnäten;

(B) handel med eleneregi och effekt mellan kunder och marknadsaktörer; med
(C) eldistributörer som är kunniga inom planering, byggnation och drift.

Mål

Övervaka osäkerheter och justera färdplanen

Handlingsplanen för öppna elnät

Standardisering
Nätdrift, övervakning och 

stabilitet
Kostnadsriktig prissättning 
och rimlig intäktsreglering
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Osäkerheterna avser faktorer som är kända i 
energibranschen, men som är osäkra. Exempel på 
detta är kolpriset, produktionskostnad för centralt 
genererad elektricitet, andelen elfordon och 
utveckling av teknik för kundernas aktiva deltagande 
på elmarknaden. Megatrenderna hänvisar till större 
förändringar i energibranschen som har potential att 
ge stora följdverkningar. Exempel på detta är 
kundernas ökade intresse för solceller och 
kostnadsminskningar för solel, minskning av 
växthusgaser, kundernas misstro mot 
energibranschen och andelen elfordon. 
Kundbeteenden avser det spektrum av beteenden 
från aktiv till passiv som kunderna uppvisar. 

Aktiviteterna i detta program utgörs av att bevaka 
scenarierna och strategin, för att göra justeringar av 
strategin där det finns betydande förändringar. 
Processen för att uppnå detta och den fullständiga 
listan över osäkerheter som ska övervakas diskuteras i 
Avsnitt 4.2. 

3.5 Handlingsplanen för öppna elnät  
Som anges i avsnitt 3.2 är målet med Handlingsplanen 
för öppna elnät att: 

• Tillhandahålla eldistributionsnät där kunder och 
marknadsaktörer kan ansluta och använda all den 
utrustning de önskar, särskilt distribuerad 
produktion, distribuerade energilösningar och ny 
förbrukning, med beaktande av (1) 
kostnadsriktighet, (2) driftsäkerhet, (3) 
standardisering och (4) tekniska förutsättningar. 

Medan de andra programmen i strategin möjliggör 
detta mål, innehåller Handlingsplanen för öppna elnät 
ett antal aktiviteter i sig: 

• Möjliggör elhandel i distributionsnäten 
 

Förstå vilka krav distribuerade energilösningar 
ställer, möjliggör anslutning av dessa och ge 
tillgång på lika villkor till distributionsnäten som 
utgör de grundläggande plattformarna3 föra att 
leverera elenergi och effekt till kunderna. 
 

                                                      
3 Termen "plattform" avser en fysisk plattform eller system av något slag. 
I denna strategi används den bara detta program. Här avser det 
distributionsnätet, som är det fysiska system där marknadens aktörer 
köper och säljer elektrisk energi och effekt. Ett antal program stödjer 
plattformen, så som Förbättra och anpassa elnätsbolagens kapacitet vilket 
förbättrar nätförståelsen, Nätdrift, övervakning och stabilitet vilket 
förbättrar nätövervakningen. 
 
4Termen "regelverk" hänför sig till en uppsättning regler, protokoll, 
standarder, koder och guider som gör det möjligt att genomföra de 
aktiviteter som diskuteras i denna strategi. Exempelvis ger Strategin för 
öppna elnät elhandlare möjlighet att handla sin energi och effekt över 
distributionsnätet och även erbjuda flexibilitetstjänster till 

• Nya aktörer för att stabilisera elnäten 
 

Börja med att pröva distribuerade energilösningar 
och användarflexibilitet för att etablera processer 
och system, för aggregatorer och andra aktörer 
som bidrar till elnätsdriften. 
 

• Regelverk4 för användarflexibilitet 
 

Samarbeta nationellt och inom EU med politiska 
institutioner, myndigheter och energi-
branschorgan om de utmaningar vi har och ta 
fram lösningar för de situationer när flera aktörer 
agerar i elnäten, testa tredjepartslösningar och 
implementera i full skala därefter. 

3.6 Kostnadsriktig prissättning och 
rimlig intäktsreglering  

Målet med detta program är att se till att lämpliga 
incitament utvecklas, inklusive prissignaler på lång 
och korta sikt för att samordna distribuerade 
energilösningar för att förhindra överbelastning samt 
en rimlig intäktsreglering. 

Kostnadsriktig prissättning är en viktig aspekt av 
Handlingsplanen för öppna elnät. Tarifferna 
kommunicerar kostnaden för att använda 
distributionsnäten för elöverföring till och från 
prosumenter och behovet av kapacitet för 
effektbalansen i elnäten. Strategin för öppna elnät 
förutsätter kostnadsriktig prissättning av 
distributionstjänsterna för att säkerställa effektiv 
användning av distributionsnäten nu och i framtiden. 
Intäktsregleringen måste ge utrymme för positivt 
kassaflöde och rimlig lönsamhet. 
 
Programmet innehåller följande aktiviteter: 

• Kostnadsriktig prissättning 

Utarbeta och inför kostnadsriktiga tariffmodeller som 
inbegriper distribuerade energilösningar och nya 
belastningstyper. 
 
 
 
 

distributionsnätet. Även elnätsbolag kan använda användarflexibilitet via 
en plattform som följer denna strategi. Det är inte en fysisk plattform, 
men är alltid byggd på en fysisk plattform. Mycket av den här strategin 
handlar om vad som krävs för att tillhandahålla ett öppet elnät och 
flexibilitetstjänster. Till exempel innebär att bygga upp kunskap och 
utbilda elnätsbolag i att upphandla  tjänster för nätstabilitet, som är en 
viktig del av Strategi för öppna elnät och Standardisering handlar om 
utveckling av koder, guider och standarder, som kommer att bidra till 
Strategi för öppna elnät. När det gäller regelverket kring användar-
flexibilitet är det troligt att elnätsbolagen kommer att bidra till regelverket 
snarare än att utveckla det själva, eftersom de kommer att vara beroende 
av andra aktörer.  



  
 

  Elinorr  |  20 
 

• Lokalnäten som handelsplats för energi och 
effekt 

Utarbeta och inför affärsmodeller där effekt kan 
köpas och säljas på lokalnätsnivå, för att jämna ut 
utbytet mot överliggande nät. 

• Rimlig intäktsreglering 

Skapa opinion för behovet av en ny reglermodell, 
med rimlig lönsamhet och incitament som styr i 
önskvärd riktning samt implementera denna. 

3.7 Standardisering  
Målet med detta program är att:  

• Ta fram konsekventa förutsättningar för 
anslutning av all utrustning i alla nätområden. 
Säkerställa att den utrustningen som ansluts 
överensstämmer med godkända standarder och 
koder för att minimera dess påverkan på 
elsystemet.  

Det innehåller följande aktiviteter: 

• Nätkoder 
 

Inför EU:s nätkoder. 
  

• DSO Entity 
 

Delta aktivt i entitetens arbete, för att anpassa 
EU:s regelverk till Svenska förhållanden och så 
att de passar små och medelstora lokala 
elnätsbolag. 
 

• Apparatstandarder 
 

Bidrar till internationella standarder för att 
säkerställa att de är lämpliga för Sverige. All 
utrustning som ansluts till elnäten ska 
överensstämma med godkända standarder och 
koder. 
 

• Nätteknik 
 

Undersök hur man på bäst sätt kan få en likartad 
tekniknivå i alla elnätsbolag. 
 

• Cybersäkerhet 
 

Utarbeta lämpliga standarder för cybersäkerhet 
och implementera dessa.   
 

• Autonoma distribuerade energilösningar 
 

Utarbeta lämpliga standarder för autonoma 
distribuerade energilösningar. Testa och 
implementera standarder för att säkerställa 
stabiliteten hos autonoma energilösningar. 

3.8 Nätdrift, övervakning och stabilitet  
Målet med detta program är att: 

• Säkerställ stabiliteten i Handlingsplanen för 
öppna elnät via detaljerad monitorering av 
mellanspännings- och lågspänningsnäten och 
förbättrad planering och driftövervakning. 

Det innehåller följande aktiviteter:  

• Övervakning av distributionsnätet 
 

Utrullning av nätstationsautomation, avancerad 
mätinfrastruktur och smarta elmätare. Förbättra 
datakvalitet och insamlingen över tid, för att 
fördjupa kunskapen om distributionsnäten. 
 

• Nätstabilitet 
 

Undersök konsekvenserna av många autonoma 
distribuerade energilösningar och metoder för 
kontroll. Testa styrsystem i distributionsnäten 
och implementera dessa system.  
 

• Tillhandahållande av nätinformation 
 

Undersök och testa system för att tillhandahålla 
nätinformation från mellanspännings- och 
lågspänningsnäten till driftpersonal och 
implementera dessa system på bred front. 

3.9 Förbättra och anpassa 
elnätsbolagens kapacitet  

Målet med detta program är att: 

• Förstå elnäten på ett djupare plan, deras förmåga 
att ansluta distribuerade energilösningar, hur 
överbelastning kan undvikas och utformning av 
kontrakt med nya aktörer som kan leverera 
flexibiltetstjänster för elnätsdrift. Säkerställa 
förståelsen av bestämmelser och skyldigheter de 
medför. 

Det innehåller följande aktiviteter: 

• Förståelse av elnäten 
 

Förstå hur spänningsvariationer och 
överbelastning i låg- och mellanspänningsnäten 
uppstår och hanteras. Förstå distributionsnätens 
förmåga att ansluta distribuerade energilösningar 
och möjligheter för dessa att stödja elnäten för att 
förhindra överbelastning. 
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• Kontrakt för att stabilisera elnäten 
 

Undersök lokalnätens krav på tjänster för 
nätstabilitet, utarbeta förfrågningsunderlag och 
upphandla sådana tjänster för att se vilka 
lösningar marknaden kan erbjuda. Utveckla 
nödvändiga processer för att stödja upphandling 
av tjänster för nätstabilitet. Implementera dessa 
lösningar på bred front hos alla elnätsbolag. 
 
 

• Anläggningsförvaltning 
 

Gemensamt utarbeta metoder för effektiv 
anläggningsförvaltning och implementera dessa 
hos alla elnätsbolag. 
 

• Off-grid lösningar 
 

Testa off-grid lösningar för avlägsna kunder, 
utarbeta gemensam best practice och använd på 
platser där det är mer ekonomiskt än traditionella 
elnät.
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4 

Aktiviteter 
 

 

 
I det här avsnittet diskuteras strategins program med aktiviteter mer detaljerat och sätter 
in dem på en tidsaxel. Till exempel, vissa mål som måste nås snabbt har aktiviteter som 
bör genomföras inom två år, mål på medellång sikt har aktiviteter inom en tidsram på 
upp till fem år och på längre sikt finns mål med aktiviteter inom en tidsram på upp till tio 
år. Strategins struktur diskuteras i början av avsnitt 3.2 och återges i figur 3, vilket ger 
strukturen för den mer detaljerade strategin som diskuteras i detta avsnitt.

4.1 Tabellerna 
De aktiviteter som beskrivs i detta avsnitt bör vidtas 
under den kommande 10-årsperioden. Med 
tidsangivelserna i tabellerna avses ungefärligen 
följande tidsintervall:  

• Kort sikt   ca 0 – 2 år 
• Medellång sikt  ca 2 – 5 år 
• Lång sikt   ca 5 – 10 år 

Med aktiviteter avser vi de företeelser som måste 
inträffa för att strategin ska förverkligas. I vissa fall 
kanske händelser är en mer korrekt beskrivning av det 
som åsyftas. 

4.2 Kundförståelse 
Detta program handlar om att använda data och 
skapa kundkontakter för att förbättra elnätsbolagens 
kunskap om kundernas behov för att stödja 

anläggningsförvaltningen - en möjlighet som 
identifierats i scenarierna. Kundförståelse är relevant 
för scenarierna Anslut och glöm och Prosumentens 
segertåg, för att förstå kundernas förväntningar på 
elnätsbolagen. 

Det är också relevant för att förstå kundernas behov i 
avlägsna områden eller i mikronät - så det är även 
relevant för scenariot Off-grid. 

Kundförståelsen är avsedd för elnätsnäts-
verksamhetens syften: 

• Att förstå var överbelastning kan inträffar eller 
troligen kommer att inträffa i framtiden; och 

• Förstå hur elnätet används för att kunna förbättra 
anläggningsförvaltningen. 

Kundförståelsen är central för alla program och 
responderande aktiviteter visas i figur 4.
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Figur 4: Tidsatta aktiviteter inom programområdet Kundförståelse. 

 

Mål: Förstå kundernas beteende och behov för att fånga: (1) påverkan från distribuerade 
energilösningar, konsumtionsmönster och (2) krav från nya belastningstyper  
 

 

Aktiviteter 
 

 

Kort sikt 
 

Medellång sikt 
 

Lång sikt 

1 Tillgång till data från 
smarta mätare 

Planera hur kvarttimmes-
värden från kunderna kan 
användas 

Använda kvarttimmes-
värden för att förstå 
framväxande beteenden 

Tillgång till mer data för 
att utvecklas djupare 
förståelse för kund-
behoven 

2 Förstå distribuerade 
energilösningar 

Utarbeta krav på data från 
alla typer av distribuerade 
energilösningar 

Data från alla typer av 
distribuerade 
energilösningar samlas in 
och analyseras 

Modellering av elnäten är 
vanligt för att utröna var 
distribuerade energi-
lösningar kan anslutas 

OBS! Det finns synergi mellan programmen för "Kundförståelse" och "Nätdrift, övervakning och stabilitet " 
3a  Förstå nya 

belastningstyper 
Nya belastningstyper 
ansluts till elnäten 

Elnätsbolagen kan planera 
sina elnät för att kunna 
anslut framtida nya laster 

Elnätsbolagen levererar 
aktivt nya tjänster till nya 
belastningstyper 

3b  Förstå nya 
distribuerad 
produktion 

Samla information om ny 
små- och storskalig 
distribuerad elproduktion 

Ny små- och storskalig 
elproduktion hanteras 
konsekvent i alla 
elnätsbolag. 
 
Det finns god kunskap i 
elnätsbolagen om 
potentialen för anslutning 
av ny distribuerad 
elproduktion  

Modellering av elnäten är 
vanligt för att utröna var 
distribuerad produktion 
kan anslutas och som 
analyseras och hanteras 
konsekvent i alla elnäts-
bolag. 
 
Elnätsbolagen levererar 
aktivt nya tjänster till ny 
distribuerad elproduktion 

4.3 Övervaka osäkerheter och justera 
strategin 

Syftet med detta program är att överväga och göra 
ändringar i strategin där betydande förändringar i 
osäkerheten kommer påverka ett eller flera 
programområden. Exempelvis inkluderas nya typer av 
distribuerade energilösningar eller förbruknings-
mönster och förändringar i införandet av elfordon. 

I nedanstående lista finns osäkerheter som ska 
bevakas. 

• Utveckling av förnyelsebara bränslen för 
småskalig- och storskalig distribuerad 
energiproduktion. Detta bör inkludera vätgas. 
 

• Produktionskostnad för små- och storskalig 
centralt placerad eller distribuerad elproduktion. 

 

• Utveckling av industriella processer där bränslen 
ersätts med el. 

 

• Prisutvecklingen för solceller och energilager. 

 

• Installationen av solceller och energilager per 
elnätsområde. 
 

• Utvecklingen av solceller med energilager. 
 

• Framsteg inom produktionen av solceller och 
batterilager (och andra typer av energilager). 

 

• Regeringens klimatpolitiska handlingsplan. 
 

• Svenska kraftnäts kraftbalansrapport. 
 

• Migrationen och dess inverkan på 
elförbrukningen. 

 

• Förändringar i jordbruksmetoder, för de effekter 
de kan ha på efterfrågan på el, reduktionen av 
växthusgaser och möjligheter till ytterligare 
elektrifiering och utbyte av fossila bränslen. 

 

• Digitalisering, artificiell intelligens (AI) och hot 
mot cybersäkerhet och dess effekter på 
elnätsbolagens leveransförmåga. 
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• Andelen elfordon per elnätsområde, för att förstå
fördelningen av den totala andelen och eventuella
förtätningar.

• Utveckling inom fordonsteknik som kan leda till
betydande förändringar i förbrukningsmönstret
av el.

• Andelen el för att kyla och värma upp lokaler
samt varmvatten, för att förstå fördelningen av
den totala andelen och eventuella förtätningar.

• Utveckling inom teknikområdet för att kyla och
värma upp lokaler samt varmvatten.

• Förändringar i Ei:s intäktsreglering.

• Kostnad för förnyelsebar energi med hög
tillgänglighet.

• Bevaka utvecklingen av smarta elnät,
kommunikationsteknik och tillgången till data.

• Nätkoder och regleringar på EU-nivå

• Lösningar för effekthantering i lokalnät (t ex EU-
projektet CoordiNet)

• Ei:s utredning om tariffutformning

Figur 5: Aktiviteter för att bevaka osäkerheter. 

Mål: Håll elnätsbolagen uppdaterad på teknikutvecklingen och uppdatera denna strategi för att förbli 
relevant. 

Aktiviteter 

1 Bevaka osäkerheter Bevaka osäkerheter, megatrender och kundbeteenden och regelbundet (var sjätte 
månad) förändra strategin där det är nödvändigt (där det finns betydande 
förändringar i osäkerheter som kommer att påverka ett eller flera programområden). 

 

 
 

4.4 Handlingsplanen för öppna elnät 
Handlingsplanen för öppna elnät ger tillgång till 
eldistributionsnät där befintliga och nya kunder samt 
marknadsaktörer kan ansluta och använda all den 
utrustning de önskar, särskilt distribuerad produktion, 
distribuerade energilösningar och ny förbrukning, 
med beaktande av kostnadsriktighet, driftsäkerhet, 
standardisering och tekniska förutsättningar. Den 
möjliggör handel med elenergi och effekt via elnäten, 
som kan ha distribuerade energilösningar anslutna. 

Den hanterar alla scenarier, uppmärksammar 
möjligheterna i scenariot Prosumentens segertåg och 

uppstod ur en intressentmodell och andra inputs till 
strategin. Den lyfter fram detta som: 

• en möjlighet för elnätsbolagen (med elnäten som
livsnödvändig infrastruktur) utifrån scenarierna;

• användningen av distribuerade energilösningar
inklusive flexibilitetstjänster för att hantera
elnäten;

• tillskapandet av en mer önskvärd
förbrukningsprofil; samt

• bättre kostnadsriktighet i elnätstarifferna, för att
på ett bättre sätt återspegla kostnaderna i
elnätsverksamheten.

Strategi för 
öppna elnät 

Strategin 
uppdateras vid 

betydande 
förändringar 

Strategin 
uppdateras vid 

betydande 
förändringar 

Strategin 
uppdateras vid 

betydande 
förändringar 

Bevaka osäkerheter Bevaka osäkerheter Bevaka osäkerheter 

Sex månader Sex månader 
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Många av de aktiviteter som krävs för att förverkliga 
Handlingsplanen för öppna elnät finns i de andra 
programområdena - de möjliggör alltså 
handlingsplanen.  

Aktiviteterna i Handlingsplanen för öppna elnät visas 
i figur 6.

 

Figur 6: Tidsatta aktiviteter inom programområdet Handlingsplanen för öppna elnät. 

 

Mål: Ge tillgång till eldistributionsnät där befintliga och nya kunder samt marknadsaktörer kan ansluta 
och använda all den utrustning de önskar, särskilt distribuerad produktion, distribuerade 
energilösningar och ny förbrukning, med beaktande av (1) kostnadsriktighet, (2) driftsäkerhet, (3) 
standardisering och (4) tekniska förutsättningar.  
 

 

Aktiviteter 
 

 

Kort sikt 
 

Medellång sikt 
 

Lång sikt 

1 Möjliggör elhandel i 
distributionsnäten 

Utreda förutsättningarna 
för leverans av el från 
alternativa produktions-
källor och handel med 
energi och effekt i 
distributionsnäten. Detta 
kommer att involvera 
samverkan och samråd 
med reglermyndigheten 
och andra. 

Distributionsnäten börjar 
öppna sig som en stabil 
och effektiv plattform för 
leverans av elenergi och 
handel med alternativ 
energi från producent till 
kund 

Fullständig och lika 
tillgång till distributions-
näten som en viktig 
plattform för leverans av 
elenergi och handel med 
alternativ energi från 
producent till kund 

2 Nya aktörer 
tillhandahåller 
distribuerade 
energilösningar och 
flexibilitetstjänster för 
nätstabilitet 

Pröva distribuerade 
energilösningar för 
nätstabilitet i vissa 
begränsade områden 

Processer och system på 
plats för distribuerade 
energilösningar och 
flexibilitetstjänster för 
nätstabilitet 

distribuerade 
energilösningar och 
flexibilitetstjänster 
förändrar nätdriften i 
grunden 

3 Regelverk för 
flexibilitetstjänster 

Utmaningar med flera 
leverantörer av 
flexibilitetstjänster har 
förståtts, plan för 
införande under 
utveckling 

Testa med flera 
leverantörer av 
flexibilitetstjänster, 
inklusive automation i 
bostäder och lokaler; 
utveckla affärskoncept 

Starta fullskalig 
användning av externa 
leverantörer av 
flexibilitetstjänster som 
samordnas med andra 
användare av 
flexibilitetstjänster  

4.5 Kostnadsriktig prissättning och 
rimlig intäktsreglering  

Programmet för Kostnadsriktig prissättning och 
rimlig intäktsreglering behövs för att utarbeta hur 
man prissätter elnätstänster på ett kostnadsriktigt sätt 
i Handlingsplanen för öppna elnät, när distributions-
näten blir handelsplatser för energi och effekt.  

Behovet av kostnadsriktig prissättning uppstår när 
man ska säkerställa effektiviteten i scenarierna 
Prosumentens segertåg (tillhandahållande av tjänster i 
realtid), Anslut och glöm och Backup nätet (ett sådant 

scenario kan bli självuppfyllande utan korrekt 
prissättning). 

Nuvarande intäktsreglering har havererat, med en 
myndighet som inte följer lagakraftvunna domar, 
regering och riksdag som inför lagar och förordningar 
som strider mot så väl EU-rätten som grundlagen och 
elnätsbolag som överklagar alla beslut i långdragna 
domstolsprocesser. För att råda bot på denna 
situation bör det göras ett omtag i intäktsregleringen, 
så att de låsningar som uppstått kan elimineras. 

Aktiviteterna i Kostnadsriktig prissättning och rimlig 
intäktsreglering visas i figur 7.



Figur 7: Tidsatta aktiviteter inom programområdet Kostnadsriktig prissättning och rimlig intäktsreglering. 

 

Mål: Se till att lämpliga incitament utvecklas, inklusive prissignaler på lång och korta sikt för att 
samordna distribuerade energilösningar för att förhindra överbelastning samt en rimlig intäktsreglering. 
 

 

Aktiviteter 
 

 

Kort sikt 
 

Medellång sikt 
 

Lång sikt 

1 Kostnadsriktig 
prissättning 

Förutsättningslös 
tariffanalys som även 
inbegriper nya 
belastningstyper och 
distribuerade 
energilösningar 

Test med nya 
tariffmodeller inom 
begränsade kundgrupper 

Implementering av ny 
tariffstruktur 

2 Lokalnäten som 
handelsplats för 
energi och effekt 

Utarbeta affärsmodeller 
där effekt kan köpas och 
säljas på lokalnätsnivå, för 
att jämna ut utbytet mot 
överliggande nät 

Testa nya affärsmodeller 
och skapa acceptans för 
lösningarna 

Implementera lösningarna 
i full skala 

3 Rimlig 
intäktsreglering 

Skapa opinion om att det 
krävs en ny intäkts-
reglering 

Utarbeta en ny regler-
modell, med rimlig 
lönsamhet, positivt 
kassaflöde och incitament 
som styr i önskvärd 
riktning, tillsammans med 
myndigheter och politiker 

Inför en ny 
intäktsreglering 

4.6 Standardisering 
Standardisering inom Sverige är en förutsättning för 
en effektiv elnätsverksamhet, så som redan sker inom 
EBR. På liknande sätt bör andra delar av 
verksamheten standardiseras. För att uppnå EU:s 
klimatmål krävs standardisering även på den nivån, 
när större andel intermittent produktion (t ex solceller 
och vindkraft) ansluts till elnäten. Därför införs EU:s 
nätkoder. 
 
Strategin för öppna elnät syftar bland annat till en 
mer självstyrande elbransch som respekterar 

standarder, koder och riktlinjer, där elnätsbolagen tar 
mer kontroll över vilka standarder som antas och 
vilka aspekter av dessa som ska vara obligatoriska vid 
anslutning av utrustning till elnäten. Som en del av en 
självstyrande elbransch måste elnätsbolagen anta 
samma standarder, använder samma koder och 
implementera samma riktlinjer och tillämpa samma 
"gränssnitt" mot kunderna. 
 
Aktiviteterna i programområdet Standardisering visas 
i figur 8.
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Figur 8: Tidsatta aktiviteter inom programområdet Standardisering. 

 

Mål: Ta fram konsekventa förutsättningar för anslutning av all utrustning i alla nätområden. Säkerställa 
att den utrustningen som ansluts överensstämmer med godkända standarder och koder för att 
minimera dess påverkan på elsystemet.  
 

 

Aktiviteter 
 

 

Kort sikt 
 

Medellång sikt 
 

Lång sikt 

1 Nätkoder Implementera EU:s 
nätkoder för anslutning av 
små- och storskalig 
distribuerad elproduktion 
 
 

Implementera nya 
nätkoder från EU 

Alla elnätsbolag tillämpar 
EU:s alla nätkoder och all 
utrustning som ansluts till 
elnäten är kompatibla med 
gällande standarder och 
överträdelser beivras 

2 DSO Entity Aktivt deltagande i EU:s DSO Entity och påverka utvecklingen av nya nätkoder 
3 Apparatstandarder Inrätta en grupp inom 

elnätsbranschen för att 
bedöma och bidra till 
internationella standarder 
och se till att de är 
ändamålsenliga i Sverige 

Bidrar till internationella 
standarder för att 
säkerställa att de är 
lämpliga för Sverige. All 
utrustning som ansluts till 
elnäten ska överens-
stämma med godkända 
standarder 

All utrustning som ansluts 
till elnäten är kompatibla 
med gällande standarder 
och överträdelser beivras 

4 Nätteknik Undersök hur man på 
bäst sätt kan få en likartad 
tekniknivå i alla elnäts-
bolag 

Testa den likartade 
tekniknivån i alla 
elnätsbolag 

Tillämpa den likartade 
tekniknivån i alla 
elnätsbolag 

5 Cybersäkerhet Studera lämpliga 
standards för 
cybersäkerhet 
 

Studera och pröva att 
införa standarder för 
cybersäkerhet 
 

Implementera standarder 
för cybersäkerhet 

6 Autonoma 
distribuerade 
energilösningar 

Studera lämpliga 
standarder för autonoma 
distribuerade energi-
lösningar 

Bidra till standarder för 
autonoma distribuerade 
energilösningar 

Implementering av 
standarder som säkerställer 
stabilitet för autonom 
distribuerade energi-
lösningar 

4.7 Nätdrift, övervakning och stabilitet 
Programmet för Nätdrift, övervakning och stabilitet i 
elnäten härstammar delvis från elnätsbolagens 
problem med många autonoma distribuerade 
energilösningar som agerar samtidigt, vilket kan leda 
till instabilitet eller överbelastning i elnäten. I och 
med att verksamheten blir allt mer beroende av IT-
lösningar ställs stora krav på cybersäkerheten, då 
många Internet-anslutna enheter styr användning och 
drift av elnäten. Detta programområde är också nära 
besläktat till aspekter av programmet kring 

Standardisering, vilket kan ses som standardisering av 
resultat från detta program. 

Aktiviteterna inom detta program, som visas i figur 9, 
blir allt viktigare när fler distribuerade energilösningar 
ansluts till elnäten, och eftersom elnätsbolagen allt 
mer använder distribuerade energilösningar och 
flexibilitetstjänster som ett sätt att förbättra 
leveranskvaliteten och hantering förbruknings-
profilen, men också eftersom distribuerade 
energilösningar kan försämra leveranskvaliteten och 
skapa överbelastningar.
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Figur 9: Tidsatta aktiviteter inom programområdet Nätdrift, övervakning och stabilitet. 

 

Mål: Se till att de öppna elnäten är stabila genom förbättrad övervakning av distributionsnäten och 
deras förbättrade synlighet för driftoperatörer.  
 

Aktiviteter 
 

 

Kort sikt 
 

Medellång sikt 
 

Lång sikt 

1 Distributionsnätens 
övervakning och 
synlighet 

Aktiv utrullning av 
övervakningssystem för 
distributionsnät och 
system för att använda 
data från smarta elmätare 
i driften av elnäten 

Förbättra kvaliteten på 
data för övervakning av 
distributionsnäten och på 
data från elmätarna.  
 
Mätning av övertoner och 
spänningskvalitet 
kompletterar mätning av  
spänningsnivåer, 
energi- och effektflöden. 

Omfattande kunskap om 
distributionsnäten och 
analysverktyg kan möta 
operativa krav för nätdrift, 
med data som tillhanda-
hålls i realtid 

2 Nätstabilitet Undersök implikationerna 
av många autonoma 
distribuerade  energi-
lösningar och metoder för 
kontroll för att säkerställa 
stabilitet och undvika 
överbelastning 

Testa styrsystem 
för att hantera många 
autonoma distribuerade 
energilösningar för att 
säkerställa stabilitet 
och undvika över-
belastning 

Inför styrsystem för 
autonoma distribuerade 
energilösningar 

3 Tillhandahållande av 
information om 
distributionsnäten 

Utred och testa hur 
information om 
distributionsnäten kan 
tillhandahållas till 
driftoperatörer 

Tillhandahållande av 
tillgänglig nätinformation 
till driftpersonal 

Tillhandahållande av 
utökad nätinformation till 
driftpersonal 

4.8 Förbättra och anpassa 
elnätsbolagens kapacitet  

Detta program handlar främst om att förstå 
distributionsnätens förmåga att ansluta distribuerade 
energilösningar, förstå hur distribuerade 
energilösningar kan orsaka spänningsvariationer och 
överbelastning i elnäten och söka lösningar på dessa 
överbelastningar från icke-traditionella lösningar (t.ex. 
från distribuerade energilösningar och/eller 
flexibilitetstjänster). 

Eftersom distribuerade energilösningar främst ansluts 
till distributionsnäten, krävs det större kunskap om 
dessa nät, deras kapacitet att ansluta ny utrustning 
och hur överbelastning uppstår och hur det kan 
undvikas. 

En del av detta program består av att bygga upp 
kompetens för att handla upp tjänster från 
marknaden för att förhindra överbelastning. Detta är 
en viktig framgångsfaktor för att förverkliga 
Handlingsplanen för öppna elnät. 

Slutligen innebär detta program att det byggs upp 
kompetens kring off-grid-lösningar, för avlägsna 
områden där det är mer ekonomiskt att försörja 
kunder med lokal utrustning, eller eventuellt med 
mikronät, än det är att leverera el till kunderna med 
konventionella elnät. Detta program handlar till viss 
del om tekniskt "know how" kring elförsörjning i 
avlägsna områden, men särskilt tar det upp den 
expertis som krävs för att hantera kunder, elhandlare, 
tillsynsmyndigheter och andra för att hantera 
övergång till ödrift av isolerade elnät. Detta är 
tillämpningar som inte praktiserats i Sverige eller 
någon annanstans på senare tid, för att säkert förflytta 
kunderna från ett paradigm till ett annat, liksom att 
arbeta igenom de regulatoriska aspekterna med 
myndigheter och elhandlare. 

Aktiviteterna i programområdet Förbättra och 
anpassa elnätsbolagens kapacitet visas i figur 10.
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Figur 10: Tidsatta aktiviteter inom programområdet Förbättra och anpassa elnätsbolagens kapacitet. 

 

Mål: Förstå elnäten på ett djupare plan, deras förmåga att ansluta distribuerade energilösningar, 
flaskhalshantering och kontrakt för tredjepartstillträde. Säkerställa förståelsen av bestämmelser och 
skyldigheter de medför. 
 

Aktiviteter 
 

 

Kort sikt 
 

Medellång sikt 
 

Lång sikt 

1 Förståelse av elnäten Utreda distributions-
nätens kapacitet och 
begränsningar 

De flesta elnätsbolag 
börjar samla in 
omfattande data om 
deras distributionsnäts 
driftsförhållanden 

Alla elnätsbolag har 
detaljerade uppgifter om 
distributionsnätens 
skick, prestanda och 
användning med modeller 
för analys och simulering 

2 Kontrakt för att 
stabilisera elnäten 

Undersök lokalnätens 
krav på tjänster för 
nätstabilitet, utarbeta 
förfrågningsunderlag och 
upphandla sådana för att 
se vilka lösningar 
marknaden kan erbjuda. 

Utveckla nödvändiga 
processer för att stödja 
upphandling av tjänster 
för nätstabilitet genom att 
prova olika lösningar  

Implementera dessa 
lösningar på bred front 
hos alla elnätsbolag 

3 Anläggningsförvaltning Studera relevanta 
standarder och 
tillämpningar 

Förbättra anläggnings-
förvaltningen genom att 
dela kunskap mellan 
elnätsbolagen 

Konsekvent använd plan 
för anläggningsförvaltning 
som används av alla 
elnätsbolag 

4 Off-grid lösningar Testa off-grid-lösningar Använd i avlägsna 
områden där det är 
billigare än 
konventionella elnät 

Överenskommelse som 
bygger på best practice 
som tillämpas av 
elnätsbolag och andra 
aktörer på elmarknaden  
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