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Sammanfattning 

På uppdrag av regeringen reglerar Energimarknadsinspektionen (EI) nätbolagens 
intäktsramar. För kommande reglerperiod, som inleds 2016 och varar under en 
fyraårsperiod, ska en andra tillsynsperiod med förhandsreglering tillämpas. Eftersom elnät 
är en kapitalintensiv verksamhet och anläggningar i elnätet har lång livstid, är det angeläget 
att regleringen ger rätt styrsignaler för investeringar i elnätet. De styrsignaler regleringen 
ger för investeringar i elnätet påverkar elnätsföretagen, kunder som köper elnätstjänsten och 
producerande företag som tillverkar komponenter för elnätet.  
 
Ett huvudsakligt syfte med examensarbetet är att analysera hur nätföretagen förväntas 
investera till följd av de styrsignaler regleringen ger. För att uppfylla syftet har en 
enkätstudie för utvalda nätbolag och intervjuer med branschfolk format grunden till arbetet. 
De stora elnätsföretagens (E.ON, Vattenfall och Fortum) kapitalbasdata och planerade 
investeringar hämtades ut från EI och analyserades efter 31 mars, när elnätsföretagen 
rapporterat in underlag till intäktsramarna. Syftet är också att analysera intäktsregleringens 
påverkan på elnätsföretagens investeringar i nätstationer. Det görs genom en fallstudie som 
fokuserar på att undersöka om Mälarenergi Elnät får kostnadstäckning vid reinvestering i 
nätstationer. 
 
Förutom att många delar av regleringen för period 2016-2019 inte är fastställda ännu beror 
elnätsföretagens investeringsbeslut på flera, något osäkra, faktorer. Regleringen för 
kommande period ger styrsignalen att reinvestera i föråldrade anläggningar i elnätet 
eftersom reinvesteringarna medför att intäktsramen höjs. I samband med att föråldrade 
anläggningar byts kommer hänsyn tas till att öka leveranskvaliteten och minska 
energiförluster, vilket kan bidra till ekonomisk vinst för företagen genom incitament som 
ges i kommande reglering. Enligt enkätstudien kommer elnätsföretagen främst att fortsätta 
vädersäkra ledningar för att öka leveranskvaliteten och med en ökning av investeringstakten 
i ledningar ökar troligtvis också investeringarna i stationer, transformatorer och 
kringutrustning. 
 
Fallstudie om Mälarenergi Elnäts investeringsprojekt i nätstationer visade att Mälarenergi 
har högre verkliga projektkostnader än vad värdering med normvärdet ger, förutom vid 
investering i city då kostnadstäckningen är god. Vid reglersmart redovisning för ett 
reinvesteringsprojekt kan kostnadstäckningen uppgå till en faktor 1,27 i jämförelse med 
norm, istället en faktor 1,94, vilket innebär en reducering av kostnaderna med 34 %. I 
arbetet visas också att en för låg kalkylränta (WACC) i förhållande till den interna 
kalkylräntan kan leda till att nödvändiga investeringar hindras. För att svara på om 
normvärdet för nätstationer är rättvisande behöver ytterligare studier genomföras. 
 
Detta examensarbete är utfört i ett samarbete mellan KTH, ABB och Mälarenergi Elnät. 
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Abstract 

On behalf of the Government, the Swedish Energy Market Inspectorate (EI) regulates the 
network companies' revenue frames. For the next regulation period, which begins in 2016 
and lasts for four years, a second regulatory period with ex ante regulation is applied. Since 
the grid is a capital-intensive business and the assets in the grid have a long lifetime, it is 
important that the regulation provides the right signals for investment in the electricity grid. 
The signals provided for investments in the electricity network affect network companies, 
customers that are purchasing the electricity network service and manufacturing companies 
that manufacture components for the grid. 
 
A main purpose of the project is to analyze how the network companies are expected to 
invest as a result of the regulation signals that are issued. The purpose is also to analyze the 
impact on the investments in substations through a case study at Mälarenergi Elnät. In order 
to fulfill the purpose a survey for selected utility companies and interviews with industry 
professionals formed a basis for the work.  Data of the capital base and planned investments 
were received from EI for the larger network companies (E.ON, Vattenfall and Fortum) and 
analyzed after March 31, when the network companies had reported the data to EI. 
 
Some parts of the regulation for period 2016-2019 are not established yet and the electricity 
network companies' investment decisions depend on a number of different factors. The 
regulation for the coming period gives signals to reinvest in outdated assets, as 
reinvestments will increase the revenue frame. The general investment strategy will be to 
reinvest in outdated assets while considering to increase delivery quality and reduce energy 
losses. Increased delivery quality and reduced energy losses can result in increased profit 
due to incentives given in the regulation. According to the survey, the network companies 
will primarily continue to weatherproof lines and with an increase in the rate of investment 
in lines there will probably also be an increase in the rate of investments in stations, 
transformers and related equipment. 
 
The case study on the investments in substations at Mälarenergi Elnät showed that 
Mälarenergi Elnät have higher actual project expenses than what the norm value covers, 
except when investing in the city where the cost coverage is good. When the costs are 
accounted in a regulation smart way, a reinvestment project may cost a factor of 1.27 in 
comparison with the norm rather than a factor of 1.94, which means a reduction of costs by 
34%. The work also shows that a low weighted average cost of capital (WACC) in relation 
to the internal cost of capital may lead to that necessary investments are prevented. To 
answer whether the norm value for substations is accurate additional studies need to be 
conducted. 
 
This thesis is in collaboration between KTH, ABB and Mälarenergi Elnät.  
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1 Introduktion 
Detta kapitel ska som introduktion ge en bakgrund till ämnesområdet och introducera de 
omständigheter som föranlett examensarbetet. Syfte, frågeställningar och avgränsningar för det 
utförda examensarbetet beskrivs. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning om ABB och 
Mälarenergi Elnät samt disposition av rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Distributionen av elektricitet är viktig för att infrastrukturen ska fungera. Elnätet i Sverige 
bedrivs statligt, privat eller kommunalt av cirka 170 elnätsföretag av varierande storlek [1]. 
Elnätsverksamheten är ett naturligt monopol, vilket innebär att företagen inte utsätts för 
konkurrens inom sin koncession [2]. Därav behöver en tillsynsmyndighet reglera 
elnätsföretagens verksamhet bland annat för att elnätsföretagen inte ska ta ut för hög avgift 
för elnätstjänsten och för att god elkvalité ska hållas. I Sverige styrs och begränsas 
elnätsföretagens intäkter av tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (EI). Denna 
intäktsram sätts för en fyraårsperiod och ger en övre gräns för storleken på nättarifferna. EI 
utformade en förhandsreglering för period 2012-2015, och för kommande fyraårsperiod 
(2016-2019) har ändringar i förhandsregleringen gjorts som kommer att påverka 
nätföretagens investeringar. En av de stora förändringarna med den här reglerperioden är att 
komponenterna i elnätet ska åldersbestämmas och att kapitalkostnaderna ska beräknas med 
en real linjär metod istället för annuitetsmetod [3]. 

Ett elnätsföretag är en kapitalintensiv verksamhet och anläggningar i elnätet har lång 
livstid, ofta längre än 40 år.  Därför är det viktigt att regleringen ger rätt styrsignaler för 
investeringar i elnätet. Styrsignalerna påverkar elnätsföretagen, kunder som köper 
elnätstjänsten och producerande företag som tillverkar komponenter för elnätet. Med 
bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur regleringen förväntas påverka 
företagens investeringar från olika perspektiv. 
 
Studien genomförs på gemensamt uppdrag av Mälarenergi Elnät och ABB. För att 
analysera vilka konsekvenser regleringen kommer att medföra för nätföretagens 
investeringar utförs en kombinerad metod med kvalitativ analys i form av öppna intervjuer 
och en kvantitativ analys genom en enkätstudie och analys av annan inhämtad data från EI. 
För att utreda om investering i nätstationer ger kostnadstäckning utförs en fallstudie. 
Fallstudien begränsas till ett urval av Mälarenergi Elnäts investeringsprojekt i nätstationer. 
 
Tidigare arbete som gjorts inom området är ”Summary of the swedish tariff regulation and 
impact of changes in investment strategies” [4] som ger en övergripande bild av regleringen 
och analyserar hur förändringarna i regleringen kan påverka nätföretagen och 
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reinvesteringar i elnätet. Examensarbetet syftar till att ytterligare analysera förändringarna i 
regleringen och påverkan på investeringar i elnätet.  
 
På uppdrag av EI utförde Hagman Energy, med Folkesson Råd & Revision, K-‐Konsult 
Energi Stockholm och Aton Teknikkonsult som underkonsulter en stickprovsundersökning 
för att verifiera normvärden.  Normvärden som undersöktes var för jordkabelprojekt och 
mätarprojekt i lokalnätet [5]. Företaget Rejlers har tagit fram en kostnadskatalog för 
anläggningar i regionnätet som företaget Grontmij fick i uppdrag av EI att kvalitetssäkra 
[6]. Ingen studie har gjorts för att verifiera normvärdet för nätstationer i lokalnätet. Särskild 
tonvikt kommer därför att läggas på att utreda om normvärdet för nätstationer ger 
kostnadstäckning och vilka incitament regleringen ger vid reinvestering i nätstationer.  

1.2 Frågeställning 
Frågeställningen som ska besvaras för att uppfylla syftet är: 

• Hur förväntas nätföretagen investera kommande reglerperiod 2016-2019? 

Frågeställningen är uppdelad i delfrågor: 

• Hur har investeringar i elnätet sett ut historiskt? 
• Vilken påverkan förväntas regleringen ha på nätföretagens investeringar? 
• Får reinvestering i nätstationer kostnadstäckning och vilka styrsignaler ger 

intäktsregleringen för reinvestering i nätstationer? 

1.3 Syfte 
Ett av huvudsyftena med arbetet är dels att ge en ingående beskrivning av kommande 
regleringen för period 2016-2019 och att tillhandahålla nätföretag och producerande företag 
en analys av hur nätföretagen förväntas investera. Syftet är också att analysera 
intäktsregleringens påverkan på elnätsföretagens investeringar i nätstationer. Detta för att få 
en uppfattning om vilka incitament som intäktsregleringen ger för investeringar i 
nätstationer. Vidare är syftet att utföra en fallstudie för att undersöka om Mälarenergi får 
kostnadstäckning vid reinvestering i nätstationer och om inte hur kostnaderna kan redovisas 
på annat sätt för att få bättre kostnadstäckning.   
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1.4 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till lokal- och regionnät. Studien fokuserar på att undersöka den 
delen av regleringen som rör kapitalkostnaderna, eftersom de störta förändringarna som 
väntas ha påverkan på företagens investeringar innefattas i denna del [4].  
 
Mälarenergi Elnät har identifierat att investeringar i nätstationer inte ges kostnadstäckning 
vid värdering med normvärden. Därför avgränsas studien till att undersöka investering i 
nätstationer närmare och vad bristfällig kostnadstäckning kan bero på. 

1.5 Uppdragsgivare 
Examensarbetet utförs på gemensamt uppdrag av Mälarenergi Elnät och ABB. Här kommer 
en kort beskrivning av företagen. 

1.5.1 ABB 
Det företag som idag kallas ABB fick sin ordentliga start på verksamheten år 1891 då den 
första vattenkraftstationen kallad Turbinhuset byggdes i samarbete mellan Mälarenergi och 
det då nystartade företaget ASEA (idag ABB) [7]. Turbinhuset blev avgörande för ABB:s 
lokalisering i Västerås. 
 
Idag är ABB ett globalt företag inom kraft- och automationsområdet som har utökat sin 
verksamhet till cirka 9000 anställda fördelade på 30 orter i Sverige. ABB i Sverige en 
särskilt ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring. Runt om i världen 
finns ABB i omkring 100 länder med huvudkontor i Zürich, Schweiz. Totalt sysselsätter 
ABB omkring 140 000 personer. [8] 
 
Kortfattat är ABB:s verksamhet organiserad i fem globala divisioner som benämns Power 
Products, Power Systems, Descrete Automation and Motion, Low Voltage Products och 
Process Automation. Divisionerna är i sin tur uppdelade i affärsenheter som riktar in sig på 
olika branscher och produktområden. [9] 
 
Examensarbetet görs på uppdrag av divisionerna Power Products och Power System som 
bland annat erbjuder produkter och tjänster till elnätsföretagen. Divisionen Power Products 
tillverkar transformatorer, brytare, mättransformatorer, avledare, högspänningskablar och 
annan ingående utrustning i elnätet och erbjuder service för att säkerställa produkternas 
prestanda och förlänga komponenternas livslängd. Power Systems erbjuder bland annat 
färdiga anläggningar, system och service för transmissions- och distributionsnät och 
kraftanläggningar. [9] 

1.5.2 Mälarenergi Elnät 
Mälarenergi är ett kommunalt bolag som ägs av Västerås stad och som förser Västerås och 
närliggande kommuner med el, värme, fjärrkyla, vatten samt kommunikationslösningar till 
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kunder i Mälardalen. Mälarenergi Elnät AB är ett av två dotterbolag, de övriga 
verksamheterna inom Mälarenergikoncernerna är organiserade i affärsområden. Dessa är 
Vattenkraft AB, Mälarenergi Försäljning AB, Mälarenergi Ångturbinen och Mälarenergi 
Fastighet AB. Fibra AB är det andra dotterbolaget inom Mälarenergikoncernen. Totalt 
arbetar omkring 600 personer på Mälarenergi varav 124 personer arbetar på Mälarenergi 
Elnät. 
 
Mälarenergi Elnät AB ansvarar för eldistributionen i Västerås, Arboga, Hallstahammar, 
Kungsör och Köping. Moderbolaget Mälarenergi AB äger 65,1 % och övriga ägare är 
kommunerna Arboga (10,2 %), Hallstahammar (10 %), Kungsör (5,1 %) och Köping (14,7 
%). Distributionsområdet visas i Figur 1.1. Enligt årsredovisningen för år 2013 uppgick 
elleveransen till 1 753 GWh som levererades till omkring 161 000 elkunder i området [10]. 
 

 

Figur 1.1 Mälarenergis nätområde är färgat blått. [11] 

Under år 2014 uppgick Mälarenergi Elnäts investeringar i elnätet till totalt 109 MSEK för 
att förstärka nätet, rationalisera drift, förbättra kvaliteten och säkra elleveransen. 
Medelavbrottstid per kund blev 35,6 min vilket är bland de kortaste avbrottstiderna i 
Sverige. Mycket arbete har gjorts för att effektivisera verksamheten. Arbete med förnyelse 
av kabelskåp och nätstationer har varit omfattande under året och andelen nyexploatering 
har varit relativt stor. [12] 
Fortsättningsvis förväntas investeringstakten vara hög då det finns behov av att utveckla 
elnätet. Investeringar kommer att göras för att fortsätta säkra elleveranserna, öka 
kundnyttan och för att kunna införa ny teknik för hållbar utveckling. [12]  
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1.6 Disposition 
Kapitel 2 ger en övergripande bild av elmarknaden i Sverige med fokus på elnätets 
uppbyggnad och tillstånd idag.  
 
Kapitel 3 återger relevant teori kring investering och reinvesteringar i elnätet. Teorin 
omfattar regleringens bestämmelser kring investeringar, hur en kostnadsanalys genomförs 
samt en grundläggande bild av EBR katalogen som ligger till grund för regleringens 
normvärden. 
 
Kapitel 4 ger bakgrundsfakta om reglering i Sverige och om den förhandsreglering som 
omfattar en första nuvarande och en andra kommande tillsynsperiod.  
 
Kapitel 5 ger en beskrivning av förhandsregleringen för kommande reglerperiod (2016-
2019). Alla delar i regleringen beskrivs så som löpande kostnader, kapitalkostnader med 
ingående delar som kapitalbas, WACC och en jämförelse mellan annuitetsmetod och real 
linjär metod.  
 
Kapitel 6 beskriver de metoder som används för att uppfylla syftet och besvara frågorna. 
 
Kapitel 7 presenterar och analyseras sammanställda data om kapitalbas och planerade 
investeringar från EI. 
 
Kapitel 8 sammanställer och analyserar resultat av enkäten för att delvis besvara frågan om 
hur nätföretagen påverkas och förväntas investera till följd av regleringen.  
 
Kapitel 9 sammanställer undersökning av fallstudien som omfattar Mälarenergi Elnäts 
investeringar i nätstationer. Resultatet analyseras för att besvara frågan om nätföretaget får 
kostnadstäckning och vilka styrsignaler som ges vid investering i nätstationer. 
 
Avslutningsvis diskuteras resultatet i kapitel 10 samt etiska aspekter.  Metodkritik framförs 
och slutsatser dras av arbetet i dess helhet. Förslag ges på ytterligare utredningar. 
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2 Elmarknaden i Sverige 
Detta kapitel ger en övergripande bild av elmarknaden i Sverige samt beskriver elnätets 
uppbyggnad och tillstånd idag. 

2.1 Elkraftsystemet och elhandel 
Elmarknaden består av elkraftssystemet och elhandeln. Sedan 1996 är handel med el 
avreglerad, vilket betyder att kunden kan välja fritt från vilket elhandelsföretag denne vill 
köpa el ifrån. Investeringar i elnätet är så kostsamma att det inte är lönsamt med 
konkurrerande elnätsföretag som bygger parallella system. Därför drivs verksamheten för 
överföring av el fortsättningsvis av företag med ensamrätt inom ett visst geografiskt 
område, så kallade naturliga monopol. [3] Elhandelsföretaget köper el från en mellanhand 
som är nordiska elbörsen Nord Pool och säljer den vidare till kunderna. Kunderna betalar 
därmed dels för den el de förbrukar och för dels att få elen överförd på nätet [13].  
 
Elnätet delas upp i stamnät, regionnät och lokalnät. Elen transmitteras genom stamnätet 
långa avstånd från elproducenterna med högspänd lik- eller växelström på en nivå av 220 
eller 400 kV [14].  Stamnätet i Sverige är kopplat till andra närliggande länder så som t.ex. 
Finland, Danmark och Norge. Och sedan 15 år tillbaka har elförsörjningen hanterats på en 
gemensam nordisk elmarknad, vilket har skapat möjlighet att kunna exportera till andra 
länder vid överskott och vice versa. I Sverige ägs stamnätet statligt och förvaltas av 
Svenska Kraftnät. Från stamnätet överförs den elektriska energin vidare till regionnätet som 
i sin tur för elektriska energin vidare till lokalnätet. Slutligen leder lokalnätet den elektriska 
energin fram till våra vägguttag. [9] 

2.2 Region- och lokalnät 
Regionnätet har en spänning mellan 20-130 kV och transporterar el till lokalnät och större 
industrier. Regionnätet bedrivs av företagen E.ON, Vattenfall, Fortum, Skellefteå Kraft och 
Laforsen Produktionsnät. I Tabell 2.1 presenteras total ledningslängd i kilometer för 
respektive regionnätsföretag. [14]  
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Tabell 2.1 Ledningslängd fördelat på regionnätsföretagen. [14] 

Nätföretag Ledningslängd [km] 
Vattenfall Eldistribution 14 900 
E.ON Elnät Sverige 8 500 
Fortum Distribution 5 800 
Skellefteå Kraft Elnät 1 100 
Laforsen Produktionsnät 50 
Summa 30 350 

 
Enligt Figur 2.1 driver E.ON, Fortum och Vattenfall över 95 % av ledningslängden i 
regionnätet. 

 

Figur 2.1 Fördelning över nätföretagens ledningslängd i regionnätet. 

Lokalnätet har en spänning mellan 0,4 till 40 kV. Spänningen transformeras ner till 230 V 
som vi har i våra vägguttag. Till lokalnätets högspända del kan större elkunder så som 
industrier vara ansluta [14]. Till den lågspända delen ansluter övriga elanvändare. Enskilda 
kraftverk kan också ansluta till lokalnätet så som t.ex. vindkraftverk eller solpaneler. 
Lokalnätet drivs kommunalt, statligt eller privat av omkring 170 företag av varierande 
storlek [1]. Ett av dessa företag är Mälarenergi som ägs kommunalt av Västerås stad.  I 
Tabell 2.2 presenteras antal kunder och total ledningslängd i km fördelat på de stora 
företagen och övriga lokalnätsföretag. 

Tabell 2.2 Antal kunder och ledningslängd fördelat på lokalnätsföretagen. [14] 

Nätföretag  Kunder  
[Antal] 

Ledningslängd 
[km] 

E.ON Elnät Sverige 1 000 000 120 000 
Fortum Distribution  890 000 60 000 
Vattenfall Eldistribution 860 000 110 000 
Övriga lokalnätsföretag 2 600 000 210 000 
Summa 5 300 000 500 000 
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24%	  

12%	  
22%	  

42%	  

Ledningslängd	  i	  km	  
E.	  ON	  Elnät	  Sverige	  

Fortum	  Distribu`on	  	  

Va_enfall	  Eldistribu`on	  

Övriga	  lokalnätsföretag	  

I Figur 2.2 illustreras företagens fördelning av antal kunder och ledningslängd. E.ON, 
Fortum och Vattenfall levererar el till strax över hälften av alla kunder och står för  över 
hälften av ledningslängden i lokalnätet. Resten står de övriga nätföretagen för.  

 
 

Figur 2.2 Fördelning över nätföretagens antal kunder och ledningslängd i km i lokalnätet.  

2.3 Uppdelning av komponenter i elnätet 
Den av EI beslutade intäktsramen baseras bland annat på anläggningar i elnätet som utgör 
kapitalbasen. Anläggningarna som redovisas för EI delas upp i kategorierna ledning, 
elmätare och IT-system samt station, transformator och kringutrustning. [15]  

2.3.1 Ledning  
I kategorin ledningar ingår låg- och högspänningsledningar inom lokalnät och 
regionnätsledningar. Ledningar innebär samtliga luftledningar, jordkablar, signalkablar och 
sjökablar. Utrustning som hör till kategorin är sådan utrustning som hör till ledningar så 
som stolpar, kabelskåp och frånskiljare. [15]  

2.3.2 Elmätare och IT-system 
Elmätare och IT-system beskrivs som system för drift eller övervakning av en anläggning 
för överföring av el, eller system för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd 
el. [15] 

2.3.3 Station, transformator och kringutrustning  
Till station, transformator och kringutrustning tillhör nätstationer, mottagnings- och 
fördelningsstationer anslutna till lokalnätet, stationer i regionnätet och transformatorer. Till 
kategorin tillhör också utrustning så som kondensatorbatterier, brytare och frånskiljare. [15] 
Med kringutrustning menas sådan utrustning i stationen som inte tillhör någon annan 
anläggningskategori. [3] 
 
Nätstationer är ett gruppnamn för transformatorstationer i lokalnätet. Dess funktion är att 
transformera ner spänningen från mellan- till lågspänning. Nätstationen kan vara inomhus- 
eller utomhusbetjänad tillverkad i plåt, betong eller plast. Grundutförandet för en nätstation 

19%	  
17%	  

16%	  

48%	  

Antal	  kunder	  
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upp till 800 kVA är en eller två transformatorer, högspänningsställverk och 
lågspänningsställverk med transformatorfack utrustade med säkringslastfrånskiljare med 
skydd för nödvändig frånkopplingstid. Tillvalsmöjlighet kan finnas för effektbrytare och 
dubbeltransformering. Hur nätstationen bestyckas styrs av nätuppbyggnad, driftläggning, 
utlösningstider, betjäning etc. [16] 

2.4 Nätägare 
Elnätsföretagen är nätägare och har koncession för eldistribution för ett område eller en 
linje vilket innebär ett tillstånd för att bygga och driva elnät på allmän mark. Med tillståndet 
kommer rättigheter, skyldigheter och ett huvudansvar att utveckla elnätet och hålla det i 
gott skick. [3] Enligt ellagens 1 kap. 4 § definieras innebörden av att driva en 
nätverksamhet enligt följande ”Med nätverksamhet avses att ställa elektriska 
starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till nätverksamhet hör också 
projektering, byggande och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorstationer, 
anslutning av elektriska anläggningar, mätning och beräkning av överförd effekt och energi 
samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på det elektriska nätet. Med 
anslutning av elektriska anläggningar avses också återinkoppling av en befintlig anläggning 
och höjning av avtalad effekt i inmatnings- eller uttagspunkt.” [17] 
 
Nätägarens främsta uppgifter är att driva och underhålla elnätet på ett effektivt sätt, samt att 
tillhandahålla god elkvalité. Nätföretagen måste ansluta alla kunders anläggningar till 
elnätet på lika villkor. EI har till uppgift att kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina 
skyldigheter enligt ellagen. [14] 

2.5 Elnätets tillstånd idag 
Elnätsföretagen driver elnät som står inför behov av förändring på grund av flera olika 
faktorer. Under 2014 sattes nya klimat- och energimål av europaparlamentet som ska vara 
uppnådda till år 2030. Målen innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 
procent i jämförelse med år 1990 och att andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent.  
Energieffektiviteten ska också öka med minst 27 procent fram till år 2030. [18] Regeringen 
i Sverige föreslår att andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den 
totala energianvändningen och att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 
10 procent år 2020 [19]. 
 
Delvis till följd av klimat- och energimålen kommer andelen förnybar distribuerad och 
intermittent (variabel) energi så som sol- och vindkraft öka. Mindre kunder kommer att 
kunna sälja sitt överskott av elproduktion vilket innebär att elen kan gå i flera riktningar i 
elnätet. Dessa faktorer gör att produktionen blir mer oförutsägbar och elnätet mer 
obalanserat. Transportsektorn står för stora delar av förbrukning av fossila bränslen. Idag 
har vi redan ett antal elbilar och laddningsstationer som är i drift. I framtiden kommer allt 
fler elbilar anslutas till elnätet som mycket möjligt kan både laddas och föra över el till 
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elnätet om så önskas. Andra faktorer som påverkar elnätet är att konsumentmönstret för el 
förändras, användandet av apparater som är känsliga för obalans i elnätet stiger samtidigt 
som antalet elprodukter som ansluts till elnätet ökar och i sin tur ökar obalansen. [20] 
 
Trots de nya krav som ställs på elnätet visar analyser att investeringstakten i de lokala och 
regionala näten har minskat de senaste åren efter en ökning beroende på ett antal 
engångseffekter så som stormarna Gudrun och Per 2005 respektive 2007 och krav på 
månadsvis avläsning av el från 2009 som gjorde att nätbolagen fick investera i elmätare 
[21].
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3 Investering och reinvestering i elnätet 
I detta kapitel återges relevant teori kring investering och reinvesteringar i elnätet. Teorin omfattar 
regleringens bestämmelser kring investeringar, en grundläggande bild av EBR-katalogen som 
ligger till grund för regleringens normvärden samt hur en kostnadsanalys genomförs. 

3.1 Skillnad mellan investering och reinvestering 
Ofta görs skillnad mellan investeringar och reinvesteringar när man diskuterar investeringar 
i elnätet. Investeringar används förutom för att beskriva en allmän kapitalinsats också för 
att beskriva utbyggnad av elnätet som elnätsföretagen inte styr över eftersom de har 
leveransplikt. Ordet reinvesteringar används för att beskriva en investering som görs för att 
hålla nätet på en långsiktigt hållbar nivå. [22]  
 
Inför tillsynsperioden nuanskaffningsvärderas anläggningstillgångarna som utgör 
kapitalbasen.  Ett nuanskaffningsvärde (NUAK) för en anläggning motsvarar 
investeringskostnaden som skulle uppkomma för att bygga motsvarande anläggning under 
tillsynsperioden, på ett kostnadseffektivt sätt med hänsyn till nätföretagets objektiva 
förutsättningar [23]. NUAK kan användas för att uppskatta årligt reinvesteringsbehov. Om 
man räknar med en avskrivningstid på 40 år innebär det att det krävs årliga reinvesteringar 
på 2,5 % av NUAK om nätstandarden ska förbli oförändrad i framtiden [15]. 

3.2 Delvis förnyelse 
Vid reinvestering kan delar av en anläggning förnyas. Den delvisa förnyelsen räknas fram 
genom att räkna hur stor del nuanskaffningsvärdet är för reinvesteringen i förhållande till 
nuanskaffningsvärdet för anläggningen och med ledning av det beräkna en föryngrad ålder 
för anläggningen. Anläggningen delas upp och rapporteras i andelar efter när de olika 
delarna började användas. [3] 
 
Nuanskaffningsvärdet för den delvisa reinvesteringen ska i första hand beräknas med 
hänsyn till utgiften för att förvärva eller tillverka delen av anläggningstillgången från när 
den började användas i nätverksamheten, med hänsyn till förändring i prisläget. Är det inte 
möjligt ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån bokfört värde och i sista hand annat 
skäligt värde med hänsyn till tillgångens beskaffenhet. [3]  
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3.3 Investering i ny teknik 
Behov av investeringar och förstärkningar i näten kan delvis begränsas genom smarta nät 
och smarta hem som gör att nätet kan utnyttjas effektivare. Smarta elnät är ett välkänt 
begrepp som syftar till att hålla ett stabilt kraftsystem och en välfungerande marknad i 
samband med att samhället utvecklas och ställer högre krav på elnätet. Elnätet måste bli 
mer flexibelt för att kunna hantera den ökade andelen distribuerad förnybar elproduktion 
som ansluts till elnätet och den delvis elektrifierade transportsektorn. För att skapa ett 
smartare elnät behövs nya investeringar och ny teknik. [20]  
 
Effektivitetsvinster går att hitta hela vägen från elproduktion via transmissions- och 
distributionsnäten till kunden. Att investera i ett smartare elnät är lämpligt då 
reinvesteringar på grund av nätens ålder ändå behöver göras. Men att förändra elnätet är en 
trög process då regler, lagar och standarder måste anpassas och det behövs kanske ny 
teknik. 
 
Tillsynsmyndigheten har för avsikt att utforma regleringen teknikneutralt, vilket innebär att 
nätföretagen själva styr vilken teknik som ska användas i elnätet. Regleringen ska samtidigt 
gynna utveckling mot smarta elnät. När anläggningen redovisas i kapitalbasen får ny teknik 
som inte finns representeras i normvärdeslistan värderas med anskaffningsvärde. Finns 
anläggningen med i normvärdeslistan följande tillsynsperiod måste företaget då värdera 
anläggningen med normvärde. [20] 
 
Vad gäller forskning och utveckling av ny teknik hänvisar EI till att söka bidrag genom 
exempelvis Energimyndigheten. På så vis används inte kundernas pengar. Detta 
finansieringsalternativ är etablerat och inkluderar granskning av projekten, att en 
övergripande prioritering säkerställs samt samordning av forskningsinsatserna. [20] 

3.4 Elbyggnadsrationalisering (EBR) 
EBR är ett viktigt verktyg för elnätsföretagen utvecklat av Svensk Energi som representerar 
elförsörjningsföretag i Sverige. EBR innefattar branschstandards för att så bra som möjligt 
konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. [2] [16] 
 
EBR presenteras i tre kataloger varav två är kostnadskataloger KLG1 för anläggningar från 
0,4-24 kV, KLG2 för anläggningar inom 36-145 kV och KLG0 som är en handbok till 
kostnadskatalogerna [2]. Katalogen kan användas vid planering, projektering, budgetering, 
anläggningsvärdering, offertvärdering, kostnadsjämförelse och produktivitetsmätning för 
elnätsanläggningar inom lokal- och regionnätet. Kostnaderna i EBR är uppdelade i arbete, 
materiel, maskin, utrustning och övrigt. Katalogerna är uppbyggda i sex nivåer, P1–P6. I 
kostnadskatalogerna redovisas de tre översta nivåerna P1-P3 som nätföretagen kan använda 
för att räkna ut tider och kostnader för olika typer av projekt. Planeringskatalogen P1 
används för översiktliga kostnadsberäkningar inom nätverksamheten. Kostnaderna i P1 
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nivå har beräknats med antagande om genomsnittliga frekvenser av 
projekteringskatalogens, P2, kostnader. Projektkatalogen P2 används för mer detaljerade 
kostnadsberäkningar och produktionskatalogen P3 används för en mer noggrann 
resurskalkyl då den innehåller detaljerade tidsberäkningar och tidsunderlag från P4. [2] [16] 
 
En P1-kalkyl stämmer sällan för ett specifikt projekt, Att kalkylera i P2, som alltmer 
utvecklats till att bli ett beredningsverktyg, kräver dock god insikt i lokala förutsättningar, 
ofta med platsbesök. [16] 
 
Uppgifterna i katalogen gäller under följande premisser: [16] 

• att arbetet omfattar normala åtgärder och att EBR-standard används där sådan finns, 
• att arbetena kan utföras i en följd, 
• att arbetet utförs under normala förhållanden med smärre inslag av snö, kyla och 

tjäle, 
• att arbetet utförs på ordinarie arbetstid, 
• att arbetet ej omfattar stort inslag av vinklar, korsningar, brottsäkra sträckor, 

mosskonstruktioner och bergstolpar, ej heller korta ledningssträckor, 
• att restiden inte ingår i montörstiden, kostnaderna inkluderar däremot restid (3-5 

mil/dag) och 
• att moms inte ingår. 

Katalogens kostnader inkluderar inte heller nedanstående samkostnader: [16]  

• övergripande ekonomisk och personell planering, 
• övergripande nätadministration, 
• forskning och utveckling, 
• miljö- och kvalitetssystem, 
• driftövervakning och 
• nätmarknadsadministration. 

För att uppnå full självkostnad bör till katalogens kostnader göras ett pålägg svarande mot 
respektive företags kostnader. Detta pålägg varierar mellan olika företag men borde ligga 
mellan 3‑8 % på den totala projektkostnaden. [16]  
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3.5 Kostnadsanalys 
För att beräkna nuvärdet diskonterar man intäkter och kostnader som uppkommer över 
tiden, man räknar alltså värdet av intäkterna och kostnaderna idag. Nuvärdet beräknas 
enligt: [24] 
 

𝑁𝑉 =
𝐶!

1+ 𝑝 !

!

!!!

 (3.1) 

 
Där Cn står för totalt årligt kassaflöde vilket inkluderar investeringskostnader, 
inbetalningsöverskott och restvärde. p är kalkylräntan och n är investeringens ekonomiska 
livslängd. En illustration över nuvärdesmetoden visas i Figur 3.1. 
 
Företagets kalkylränta är satt av bolagsstyrelsen för att kunna jämföra investeringar över 
tiden. Kalkylräntan kan variera mellan företag, de med hög risk har ofta en högre ränta. En 
vanlig metod för att beräkna kalkylräntan är Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
som beskrivs närmare i avsnitt 5.4.2. 

 

Figur 3.1 Illustration över nuvärdesmetoden där summan beräknas med 

Livscykelkostnad (Life Cycle Cost, LCC) är en metod för att beräkna totalkostnaden för 
t.ex en anläggningstillgång under dess ekonomiska livslängd. Metoden kan användas för att 
bland annat värdera projektets lönsamhet innan projektet initierats genom att jämföra 
investeringen med kostnader om projektet inte skulle genomföras eller andra typer av 
investeringar i anläggningen. [24]  
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4 Regleringen av nättariffer 
I detta kapitel ges bakgrundsfakta om reglering i Sverige och om den förhandsreglering som 
omfattar en första nuvarande och en andra kommande tillsynsperiod. Begreppet normvärde 
förklaras. 

4.1 Nättariff 
Kostnader för att driva och investera i elnätet betalas av kunderna genom en nättariff. Den 
kund som är ansluten till elnätet ska betala för användning av elnätet tillsammans med alla 
andra ansluta kunder. Avgiften som kunden betalar för nättjänsten kan tas ut som 
säkringstariff, effekttariff eller tidstariff. Det vanligast är säkringstariffen där avgiften 
varierar efter storleken på huvudsäkringen.  Huvudsäkringen avgör hur mycket el som kan 
förbrukas vid samma tillfälle utan att proppen går. Då avgiften betalas med effekttariff 
beror avgiften på det högsta effektuttaget under en viss period. Tidstariff innebär olika 
priser beroende vid olika tider på dygnet. Då belastningen är hög på elnätet blir priset på 
förbrukning av el högre vilket ger incitament att minska användandet vid dessa tidpunkter 
på dygnet. [20] 
 
I ellagens fjärde kapitel 1§ beskrivs att ”Nättariffer ska vara objektiva och icke-
diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande 
av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.” [17]. Den reglering EI gör syftar 
därmed till att säkerställa ett skäligt pris för nättjänsten utifrån nätverksamhetens objektiva 
förutsättningar. Tillsynsmyndigheten har en komplex uppgift då den bland annat ska se till 
att kunderna erhåller en rimlig nättariff och elnätsföretagen en rimlig avkastning samtidigt 
som kvalitet på elleveransen ska hållas, resurser ska utnyttjas effektivt och styrsignaler ska 
ges för att elnätsföretagen ska utöva sin verksamhet effektivt [23]. Ytterligare viktiga 
aspekter då regleringen utformas är hur elnätet behöver utvecklas till följd av de utmaningar 
som elnätet ställs inför idag på grund av förändrad användning av elnätet och förändrade 
klimat- och miljöförhållanden. Det förutsätter att företagen tar eget ansvar och ges 
styrsignalen att anpassa verksamheten till att investera i rätt tid med rätt teknik. Slutligen 
ska regleringen ge nätföretagen stabila och långsiktiga villkor. I de fall då nätföretagen och 
EI inte är överens om de beslut EI fattar kan beslutet prövas i förvaltningsdomstolen [23]. 

4.2 Förhandsreglering 
2009 beslutade Riksdagen att ersätta Nätnyttomodellen som bland annat innebar att 
nätföretag satte sina nättariffer och i efterhand kunde bli återbetalningsskyldiga vid 
granskning. Nätnyttomodellen ersattes med förhandsprövning av nättarifferna för 
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överföring av el. Det att EI skulle besluta om intäktsramar för alla nätföretag inför första 
tillsynsperioden 2012-2015. [25] [2] 
 
Nuvarande förhandsreglering (2012– 2015) för lokal- och regionnät bygger på en schablon 
där nätföretagens kapitalkostnader och löpande kostnader ligger till grund för 
intäktsramarna. Avskrivningar och avkastning på kapitalet utifrån en real annuitetsmetod 
samt tillägg eller avdrag på avkastningen beroende på leveranskvalitet utgör 
kapitalkostnaderna. Storleken på avskrivningarna och avkastningen beror på värdet av 
kapitalbasen som utgörs av tillgångarna som används i elnätet. Kapitalbasen värderas enligt 
normvärden i förhandsregleringen om det inte finns särskilda skäl att värdera med annan 
metod som bedöms utifrån det enskilda fallet. I många fall måste normvärdet användas trots 
att de inte motsvarar kostnaderna för tillgångarna. 
 
För kommande reglerperiod (2016 – 2019) genomförs ett par förändringar i regleringen 
som förväntas påverka nätföretagens investeringar. Det är också avsikten med den nya 
regleringen för att nuvarande reglering medförde oönskade effekter och på grund att elnätet 
står inför behov av förändring. 
 
Tillsynsperioden omfattar 4 år. Inför varje tillsynsperiod lämnar nätföretagen in ett förslag 
till intäktsram som EI går igenom och omprövar vid behov. Om intäkterna i slutet av 
tillsynsperioden avviker från intäktsramen kommer det att påverka efterföljande period 
genom en höjning eller sänkning av ramen. Ett särskilt överdebiteringstillägg tillkommer 
som minskar intäktsramen till kommande period ytterligare om intäkterna överstiger 
intäktsramen med mer än fem procent. [3] 

4.2.1 Kapacitetsbevarande princip 
Vid beräkning av kapitalkostnader tillämpas förmögenhets- eller kapacitetsbevarande 
princip. Då Nätnyttomodellen användes reglerades kapitalkostnaderna med den 
kapacitetsbevarande principen. Även vid första tillsynsperioden med förhandsreglering 
tillämpades kapacitetsbevarande princip. Principen innebär att ersättning ska ges för det 
kapital som behövs för att anläggningarna i elnätet kan återanskaffas. Om det sker 
förändringar i nuanskaffningsvärdets reala prisläge kan kapitalkostnaderna skilja sig från 
grundinvesteringen. Styrsignalen med en kapacitetsbevarande princip blir att använda en 
anläggning i elnätet så länge som den levererar en tjänst med god kvalitet och inte kräver 
alltför mycket underhåll.  [23] Kapacitetsbevarande princip kommer även att gälla i 
regleringen för kommande period enligt EI [1].  

4.2.2 Förmögenhetsbevarande princip 
När förmögenhetsbevarande princip används för beräkning av kapitalkostnaderna blir 
nuvärdessumman av kapitalkostnaderna lika stora som grundinvesteringen. Därmed innebär 
den förmögenhetsbevarande principen en lägre risk eftersom elnätsföretagen alltid får 
kostnadstäckning för gjorda investeringar. Principen utgår från vad anläggningen kostade 
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att införskaffa. När anläggningen har erhållit kostnadstäckning ger inte anläggningen längre 
någon kapitalkostnad. [23] 
 
Huvudskillnaden mellan kapacitetsbevarande och förmögenhetsbevarande princip är om 
NUAK eller verklig anskaffningskostnad ligger till grund för vilka kapitalkostnader som 
företagen ska få kompensation för. 

4.3 Normvärde 
I förhandsregleringen värderas anläggningstillgångarnas nuanskaffningsvärde i första hand 
med normvärden. Totalt sett är 823 normvärden framtagna för värdering av anläggningarna 
till kommande tillsynsperiod. 223 av dessa normvärden är för anläggningar med spänning 
upp till 24 kV. Normvärdena för anläggningar med spänningsnivåer upp till 24 kV bygger 
på EBR-katalogens prislista för åren 2006-2009 som kan läsas mer om i avsnitt 3.4. När 
normvärdena har tagits fram är det utifrån nivå P1 i EBR-katalogen med undantag för bland 
annat ett antal betongstationer som togs fram på annat sätt. [26] 
 
För de resterande anläggningar över 24 kV har Rejlers Ingenjörer tagit fram normvärden 
med den princip som används för att ta fram värden i EBR. [3]  
 
Normvärden som från tidigare tillsynsperiod har uppdaterats av teknikkonsultföretaget 
Gronmij genom faktorprisindex (FPI) och sedan jämförts med EBR-värden och 
erfarenhetsmässiga värden. De erfarenhetsmässiga värdena är framtagna genom 
yrkesverksamhet inom elsektorn. Om det indexerade normvärdet höll sig på ungefär samma 
nivå som EBR-värdet och/eller erfarenhetsmässiga värdet med en felgräns på ungefär 5 %, 
behölls det indexerade normvärdet. Avvek det indexerade normvärdet mer än felgränsen 
beräknades ett genomsnittsvärde av det indexerade normvärdet, EBR, och 
erfarenhetsvärdet. [27] 
 
Normvärden kommer aldrig att stämma helt överens med verkliga kostnader. I EBR-
katalogen är kostnaderna relaterade till att införskaffa anläggningarna på entreprenad. 
Normvärdet utgår från att nätföretagen uppför sina anläggningar i egen regi, och därmed är 
tillverkande företag. För att nätföretag som är tillverkande inte ska kompenseras två gånger 
för dessa omkostnader, både i löpande kostnader och i kapitalkostnaderna, görs avdrag för 
material- och arbetsomkostnadspålägget. De avdrag som görs är att [15] 

• reducera arbetsomkostnadspålägget från 152 % till 102 % för att exkludera omkostnader 
för lokaler, utbildning, personaladministration och kontorskostnader från 
kapitalkostnaderna och 
 

• reducera materialomkostnadspålägget från 8 % till 6 % för att inköp, lokaler och räntor 
på inneliggande lager inte ska tillfalla kapitalkostnaderna. 
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Företag som förvärvar sina tillgångar kan erhålla ett tillägg på 8 % motsvarande den 
reducering av normvärdet som gjorts för omkostnadspåläggen. För att få tillägget behöver 
företagen redovisa anläggningar värderade enligt normvärde och lämna revisorsintyg som 
styrker att företaget under tidigare period inte redovisat arbets- och 
materialomkostnadspålägg som löpande kostnader samt att de haft motsvarande kostnader.  
[3] 
 
Rasering av anläggningar åsätts inte något särskilt värde i regleringen med förklaringen att 
värderingen av kapitalbasen baseras på nuanskaffningsvärden. Dessa nuanskaffningsvärden 
grundas på vad liknande företag skulle ha för kostnad för att uppföra en ny anläggning. 
Eftersom nätföretaget får betalt för en ny anläggning vid varje tidpunkt är det rimligt att 
inte inkludera raseringskostnader för den gamla anläggningen. [5] [3] 

4.3.1 Normvärden för stationer 
På grund av att det indexerade normvärdet för nätstationer med kod NG15111-NG15228 
och värden för stationerna varierade i jämförelse med erfarenhetsvärden föreslogs nya 
normvärden baserade på̊ genomsnittsnivån för de indexerade normvärdena, EBR och 
erfarenhetsvärden. Erfarenhetsvärden baserades på kostnader för att uppföra stationer under 
år 2014 och marknadspriser hämtade från leverantörer. [27] 
 
Normvärden för nätstationer byggda av betong har också kommit till normvärdeslistan. 
Några stationer i betong finns inte med i EBR-katalogen och togs därför fram genom att 
skatta skillnaden mellan den stationsbyggnad i betong som har ett värde i EBR-katalogen 
med en likande station i plåt. Nytt för kommande period är också ett citytillägg för 
investering i nätstationer. Citytillägget för nätstationer gäller inom ett område innanför 
tätortsgränsen på Statistiska Centralbyråns tätortskarta och inom sluten eller hög 
bebyggelse enligt Lantmäteriets terrängkarta. [27]  
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5 Förhandsreglering för period 2016-2019 
Detta kapitel ger en beskrivning av förhandsregleringen för kommande reglerperiod (2016-2019). 
Alla delar i regleringen beskrivs så som löpande kostnader, kapitalkostnader med ingående delar 
som kapitalbas, WACC och en jämförelse mellan annuitetsmetod och real linjär metod.  

5.1 Förhandsreglering 
Förhandsregleringen av nätföretagens intäktsramar beskrivs ofta schematiskt som i Figur 
5.1. I figuren ligger löpande kostnader och kapitalkostnader till grund för intäktsramen. Har 
nätföretagen inte utnyttjat sin intäktsram fullt ut eller om intäktsramen har överskridits förs 
skillnaden vidare till kommande period. 
 
De rödmarkerade rutorna beskriver var förändringar är gjorda i jämförelse med tidigare 
tillsynsperiod. Närmare beskrivning av de olika delarna och förändringarna som illustreras i 
Figur 5.1 beskrivs närmare i de rubriker som följer i detta kapitel. 
 

 

Figur 5.1. Intäktramens delar där områden med huvudsakliga förändringar för kommande 
period är markerade. 
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5.3 Löpande kostnader 
Löpande kostnader är som regel sådana kostnader som inte klassas som kapitalkostnader 
och beräknas utifrån företagets verkliga historiska löpande kostnader. Löpande kostnader 
delas in i ej påverkbara kostnader och påverkbara kostnader. Anledningen till att 
indelningen görs är för att incitament ska kunna ges till att minska de påverkbara 
kostnaderna. Med den indelningen kan ett effektiviseringskrav ställas för att elnätsföretag 
som driver sin verksamhet på ett icke effektivt sätt inte oavkortat ska kunna överföra 
kostnaderna till kunden. Opåverkbara kostnader betraktas däremot som skäliga i sin helhet. 
[25] 

5.3.1 Ej påverkbara kostnader 
Opåverkbara kostnader prognostiseras av företagen inför tillsynsperioden. Prognosen ligger 
till grund för intäktsramen och stäms av mot verkligt utfall efter tillsynsperiodens slut. 
Opåverkbara kostnader är [28] 

• kostnader för nätförluster, fördelat på̊ inköp och egen produktion,  
• kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät,  
• kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,  
• kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el 

och  
• kostnader för myndighetsavgifter. 

Kostnad för nätförluster och kostnad för överliggande nät kommer till viss del att betraktas 
som påverkbara för kommande tillsynsperiod i och med de incitament som införs. [28] 

5.3.2 Påverkbara kostnader 
De löpande kostnader som är påverkbara är sådana kostnader som inte är opåverkbara (se 
avsnitt 5.3.1 ovan) och kan ändras genom ett företags egna beslut och avtal. Påverkbara 
kostnader är t.ex: [28] 

• drift- och underhållskostnader,  
• nätadministration och  
• personalkostnader.  

Påverkbara löpande kostnader så som drift och underhåll kommer att öka med en 
anläggnings ålder. Med en real linjär kapitalkostnadsmetod är det rimligt att utgå̊ ifrån 
företagets verkliga drift- och underhållskostnader eftersom kapitalkostnaderna minskar med 
anläggningarnas ålder och drift- och underhållskostnader antas ökar med anläggningarnas 
ålder. På så vis kan en relativt jämn nättariff hållas. En begränsning sätts på de löpande 
kostnaderna i form av ett effektiviseringskrav för att löpande påverkbara kostnaderna inte 
ska öka för mycket. [1] 
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5.3.3 Effektiviseringskrav på löpande påverkbara kostnader 
I ellagen beskrivs att ”Som skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten ska anses 
kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift av en nätverksamhet med likartade 
objektiva förutsättningar” [29]. I förhandsregleringen ställs effektiviseringskrav på 
elnätsföretagen när det kommer till löpande påverkbara kostnader. För första 
tillsynsperioden med förhandsreglering ålades företagen ett effektiviseringskrav på 1 %. 
För kommande period kommer även ett individuellt effektiviseringskrav ställas på 
företagen. [29]  
 
Effektiviseringskravet ställs för att öka produktiviteten i företaget. Om ökningen av 
produktiviteten är större än kravet ökar företagets avkastning. På grund av att intäktsramen 
sätter ett tak för intäkterna ges incitament att reducera kostnaderna för att öka överskottet 
och därmed avkastningen på kapitalet. Ökad produktivitet tillfaller också kunderna i form 
av lägre nättariff. [29] 

5.4 Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader utgör en del av företagets kostnader och ligger till grund för intäktsramen. 
Kapitalkostnaderna är beroende av kapitalbasen som utgörs av de anläggningstillgångar 
som används och behövs i elnätet samt en rimlig avkastning på kapitalet som krävs för att 
bedriva verksamheten. 

5.4.1 Kapitalbas 
För att beräkna kapitalkostnaderna behöver kapitalbasen värderas. Anläggningar som 
behövs för att driva nätverksamheten och som får räknas med i kapitalbasen är [30] 

• anläggning för överföring av el,  
• anläggning för mätning av överförd el, 
• ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för överföring 

av el eller 
• system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el. 

Även anläggningar som hyrs ingår i kapitalbasen. Exempel på̊ anläggningar som inte ska 
ingå i kapitalbasen utan istället ska redovisas som löpande kostnader är datorsystem för 
kundhantering, datorer, bilar, mark, kontorsmöbler samt kontorsfastigheter. Dessa 
kostnader räknas istället som löpande kostnader. Värdering av kapitalbasen görs genom att 
anläggningstillgångarna värderas med nuanskaffningsvärde enligt olika metoder nedan: [3] 

1. Normvärde 
2. Anskaffningsvärde 
3. Bokfört värde 
4. Annat skäligt värde 
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I första hand ansätts ett nuanskaffningsvärde motsvarande ett normvärde. Finns det 
särskilda skäl kan anläggningen istället värderas med anskaffningsvärde, vilket motsvarar 
utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningen vid den tidpunkt anläggningen togs i 
bruk och med hänsyn till förändring i prisläget. Saknas dessa möjligheter ska 
anskaffningsvärdet beräknas utifrån bokfört värde och i sista hand ska anskaffningsvärdet 
redovisas genom ett annat skäligt värde. Ett exempel för anledning till att använda annat 
skäligt värde för att ta fram anskaffningsvärdet kan vara om en hyrd anläggning inte finns 
bland normvärde i listan. [3]  

Om inte normvärde används för att värdera en anläggningstillgång måste motivet vara att 
anskaffandet av anläggningen har andra objektiva förutsättningar som ökar 
anskaffningsvärdet väsentligt [3]. Anläggningstillgången räknas in i kapitalbasen från det 
halvårsskifte som följer efter tidpunkten då tillgången började användas [28]. 

5.4.2 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
Enligt ellagen ska intäktsramen ge en rimlig avkastning för verksamheten att bedriva ett 
elnät. Detta görs genom en real kalkylränta före skatt [23]. Real innebär att man utgår ifrån 
priser när inflationen räknats bort. De prisförändringar man räknar med är reala 
prisförändringar som ändras i förhållande till utvecklingen av priset (faktorprisindex). 
Genomsnittlig vägd kapitalkostnad (Weighted Average Cost of Capital, WACC) är en 
vedertagen metod för att beräkna en skälig avkastning som används i regleringen [1]. 
 
Kalkylräntan enligt WACC beräknas med hänsyn till långivarnas och investerarnas 
avkastningskrav i förhållande till deras andelar av det totala kapitalet. Avkastningskravet 
som investeraren har beräknas uppgå till viss riskfri ränta och en riskpremie, vilken är 
bransch-‐ eller verksamhetsberoende. [2]  
 
Tre konsultföretag har fått i uppdrag att estimera kalkylräntan (WACC) för kommande 
tillsynsperiod. De konsultföretag och kalkylräntor som företagen kom fram till presenteras i 
Tabell 5.1. [31] [32] [33] 

Tabell 5.1 Estimerad WACC från tre olika konsultföretag 

Konsultföretag  Estimerad WACC 
Ernst & Young 4,42 % 
Montell & Partners 4,55 % 
Grant Thornton 3,8 % 

 
I denna rapport används en estimerad WACC på 4,3 % som baseras på ett medelvärde av de 
tre konsultföretagens estimerade kalkylräntor i Figur 5.1. Vad EI beslutar att kalkylräntan 
ska vara har betydelse för nätföretagens intäktsram [4]. Med högre WACC blir också 
intäktsramen högre. 
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För nuvarande tillsynsperiod kom EI fram till en kalkylränta före skatt på 5,2 procent, som 
ifrågasattes och ändrades av förvaltningsrätten till en rimlig långsiktigt stabil kalkylränta på 
6,5 procent [1]. Konsultföretagens förslag på kalkylränta har fått kritik på grund av att 
förslagen åter igen inte speglar en långsiktigt stabil kalkylränta. Konsulternas rapporter 
påbörjades mitt under domstolsprocessen som nu är avslutade och det finns skillnader 
mellan domstolens beslut och vissa av de parameterval som konsulterna har gjort. Om man 
utgår från nuvarande WACC på 6,5 % och de förutsättningar som rådde när kalkylräntan 
sattes skulle WACC bli 6,3 % med justerad bolagsskatt från 26,3 % till 22,0 % [34]. 

5.4.3 Real linjär metod för fördelning av kapitalkostnader i jämförelsen med 
real annuitet 

Ett metodbyte, från real annuitetsmetod där kapitalkostnaderna fördelas realt konstant över 
tiden till real linjär metod som tar hänsyn till anläggningarnas ålder, är den största 
skillnaden mellan nuvarande och kommande tillsynsperiod. Real metod används eftersom 
prisutvecklingen beaktats vid nuanskaffningsvärderingen av kapitalbasen.  Real linjär 
metod innebär att tillgångarna i elnätet måste åldersbestämmas, vilket är en resurskrävande 
process men av engångskaraktär. Men att åldersbestämma anläggningar i elnätet är bra för 
att få en uppfattning om elnätets tillstånd. [1] 
 
De tillgångar som inte är möjliga att åldersbestämma eller är äldre än 38 år räknas som 38 
år vid start av kommande reglerperiod [3]. Avskrivningstider som används är samma som 
för nuvarande period vilka är  

• 40 år för anläggningar för överföring av el och  
• 10 år för mätare och system.  

Kapitalförslitning innebär att värdet av tillgångarna minskar under avskrivningstiden på 
grund av bland annat föråldring och normal användning. Med real linjär metod är de årliga 
avskrivningarna i förhållande till nuanskaffningsvärdet lika stora över anläggningens 
livslängd vilket innebär att kapitalkostnaderna minskar linjärt över avskrivningstiden. [1] 
[28] 
 
En succesiv revideringskomponent beräknas även efter den ekonomiska livslängdens slut 
utifrån anläggningarnas ålder. Men inte längre än 25 % av avskrivningstiden vilket 
motsvarar ytterligare 10 år för anläggningar för överföring av el respektive 2 år för övriga 
anläggningar. [28] 
 
Kapitalkostnaden per år beräknas enligt: 
 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛a𝑑!" = 𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(+/−𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) (5.1) 
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Där justeringen är maximalt +/-5 % beroende hur företaget har presterat med avseende på 
att minska avbrottsstatistik, kostnad för överliggande nät och kostnad för förluster. Mer om 
incitamenten kan läsas under kapitel 5.3. Avskrivningen ges av: [4] 
 

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 =

1
𝐴𝑇

∙ 𝑁𝑈𝐴𝐾                                                                                                        𝑜𝑚  å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝐴𝑇

  
1

Å𝑙𝑑𝑒𝑟
∙ 𝑁𝑈𝐴𝐾                𝑜𝑚  𝐴𝑇 < å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝐴𝑇 + 10  𝑎𝑙𝑡  2  år

0                                                                                          𝑜𝑚  å𝑙𝑑𝑒𝑟 > 𝐴𝑇 + 10  𝑎𝑙𝑡  2  år

 
(5.2) 
 
 

 
AT i ekvation (5.2) ovan står för avskrivningstid, som är 40 år för anläggningar för 
överföring av el och 10 år för mätare och system. Den succesiva revideringskomponenten 
är 10 år för anläggningar med 40-årig avskrivningstid och 2 år för anläggningar med den10-
åriga avskrivningstiden. Avkastningen beräknas enligt: [4] 
 

A𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =

𝐴𝑇 + 1− å𝑙𝑑𝑒𝑟
𝐴𝑇

∙𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝑁𝑈𝐴𝐾                                            𝑜𝑚  å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝐴𝑇

  
1

Å𝑙𝑑𝑒𝑟
∙𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝑁𝑈𝐴𝐾      𝑜𝑚  𝐴𝑇 < å𝑙𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝐴𝑇 + 10  𝑎𝑙𝑡  2  år

0                                                                                                              𝑜𝑚    å𝑙𝑑𝑒𝑟 > 𝐴𝑇 + 10  𝑎𝑙𝑡  2  år

 (5.3) 

 
Enligt ekvationerna (5.2) är avskrivningen konstant när avskrivningstiden är mer än den 
aktuella åldern. När åldern överskrider avskrivningstiden minskar avskrivnings-
komponenten av totala kapitalkostnaden succesivt med åldern. Avkastningen enligt (5.3) 
sker på det återstående värdet av NUAK när åldern underskrider avskrivningstiden. 
Därefter sker avkastningen på en åldersandel av NUAK. Efter år 50 för anläggningar för 
överföring av el alternativt 12 år för mätare och system är kapitalkostnaden noll. I Figur 5.2 
illustreras ett exempel där WACC är antagen till 4,3, en investering är antagen på 100 och 
en avskrivning på 40 år. I figuren avtar kapitalkostnaden linjärt med avskrivningstiden till 
dess att revideringskomponenten tar vid. Beräkning av kapitalkostnaden med den tidigare 
metoden real annuitet kan jämföras i Figur 5.2. Kapitalkostnad per år med real annuitet 
beräknas enligt [24] 
 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑!" = 𝑁𝑈𝐴𝐾 ∙
𝑊𝐴𝐶𝐶

1−𝑊𝐴𝐶𝐶 !!" (5.4) 
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Figur 5.2. Kapitalkostnad beräknad med real linjär metod och real annuitetsmetod som 
funktion av ålder. Antar en  WACC=4,3 %. och avskrivning på 40 år. 

I Figur 5.2 kan utläsas att kapitalkostnaderna fördelas jämt över anläggningarnas livslängd. 
Real annuitet ger långsammare kapitalåtervinning än real linjär metod, och på så vis blir 
risken lägre med real linjär metod [1]. Om anläggningarna behålls längre än den 
ekonomiska livslängden, kvarstår samma kapitalkostnad med real annuitetsmetod per år 
vilket kan orsaka att en anläggning betalas för mer än en gång av kunderna. Real linjär 
metod ger lägre intäktsram än annuitetsmetod då genomsnittsåldern är högre än efter 
skärningspunkten i Figur 5.2. 

5.5 Incitament 
Den reglering som tillämpas för elnätsverksamhet kommande period är kostnadsbaserad 
och innehåller incitament. Det innebär att en intäktsram beräknas utifrån elnätsföretagens 
skäliga kostnader och en möjlighet till ersättning om de investerar enligt incitamenten för 
att öka effektivitet, säkra leveranskvalitet, minska förluster samt belastningen på elnätet. 

5.5.1 Kvalitetsreglering 
Avsikten med kvalitetsregleringen i förhandsregleringen är att minska avbrotten i elnätet.   
Förbättrar ett nätföretag kvaliteten inom sitt koncessionsområde jämfört med normnivån får 
nätföretaget ett tillägg motsvarande värdet av förbättringen. Indikatorer för bedömning av 
kvaliteten och för beräkning av avbrottskostnaderna för lokalnät är SAIDI och SAIFI som 
står för System Average Interruption Duration Index respektive System Average 
Interruption Frequency Index. Kvalitetsregleringen omfattar avbrott från 3 minuter till 12 
timmar. Ellagen ger ett ekonomiskt incitament till att undvika långa avbrott genom en 
avbrottsersättning som företagen måste betala ut vid avbrott längre än 12 timmar. [35] 
 
För kvalitetsregleringen jämförs nätföretagens historiska kvalitet med nätföretag med 
likande objektiva förutsättningar. Indikator för liknande objektiva förutsättningar är i 
regleringen kundtäthet. Företag med liknande kundtäthet grupperas och får samma 
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normnivå. Om ett företags genomsnittliga kvalitetsnivå är sämre än en medelavbrottsnivå 
för företagen i samma grupp används medelavbrottsnivån som beräknats för företagen i 
gruppen som normvärde. Är företagets egen historiska kvalitetsnivå bättre än 
medelavbrottsnivån för gruppen används det egna genomsnittet som norm. De indikatorer 
som används för att bedöma kvaliteten och beräkna avbrottskostnader i regionnätet och 
stamnätet är ILE och ILEffekt. Regionnätsföretagens och stamnätets kvalitet jämförs alltid 
med det egna företagets historiska kvalitet. [35] 
 
Ytterligare en indikator som används är CEMI4 som representerar antal kunder som har haft 
fyra avbrott eller fler per år som är längre än 3 min. Om fler kunder än tidigare har haft fyra 
avbrott reduceras tillägget och på motsvarande sätt reduceras avdraget om färre kunder än 
tidigare haft fyra avbrott eller fler. Normnivån för CEMI4 bestäms utifrån företagets 
historik för 2010-2013. [35] 
 
Nytt för kommande reglerperiod är att kundtyperna delas in genom en SNI-klassificering 
(standard för svensk näringsindelning 2007) och koder för hushåll och som EI har tagits 
fram. Kundtyperna är uppdelade enligt Tabell 5.2 där avbrottskostnaderna för varje kundtyp 
är framtagna av SINTEF. För beräkning av avbrottskostnaderna tar man för kommande 
reglerperiod hänsyn till drabbad kundtyp. [35] 

Tabell 5.2 Kostnadsparametrar för olika kundtyper för kvalitetsjustering av intäktsramen 
med prisnivå 2013. [35] 

 Oaviserade avbrott Aviserade avbrott 
Kundtyp  Kostnad 

per energi 
[SEK/kWh] 

Kostnad per 
effekt 
[SEK/kWh] 

Kostnad per 
energi 
[SEK/kWh] 

Kostnad per 
effekt 
[SEK/kWh] 

Industri  71 23 70 22 
Handel och tjänster 148 62 135 41 
Jordbruk 44 8 26 3 
Offentlig verksamhet 39 5 24 4 
Hushåll 2 1 1 0 
Gränspunkt 66 24 61 18 

 
För att beräkna nivån av det ekonomiska incitamentet som ges för att förbättra kvaliteten i 
elnätet [35] 

• beräknas nätföretagets normvärde per kundtyp som jämförs med utfallet per kundtyp för 
både aviserade och oaviserade avbrott. 

• Resultatet multipliceras med årsmedeleffekten och kostnadsparametern för kunden. 
• Kostnaderna summeras och därefter görs en justering av avbrottskostnaden med CEMI4 

som används för att reducera tillägget eller avdraget med max 25 procent. 
• Samma procedur görs för varje år och summeras.  
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Incitamentet för att öka kvaliteten i elnätet, tillsammans med incitament att minska 
förlusterna i elnätet och kostnaden för överliggande nät kan maximalt ge ett tillägg eller 
avdrag på 5 % av intäktsramen [35]. Enligt ellagen får det maximala avdraget eller tillägget 
högst motsvara avkastningen på kapitalbasen. [35]. Om ett företag har en avkastning på̊ 
kapitalbasen som understiger fem procent av intäktsramen så är det avkastningen på 
kapitalbasen som sätter begränsningen när det gäller avdrag [36]. 

5.5.2 Kostnad för förluster 
Motivet till att ge incitament för att minska nätförluster är att en minskning av nätförluster 
reducerar behov av extra energiproduktion och kostnader för att täcka nätförlusterna. 
Nätförluster definieras som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket 
som tas ut på nätet. Dessa nätförluster har för den första tillsynsperioden behandlats som 
opåverkbara kostnader i regleringen, och kommer fortsätta att redovisas på det viset. 
Skillnaden är nu att nätförluster till viss del kommer att betraktas som påverkbara, då 
nätföretagen får ett tillägg respektive avdrag på intäktsramen om de sänker respektive ökar 
förlusterna i nätet. Det ekonomiska incitamentet tas fram enligt följande punkter: [20] [36] 

• Indikator för förluster i regleringen är nätförluster/uttagen energi. 
• Förlusterna i nätet för perioden 2016-2019 jämförs med en norm som bygger på den 

egna förlusthistoriken från 2010-2013 inrapporterad till EI i årsrapporter.. 
• Förbättringen/försämringen multipliceras med överförd volym 2016-2019 och ett 

pris som baseras på en genomsnittlig kostnad per enhet (MWh). 
• Pris per MWh för nätförluster baseras på ett genomsnitt för branschen under 

tillsynsperioden (2016-2019) som beräknas genom samtliga kostnader för 
nätförluster dividerat med summa av antalet MWh nätförluster. 

• En sänkning av kostnaderna för nätförluster multipliceras med 0,5 så att hälften 
tillfaller nätföretaget och andra hälften minskar intäktsramen. Alternativt vid ökning 
av förluster betalas ena hälften av nätföretaget och andra hälften höjer intäktsramen. 

• Avdrag och tillägg får inte överskrida 5 % av intäktsramen och inte heller 
överskrida avkastningen på kapitalbasen (inklusive avdrag eller tillägg för kvalitets- 
och belasningsincitamentet). 

Då EI har undersökt de uppgifter om nätförluster som nätföretagen redovisat till EI har de 
flesta företag redovisat nätförluster mellan 3 – 6 %. Sedan 2006 har ett fåtal företag 
redovisat nätförluster över 10 %. Om andelen nätförluster ökar till följd av ökad andel lokal 
produktion kan avdraget minskas. Det beror på att anslutning av förnybar elproduktion inte 
ska missgynnas. [20] 

5.5.3 Kostnad för överliggande nät 
Även kostnad för överliggande nät behandlas som opåverkbara kostnader, men kommer till 
andra tillsynsperioden vara delvis påverkbar. Det beror på att ett effektivare utnyttjande av 
elnätet kan uppnås genom att jämna ut belastningen på nätet och kapa effekttoppar. Det i 
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sin tur kan sänka kostnader för överliggande nät, minska nätförluster, skapa större 
möjlighet för att ansluta intermittent förnybar elproduktion till nätet och ge möjlighet att 
ansluta fler kunder till elnätet utan att öka elnätets kapacitet. Det ekonomiska incitamentet 
tas fram enligt följande punkter: [20] [36] 

• Indikator för belastningen är lastfaktorn i gränspunkter. 
• Lastfaktor definieras som en kvot mellan medeleffekten och maxeffekten. 
• Medellastfaktorn är medelvärdet av samtliga dygnslastfaktorer (kvoten mellan 

medeleffekt och maxeffekt över dygnet) och gränspunkter i elnätsföretagets nät. 
• Företagen bestämmer sina indikatorer som baseras på timvisa värden från 

tillsynsperioden och rapporterar om indikatorn till EI. 
• Incitamentet beräknas med hänsyn till besparing per MWh avseende företagets 

kostnad för överliggande och angränsande nät och ersättning vid inmatning av el 
och med hänsyn till uttagen energi. 

• Är medellastfaktorn 1 får hela beloppet behållas (max och medeleffekter är samma 
över årets alla dygn). 

• Avdrag och tillägg får inte överskrida 5 % av intäktsramen och inte heller 
överskrida avkastningen på kapitalbasen (inklusive avdrag eller tillägg för kvalitets- 
och förlustincitamentet). 

Om effektvariationerna är stora med enstaka effekttoppar blir lastfaktorn låg. En hög 
lastfaktor vittnar däremot om att belastningskurvans variationer inte är lika kraftiga, att 
systemet utnyttjas jämnare, vilket är gynnsamt både tekniskt och ekonomiskt. [20] [36] 
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6 Metod 
Detta kapitel beskriver de metoder som används för att uppfylla syftet och besvara frågorna. 
Inledningsvis illustreras den övergripande metoden och därefter beskrivs de olika delarna mer 
ingående. 

6.1 Övergripande metod 
Detta examensarbete ämnar till att utreda frågeställningarna genom en kvantitativ analys i 
form av webbaserade enkäter och analys av inhämtad data samt intervjuer som motsvarar 
en kvalitativ analys. För att kunna besvara frågorna och uppnå syftet med arbetet användes 
metoder som illustreras i Figur 6.1. 

 

Figur 6.1 Examensarbetets övergripande metod. 

6.2 Teoretisk insamling 
Inledningsvis hämtades information från litteratur, artiklar och tidigare arbeten relaterade 
till ämnet. Mycket hämtades från EI:s hemsida där alla dokument relaterade till regleringen 
publiceras. Deltagande i kursdag om Elnätsregleringen 2016-2019 som Svensk Energi 
anordnade den 5 februari bidrog till teoriinsamlingen. Under kursdagen träffades 
representanter från Svenska nätföretag, EI och Svensk Energi. Lagar och bestämmelser 
beskrevs. Ett par företag beskrev också hur de kommer att hantera regleringen. Den 4e mars 
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träffades en grupp på ABB för en Workshop om regleringen. Även detta möte bidrog med 
intressanta fakta och förståelse för regleringen.   

6.3 Enkätstudie 
En webbaserad enkät utformades för personer på nätföretagen som arbetar med 
investeringsplaner och har kunskap om regleringen. 17 elnätsföretag valdes ut som 
målgrupp för enkäten varav fyra företag driver både region- och lokalnät. Målgruppen kom 
från ett urval av elnätsföretag med olika storlek, ägarstruktur, typ av elnät och geografiskt 
nätområde. Urvalet gjordes för att få en representativ bild av elnätsföretagen i Sverige. 
Personer från ABB som arbetar i nära samarbete med nätföretagen bidrog med 
kontaktuppgifter till målgruppen för enkäten. Målgruppen kontaktades via telefon för att 
intentionen med enkäten skulle presenteras tydligt. För att öka förutsättningen för en hög 
svarsfrekvens på enkäten utfärdades påminnelser till målgruppen vid två tillfällen. 
 
Till företag med enbart lokalnät skickades enkäten utan delen om regionnät. Frågor om 
kapitalbas delades upp som följer 

• Ledningar,  
• Stationer, transformatorer och kringutrustning och   
• Elmätare och IT-system. 

Uppdelningen är baserad på hur företagen rapporterar in sin kapitalbasdata till EI. Det för 
att underlätta för företagen att svara på frågorna. I en del av frågorna gavs svarsalternativ. 
Några frågor lämnades öppna för att ge respondenten möjlighet att lämna synpunkter på 
regleringen. 

6.4 Utskick av enkäten 
Enkäten granskades av handledare och personer med erfarenhet av regleringen och 
rapportering till EI innan utskick till företagen gjordes. Enkäten var öppen från 1-17 april. 
Ett par företag bad om extra tid, därför sköts sista datum för svar upp till 22 april. Några 
företag fick påminnelse vid två tillfällen per e-post. 

6.5 Intervjuer 
För att få bättre förståelse för branschen och för regleringens påverkan på nätföretagen och 
dess investeringar genomfördes intervjuer med berörda parter. Intervjuer utfördes med 
personer från EI, nätföretag samt ABB. Den erfarenhetsmässiga informationen som erhölls 
användes bland annat för utformandet av enkäten samt för identifiering av kostnader och 
incitament för investering i nätstationer. 
 
Intervjuerna genomfördes via telefonsamtal, möten och mail på ett tidigt stadium av arbetet. 
Med respondenternas erfarenhet i fokus hölls intervjuerna i en semistrukturerad form vilket 
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innebär att frågor förbereddes men diskussionen hölls öppen [37]. Tanken var att en djupare 
förståelse skulle erhållas på så vis. Intervjuer med projektansvariga på Mälarenergi 
genomfördes också för att identifiera vilka kostnader som uppkommer vid investering i 
nätstationer. Intervjuerna utformades på samma semistrukturerade vis.   

6.6 Data från Energimarknadsinspektionen (EI) 
För att komplettera enkätstudien hämtades offentlig data ut från EI om kapitalbas och 
planerade investeringar. Dessa data gäller enbart E.ON, Fortum och Vattenfall som 
tillsammans äger över 95 % av regionnätet och över hälften av lokalnätet. Informationen 
erhölls i form av ett omfattande Excel-dokument. 

6.7 Fallstudie av Mälarenergis investering i nätstationer 
På Mälarenergi sammanställde Kenny Granath ett dokument med avslutade 
reinvesteringsprojekt i nätstationer som kunde användas till studien. Dokumentet innehöll 
avslutade nätstationsprojekt från 2008 och framåt med en kort beskrivning av varje projekt, 
projektkostnader och värderingstyp. Faktorprisindex användes för att justera 
anskaffningsvärdena och få fram nuanskaffningsvärdena för projekten från de olika åren. 
En tabell över faktorprisindex presenteras i bilaga Bilaga A. En jämförelse med 
motsvarande normvärde utfördes. 
 
För att identifiera kostnader som uppkommer vid investering i nätstationer närmare 
undersöktes kostnadskalkyler framtagna av projektansvarige Roland Horvath på 
Mälarenergi. Roland tog fram kostnadskalkyler för ett exploateringsprojekt (station 
uppbyggd upp från grunden) och för ett reinvesteringsprojekt. Dessa kalkyler kunde sedan 
studeras närmare så att förslag på en annorlunda redovisning av kostnaderna för att uppnå 
bättre kostnadstäckning kunde presenteras. 

6.8 Kvalitativ metod med kvantitativa inslag 
Den insamlade informationen sammanställdes genom en kvantitativ studie med kvalitativa 
inslag. I den kvalitativa metoden tolkas lågt strukturerade data som kommer från 
exempelvis intervjuer och enkätens öppna svar [37]. Den kvalitativa metoden valdes för att 
få vetskap om åsikter hos branschfolk angående införandet av nya regleringen. 
 
Den kvantitativa metoden använder statistiska och matematiska metoder för att kvantifiera 
data i kategorier eller siffror [37]. Det gjordes genom slutna svar i enkäten och analys av 
data om kapitalbas från EI efter inrapportering från nätföretagen. Data om reinvestering i 
nätstationer samlades in på Mälarenergi. Insamlingen bestod både av kostnader för tidigare 
reinvesteringar i nätstationer sedan sju år tillbaka och fram till idag samt av intervjuer om 
hur investeringsprojekt i nätstationer genomförs. 
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6.9 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att det som mäts är det som är avsett att mätas i sammanhanget. Inom 
kvalitativ analys som baseras på t.ex. erfarenhet, kunskaper och uppfattningar kan 
validiteten bli svår att styrka och därför också svåra att kritisera och värdera. För att styrka 
validiteten i den kvalitativa studien hämtas data från flera olika källor för att öka 
tillförlitligheten av informationen. En svårighet med att styrka validiteten beror på att 
personerna i målgruppen för enkäten inte har hunnit analysera hur regleringen kommer att 
påverka dem ännu, anledningen till det är bland annat att delar av regleringen inte är 
fastställda. Reliabilitet avser att det som ska mätas mäts på ett tillförlitligt sätt. En studie 
som är tillförlitlig hänger ihop med om studien är möjlig att repetera med samma resultat. 
För att öka reliabiliteten beskrivs arbetsgången tydligt. [37] 
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7 Resultat och analys av data från 
Energimarknadsinspektionen (EI) 

I detta kapitel presenteras och analyseras data från EI som är sammanställd för E.ON, Vattenfall 
och Fortums kapitalbas och planerade investeringar. Data är sammanställd för grupperna 
ledningar, stationer, transformatorer och kringutrustning samt elmätare och IT-system i lokal- 
respektive regionnätet. 

7.1 Sammanställning av data 
Kapitalbas för E.ON, Fortum och Vattenfalls region- och lokalnät begärdes ut från EI. 
Totalt motsvarar det ett NUAK på omkring 242 GSEK. I bilaga 0 är stapeldiagram 
sammanställda över E.ON, Fortum och Vattenfalls totala nuanskaffningsvärden fördelat på 
installationsår samt planerade investeringar för stationer, transformatorer och 
kringutrustning, ledningar och elmätare och IT-system för region- respektive lokalnät. I alla 
diagram är en stor del av nuanskaffningsvärdet redovisat på installationsår 1977 eftersom 
anläggningar över 38 år ansätts åldern 38 år. Kapitalbasdata värderad för årtal över 1977 
räknades ihop till en total för att få stapeldiagrammen i bilaga 0 mer överskådliga. En 
beräknad genomsnittsålder skulle inte vara rättvisande eftersom företagen oftast redovisat 
anläggningar äldre än 38 år som just 38 år som åskådliggörs av den stora stapeln som 
motsvarar NUAK från 1977. En genomsnittsålder säger heller ingenting om fördelningen. 

7.2 Ledningar 
Ledningar utgör omkring 70 procent av totala NUAK i de stora elnätföretagens lokalnät 
enligt sammanställning av data från EI. Motsvarande andel är cirka 45 procent i 
regionnätet. Av stapeldiagrammet i bilaga B.2 kan man se att investeringarna i ledningar 
var något högre ett par år fram till 1985. Efter 1985 fram till 2005 höll sig investeringsnivån 
på en något lägre nivå omkring 1 500 MSEK.  Efter stormen Gudrun och Per år 2005 
respektive 2007 började man vädersäkra lokalnätet och gräva ner kablar i marken vilket går 
att urskilja av investeringsökningen i diagrammet. Investeringar i regionnätets ledningar har 
varit mer blygsam enligt diagrammet i bilagaB.2, men en uppgång av investeringar i 
regionnätet går att urskilja från 2010. 
 
Stora delar av ledningarna i elnätet är från 1977 särskilt i regionnätet då 54 procent av 
ledningarna är 38 år eller äldre. I lokalnätet är 33 procent av ledningarna 38 år eller äldre. 
Företagens planerade investeringar för ledningar illustreras i bilaga B.2. Jämför man med år 
2014 väntas investeringarna i lokalnätet öka till omkring 3 300 MSEK år 2015 vilket 
innebär en ökning på 70 %, för att fram till 2019 succesivt öka ytterligare. Investeringar i 
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ledningar i regionnätet väntas fördubblas till år 2015 jämfört med år 2014 och därefter 
succesivt öka. 

7.3 Stationer, transformatorer och kringutrustning 
Stationer, transformatorer och kringutrustning utgör omkring 22 procent av totala NUAK i 
E.ON, Fortums och Vattenfalls lokalnät och 54 procent i regionnätet. Mellan 1994 och 
2004 kan man urskilja en nedgång i reinvesteringstakten i stationer transformatorer och 
kringutrustning i både region- och lokalnät enligt bilaga B.3. Därefter följer samma 
investeringsmönster som för ledningar. 2005 ökar investeringarna i stationer i lokalnätet 
och några år senare följer samma mönster för investeringar i regionnätet. Det kan bero på 
att man även bytt stationer i samband med att man vädersäkrat ledningar. 
 
28 procent av stationer, transformatorer och kringutrustning i lokalnätet är 38 år eller äldre. 
I regionnätet är motsvarande andel 33 procent. Vad gäller stationer var några mindre 
investeringar värderade från så långt bak i tiden som 1954 och framåt. NUAK äldre än 
1977 räknades ihop till en total för att få stapeldiagrammen i 0 mer överskådliga. Enligt 
bilaga B.3 väntas investeringarna i lokalnätets stationer, transformatorer och 
kringutrustning i lokalnätet inte öka. I regionnätet förväntas investeringarna fördubblas i 
jämförelse med år 2014 för att sedan succesivt öka fram till slutet av reglerperioden. 

7.4 Elmätare och IT-system 
Elmätare och IT-system i regionnätet utgör en mindre del av NUAK och i lokalnätet är 
Elmätare och IT-system 5 procent av NUAK. Av stapeldiagrammet i bilaga B.1 kan man se 
att stora investeringar i elmätare gjordes i lokalnätet mellan 2005 och 2008, mest troligt på 
grund av krav på månadsvis avläsning av el med start 2009. Då elmätare och IT-system har 
en avskrivningstid på 10 år och en succesiv revideringskomponent på ytterligare 2 år 
kommer det innebära att en viss del av elmätarna och IT-systemen som är över 12 år inte 
räknas med i kapitalbasen. Enligt Tabell 7.1 kommer 3 procent av elmätarna och IT-
systemen i lokalnätet respektive 1 procent i regionnätet inte ingå i kapitalbasen vid 
reglerperiodens början. Vid reglerperiodens slut kommer omkring hälften av kapitalbasen 
för elmätare och IT-system inte längre att ingå i kapitalbasen om regleringen fortsätter på 
samma vis och inga investeringar i elmätare och IT-system görs under fyraårsperioden.  
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Tabell 7.1 Elmätare och IT-systemens genomsnittsålder och andel av NUAK som utgår ur 
kapitalbasen under reglerperioden.  

 Genomsnittsålder Andel av NUAK äldre än 12 år 
 [År] 2015 2016 2017 2018 2019 
Lokalnät 8 3 % 6 % 15 % 25 % 48 % 
Regionnät 5 1 % 10 % 43 % 48 % 58 % 

 
Vid en jämförelse av planerade investeringar i bilaga B.1 med NUAK år 2014 förväntas 
investeringarna i elmätare hållas på en något lägre nivå i lokalnätet de två första åren i 
reglerperioden, därefter ökar investeringsnivån. 
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8 Resultat och analys av enkätstudie 
Detta kapitel sammanställer och analyserar resultat av enkäten för att delvis besvara frågan om 
hur nätföretagen påverkas och förväntas investera till följd av regleringen. Kapitlet är i stora drag 
uppdelat i en del där lokalnätsföretagens svar är sammanställda och analyserade, en del för 
regionnätsföretagens svar och en del för frågor om incitamentens inverkan på investeringar som 
sammanfattas och analyseras gemensamt för region- och lokalnätsföretagen. 

8.1 Svarsfrekvens 
I Tabell 8.1 presenteras en sammanställning över enkätundersökningens svarsfrekvens. 
Svarsfrekvensen var 82 % efter att två påminnelser via mail utfärdats.  

Tabell 8.1 Enkätundersökningens svarsfrekvens 

Antal utskick till elnätsföretag 17 st 
Antal enkätsvar 14 st 
Antal påminnelser 2 st 
Andel svar 82 % 

 
Vissa av svaren som lämnades in var inte fullständiga, dessutom bedöms vissa svar 
gällande kapitalbas inte vara av så stor betydelse eftersom kapitalbasdata gick att få ut i tid 
från EI. På grund av det har dessa svar inte tagits med i sammanställningen, men svaren 
finns att läsa i Bilaga C. 

8.2 Lokalnät 
I Bilaga C presenteras frågorna som skickades ut till urvalet av nätföretag tillsammans med 
nätföretagens svar. Svaren som har anknytning till ett företag presenteras i bilaga C.1 med 
en unik beteckning F1-F14 för att hålla lokalnätsföretagens svar anonyma. I följande avsnitt 
sammanställs resultat i kombination med analys av svaren.  

Ägande  
Av de företag som ingick i studien drivs 64 % av företagen kommunalt, 29 % privat och 7 
% statligt enligt diagrammet i Figur 8.1.  
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Figur 8.1 Ägandestruktur av företagen i studien 

Ägandestrukturen kan ha inverkan på hur företagen investerar.  Ett företag som drivs privat 
kan ha ett större vinstintresse än ett kommunalt företag även om kommunala elnätsföretag 
också kan gå med vinst.  

Typ av elnät 
Beroende på vilken typ av elnät företagen driver kan investeringarna variera. Ett 
elnätsföretag med stora delar tätortsnät kan ha andra prioriteringar och kostnader än ett 
företag med stora delar landsbygdsnät. I enkätstudien ingår nätföretag med olika typer av 
elnät vilket illustreras i Figur 8.2. 

 

Figur 8.2 Typ av elnät 

Vilken nivå har investeringarna haft per år för nuvarande reglerperiod i lokalnätet? 
Anges i kSEK. 

12 företag svarade på frågan och totalt uppgick investeringarna till omkring 2 327 MSEK 
per år. 

Vilken nivå förväntas investeringarna att ha per år för kommande reglerperiod i 
lokalnätet? Anges i kSEK. 

12 företag svarade på frågan och investeringarna förväntas uppgå till omkring 2 696 MSEK 
per år för kommande reglerperiod. Totala investeringsnivån för företagen som svarade på 
frågan väntas öka från tidigare period till kommande period med 369 MSEK. Bland 
företagen angav 4 av företagen samma investeringsnivå för nuvarande och kommande 
reglerperiod.  Ett av företagen angav en lägre investeringsnivå för kommande reglerperiod. 
Med utgång från svaren väntas ändå företagens investeringar öka till följd av nya 
regleringen.	  

64%	  

29%	  
7%	  

Kommunalt	  (9)	  

Privat	  (4)	  

Sta`ligt	  (1)	  

28%	  

29%	  

43%	  

Landsbygd<10	  kunder/
km	  ledning	  (4)	  

Tätort>20	  kunder/km	  
ledning	  (4)	  

Blandat	  nät	  10-‐20	  
kunder/km	  ledning	  (6)	  
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Hur ser er investeringsplan ut för tillgångar i lokalnätet? Presentera gärna en fördelning 
i procent över investeringar i fördelnings- och mottagningsstationer, nätstationer, 
luftledningar, kablar och transformatorer. 

Många av nätföretagen svarar att stor del av investeringarna kommer gå till att vädersäkra 
elnätet genom att investera i jordkabel. Det kommer att minska åldern i elnätet samt 
troligen minska avbrotten i elnätet och på så sätt öka intäktsramen. Enligt svaren kommer 
många av nätföretagen även att investera mycket i stationer, transformatorer och 
kringutrustning. En av respondenterna svarar att regleringen styr fel då det sällan är de 
äldsta anläggningarna som har de största kvalitetsproblemen. 

Hur kommer era drift- och underhållskostnader i lokalnätet att påverkas med 
ändringarna i regleringen? 

Svaren skiljer sig åt angående om drift- och underhållskostnader väntas förändras med 
ändringarna i regleringen. Några företag svarar att kostnaderna väntas minska på grund av 
effektiviseringskravet, på grund av fler nya anläggningar som inte kräver lika mycket 
underhåll, kablifiering av ledningar och på grund av att regleringen ger incitament att byta 
ut anläggningar när de uppnått en viss ålder. Andra företag svarar att regleringen inte 
kommer medföra att drift- och underhållskostnader förändras. 

Hur ser er investeringsstrategi ut för kommande reglerperiod? Rangordna gärna 
investeringars prioritering på grundval av föråldrade komponenter, personrisk, kritiska 
systemdelar, modernisering, kvalitet, förluster mm. 

De investeringar som prioriteras högt enligt företagens svar är investering för att förnya 
elnätet och att minska avbrotten förutom att investera för personsäkerheten. Ett företag 
beskriver en reinvesteringsstrategi som sammanfattningsvis handlar om maximal 
riskreducering per krona utifrån ekonomi, personsäkerhet, miljö, leveranssäkerhet, samhälle 
och kund. Den nya regleringen innebär att föråldrade komponenter leder till större 
ekonomiska risk. 

8.3 Regionnät 
I bilaga C.2 presenteras enkäten som skickades ut till regionnätsföretag tillsammans med 
nätföretagens svar. Svaren som är anknutna till ett regionnätsföretag presenteras med en 
unik beteckning R1-R4 för regionnätsföretagen för att hålla svaren anonyma. För 
regionnätsföretagen sammanställs inte svar från enkäten angående kapitalbas, 
genomsnittsålder och förväntade investeringar eftersom ett par av regionnätsföretagen inte 
ansåg det lämpligt att lämna dessa uppgifter. Då dessa uppgifter är offentliga har svaren 
kompletterats med data från EI. 
 
Fortum, Vattenfall Eldistribution AB, Skellefteå Kraft Elnät AB och E.ON Elnät Sverige 
AB ingick i studien varav ett av dessa företag är kommunalt, två är privata och ett är 
statligt. 
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Hur ser er investeringsstrategi ut för tillgångar i regionnätet? 

Investeringar i regionnätet styrs av nyanslutningar av elproducenter och 
reinvesteringsbehov på grund av ålder samt för att öka tillgängligheten. Utifrån risk och 
sårbarhetsanalyser kan behov av investeringar uppkomma.  

8.4 Incitamentens påverkan på investeringar 
Frågorna om incitamenten sammanställs för både region- och lokalnätsföretag. Ej 
bearbetade svar presenteras i bilaga C.3. 

Hur stor påverkan har incitamentet att öka kvaliteten i elnätet på era investeringar? 

Enligt diagrammet i Figur 8.3 är spridningen av svaren relativt stor. Inga företag svarar 
dock att incitamentet att öka kvaliteten inte har någon betydelse för investeringar. 43 
procent svarar att incitamentet att öka kvaliteten har medelstor inverkan på investeringarna.  

 
Figur 8.3 Kvalitetsincitamentets påverkan på investeringar 

Vid utvärdering av kommentarerna svarar många av företagen att förbättrad kvalitet har 
betydelse vid investering i elnätet men att incitamentet kunde vara starkare.  Företagen vet 
inte riktigt ännu vilket kvalitetskrav som kommer att gälla eftersom EI inte har fastställt 
normnivåer för företagen ännu. Därför kan det också vara svårt att utvärdera hur stor 
inverkan kvalitetsincitamentet kommer att ha på investeringarna. Nöjda kunder är ett starkt 
incitament för att hålla en god leveranssäkerhet. Även långa avbrott har en direkt kostnad 
och förebyggs därför i så stor utsträckning som möjligt vid investering. I nya regleringen 
flyttas fokus något till att reducera antalet avbrott i störningsdrabbade områden.  

Hur stor påverkan har incitamentet att minska kostnaderna för förluster på era 
investeringar? 

Att minska nätförluster har enligt företagens svar förhållandevis liten påverkan på 
investeringar. 64 procent svarade liten enligt diagrammet i  
Figur 8.4.  
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Figur 8.4 Fördelning av svar angående incitament att minska förluster 

Även då det gäller incitamentet att minska förluster är inte de normnivåer som kommer att 
gälla bestämda ännu. Företagen uttalar att små förluster alltid har en betydelse vid 
investering dels för att energieffektivisera och för att minska kostnader för kunden. De 
metoder som nämns för att minska förlusterna i elnätet är investering i transformatorer med 
låga förluster och utbyte av uttjänt nät. Förlustvärdering är ofta också en del vid 
projektering och dimensionering av elnät. I ett av svaren nämns det att högre 
utnyttjandegrad av elnätet leder till större förluster. 

Hur stor påverkan har incitamentet att minska kostnader för överliggande nät på era 
investeringar? 

Enligt diagrammet i Figur 8.5 svarar 72 procent av företagen att incitamentet att minska 
kostnad för överliggande nät har liten påverkan på investeringar. 

 

Figur 8.5 Fördelning av svar angående incitament att minska belastningen 

Många av nätföretag svarar att de har svårt att påverka effekttopparna och utjämna 
energiuttaget. Ett par företag skriver att de ska införa effekttariff som beror av verkligt 
uttagen effekt och ger incitament till ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande. Det görs för att 
minska kostnader för abonnemanget till överliggande nät. Respondenterna nämner att 
incitamentet inte kommer kunna utnyttjas i någon märkbar utsträckning inom 
fyraårsperioden. 
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Ger regleringen tillräckligt med incitament för att investera i ny teknik? 

Diagrammet i Figur 8.6 visar att 10 av 13 respondenter tycker att regleringen inte ger 
tillräckligt med incitament för att investera i ny teknik. 

 

Figur 8.6 Sammanställning av svar om incitament ges att investera i ny teknik 

En respondent beskriver att det inte ges kostnadstäckning för forskning och utveckling av 
ny teknik i regleringen vilket försvårar satsningen på smarta lösningar. EI:s uppfattning är 
att företagen ska söka bidrag från Energimyndigheten för forskning och utveckling. Som ett 
av svaren nämner kan företagen redovisa ny teknik enligt anskaffningsvärdet om 
motsvarande anläggning inte finns i normvärdeslistan. 

Kommer delvis förnyelse spela roll för att hålla önskad ålder i elnätet? 

Delvis förnyelse kommer att spela roll för att hålla önskad ålder i elnätet. Men det krävs att 
företagen är reglersmarta och redovisar de investeringar som gjorts på rätt sätt.  
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9 Resultat och analys av reinvestering i 
nätstationer 

I detta kapitel sammanställs undersökning av fallstudien som innefattar Mälarenergis investeringar 
i nätstationer. Inledningsvis ges en kort beskrivning av hur projekt genomförs. Därefter görs en 
jämförelse mellan Mälarenergis verkliga projektkostnader vid reinvestering i nätstationer och 
motsvarande normvärde. Kostnader som gör att projekt kan kosta mer eller mindre identifieras 
samt andra faktorer som påverkar projektets lönsamhet. Slutligen presenteras ett förslag på hur 
kostnader kan redovisas mer reglersmart utifrån kostnadskalkyler baserade på nivå P2 i EBR. 

9.1 Genomförande av projekt i stora drag 
Ett projekt kan kortfattat delas upp i olika faser så som projektering, beredning och 
utförande. Vad som ingår i de olika faserna kan skilja sig mellan uppdrag och olika företag 
beroende på hur företaget är organiserat. Processerna kan också skötas av olika företag.   

9.1.1 Projektering  
I ett första skede av ett projekt måste underlag tas fram i form av olika uppgifter och data. I 
projekteringsfasen tar man fram nätberäkningar, förslag på transformatorer och en förkalkyl 
utifrån nivå P1 i EBR som ligger till grund för beslutsunderlaget, vilket innebär att man tar 
fram förväntade kostnader för projektet. Alternativ till att utgå ifrån P1 är att man utifrån 
erfarenhet bedömer kostnadsnivå. [38] [16] 

9.1.2 Beredning  
Vid investering i nätstationer spelar beredningen en stor roll för projektets genomförande. I 
beredningen realiseras projekteringen genom att bland annat fastställa placering av 
nätstationen, söka bygglov, ta kontakt med berörda (t.ex. markägare, Länsstyrelsen, 
Banverket och Vägverket) välja konstruktioner och material mm. I beredningen igår även 
att ta fram en P2 kalkyl som visar en noggrannare uppskattning vad projektet kommer att 
kosta samt resursbedömning. På Mälarenergi används olika metoder för att ta fram en 
noggrannare uppskattning av projektkostnaden, antingen används EBR eller egen 
erfarenhet. Vid investering i elnätet idag måste hänsyn tas till högre krav från kunder om 
minimala störningar. Därför krävs stor kompetens och erfarenhet vid beredning. Vid 
uppföljning av projektet kan man utifrån beredningen visa om projektet drivits tekniskt och 
ekonomiskt rationellt. [38] [16] 

9.1.3 Utförande  
Efter att underlag för projektledningen tagits fram från beredningen kan utförandefasen 
påbörjas. En projektledare tar över projektet från beredaren alternativt från projektören och 
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bokar in de resurser som behövs för arbetets utförande. Projektet genomförs, dokumenteras 
och följs upp. [38] [16] 

9.2 Anskaffningskostnad i jämförelse med normvärde 
Av 84 avslutade reinvesteringsprojekt hos Mälarenergi sedan 2008 kunde 30 projekt som 
värderats med normvärde användas och sorteras på respektive normvärde. De normvärden 
för nätstationer som användes i studien presenteras i Tabell 9.1. I tabellen presenteras också 
citytillägget för nätstationer. Tillägget innebär att nätstationer inom området som innesluts 
av tätortsgränsen på Statistiska Centralbyråns tätortskarta och innehåller sluten eller hög 
bebyggelse enligt Lantmäteriets terrängkarta tilldelas citytillägget. [27] 

Tabell 9.1 Normvärden och citytillägg för nätstationer 

Nätstation Normkod Normvärde 
800 kVA betong NG15223B 311 077 SEK 
2x800 kVA betong NG15223B 595 165 SEK 
800 kVA plåt NG15223 205 354 SEK 
Citytillägg nätstation NG15271 768 570 SEK 

 
Efter att nätstationerna sorterats på respektive normvärde och justerats med faktorprisindex 
exkluderades normvärde för transformator från projektkostnaden i de fall transformatorn är 
bytt. Då transformatorn exkluderas från anskaffningskostnaden för nätstationer görs 
antagandet att normvärdet för transformatorn motsvarar anskaffningskostnaden. I Figur 9.1 
illustreras förhållandet mellan anskaffningsvärde för 17 betongstationer för 800 kVA i 
förhållande till första normvärdet i Tabell 9.1. 
 

 

Figur 9.1 Anskaffningskostnad av nätstation av betong 800 kVA i jämförelse med 
normvärde med normkod NG15223B. 

I Figur 9.1 är anskaffningskostnaden för betongstationerna för 800 kVA större än 
normvärdet i alla fallen förutom då citytillägget tillkommer. Förhållandet mellan 
anskaffningsvärdet och normvärde utan citytillägg varierar från en faktor omkring 1,3 upp 
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till en faktor strax under 3. I de fall då citytillägget tillkommer är de verkliga kostnaderna 
för projekten lägre än det totala normvärdet. Med citytillägg är den verkliga kostanden 
ungefär hälften så stor som normvärdet i ett av fallen. 
 
I Figur 9.2 illustreras jämförelse mellan normvärde och anskaffningskostnad för 
nätstationer av plåt 800 kVA. Totalt jämförs 5 projektkostnader varav ett av projekten 
uppfyller kriteriet för citytillägg. 
 

 

Figur 9.2 Anskaffningskostnad av nätstation av plåt 800 kVA i jämförelse med normvärde 
med normkod NG15223. 

I Figur 9.2 är anskaffningsvärdet omkring en faktor 1,2 till 1,9 större än normvärdet för 
typen av nätstation. I det fall citytillägget inkluderas är faktorn 0,9 vilket innebär att 
anskaffningskostnaden är lägre än normen.  
 
Slutligen undersöktes den största nätstationen det vill säga nätstationen av betong för 
2×800 kVA. Denna station förekommer ofta inom gränsen för city och erhåller därmed 
kostnadstillägg. I de fall som undersökts där stationen uppförts utanför gränsen för city är 
den verkliga kostnaden i jämförelse med norm omkring en faktor 1,2 till 1,6 större. 
 

 

Figur 9.3 Anskaffningskostnad av nätstation av betong 2×800 kVA i jämförelse med 
normvärde med normkod NG15222B. 
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9.4 Identifierade kostnader som inte ges kostnadstäckning 
Mälarenergi hade tidigare beställare/utförare-konceptet. Vilka årtal konceptet användes 
inom företaget går inte att få svar på beroende på att övergången från beställare/utförare-
konceptet skedde under en lång period. Med beställare/utförare-konceptet blev företaget 
uppdelat i två delar som har separata intressen av att täcka kostnader i sina respektive 
verksamheter. Det kan ha bidragit till att projektkostnaderna drivits upp något då båda 
parterna ville se till att de fick kostnadstäckning med viss marginal.  
 
Om nätstationen byggs med fler fack eller annan extra utrustning än den som ingår i 
normvärdet ges ingen kostnadstäckning genom normvärdet. Normvärde för smarta 
funktioner ger inte alltid kostnadstäckning vid investering, eftersom normvärden för många 
smarta funktioner inte finns. EI har dock uttryckt att det är godtagbart att redovisa tillgångar 
med smarta funktioner, som har en högre kostnad än motsvarande traditionell teknik, med 
anskaffningsvärde. 
 
Mälarenergi har högre löner än vad EBR räknar med. Då normvärden utgår ifrån EBR ges 
ingen kostnadstäckning för högre löner vid värdering med normvärde. 

9.4.1 Olika typer av projekt medför olika kostnad 
Beroende på förläggningsmiljö kan olika typer av kostnader uppkomma vid investering i 
elnätet. Var nätstation är belägen har betydelse då infrastruktur som exempelvis trafik, 
bebyggelse och ledningar kan vara mer eller mindre komplexa vilket ger olika 
förutsättningar för investeringen. Vilka kunder som drabbas av avbrott till följd av 
investeringen har också betydelse, då olika kostnader för avbrott och avbrottsplanering 
tillkommer. 
 
Olika kostnader kan också tillkomma beroende på om nätstationsprojektet är en investering 
eller en reinvestering då normvärdet inte ger någon ersättning för raseringskostnader. 
Reinvesteringskostnaderna kan också förändras beroende på om ett nytt bygglov utfärdas 
intill den befintliga nätstationen. I Figur 9.4 illustreras tre olika typfall som identifierats 
genom samtal med projektavdelningen på Mälarenergi. 

Fall 1. Ny station byggs och ansluts till elnätet. Normvärdet utgår ifrån detta fall, alltså 
nybyggnad utan några raserings- eller reinvesteringskostnader. 

 
Fall 2. Den gamla stationen rivs och ersätts med en ny efter att bygglov utfärdats intill den 

gamla stationen.  
 

Fall 3. En nätstation ersätts på samma plats. Skarvning och omkoppling av ledningar görs 
till en mobil nätstation och tillbaka till den nya stationen. 
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Figur 9.4 Olika förutsättningar vid investering i nätstation. Fall 1 illustrerar det fall 
normvärdet utgår ifrån som är att en ny nätstation uppförs och ansluts till elnätet. Fall 2 

och 3 är reinvesteringar och ofta mer kostsamma än normvärdet. 

Projektkostnaderna i fall 2 och 3 blir ofta högre än i fall 1 på grund av raseringskostnader 
och reinvesteringskostnader. Raseringskostnader är kostnader för att riva och köra bort 
material. När man river en anläggning ska materialet så som koppar, plåt och plast sorteras. 
Därefter ska stationen rivas med en grävmaskin och materialet ska fraktas och köras bort. 
Reinvesterings- och raseringskostnader blir ofta högre för än betongstation än för en station 
gjord av plåt. I Figur 9.5 visas ett reinvesteringsprojekt av en nätstation i Mälarenergis 
elnät. Nätstationen i betong står på en villatomt och det gick inte att få ett nytt bygglov intill 
den gamla stationen. En mobil nätstation används, kablar har skarvats och flyttats till den 
mobila nätstationen. Stationsbädden är klar och bilden visar att den nya stationen är på 
plats. Stängsel är hyrt och omringar hela området vilket inte riktigt syns på bilden. 
Varningsskyltar är också utplacerade. När stationen är färdig ska gräsytor, buskar och asfalt 
återställas. 
 

 

Figur 9.5 Reinvestering av en nätstation i Mälarenergis elnät där en mobil nätstation 
användes. 

För att få bättre kostnadstäckning vid reinvestering i nätstationer och även investeringar i 
andra anläggningar kan åtgärder vidtas vad gäller att effektivisera projektarbete. För att 
effektivisera projektarbete har god planering betydelse. Exempelvis kan god planering 
minska avbrottskostnader genom att ett redundant nät kopplas om och matas från ett annat 
håll. Om nätet kan kopplas om innebär det att kunder inte behöver bli strömlösa på grund 
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av att nätstationen ska bytas. Ett annat exempel på god planering som minskar kostnader 
vid reinvestering i nätstationer är att se till att platsen för stationen är klar att användas när 
stationen levereras. Då kan stationen ställas ut på plats direkt istället för att ställas på lager. 
För att få bättre kostnadstäckning är det viktigt att projektkostnaderna redovisas mer 
reglersmart. 

9.4.2 Avkastningskrav 
Företagets interna kalkylränta har betydelse för investeringens lönsamhet. Olika företag kan 
ha olika intern kalkylränta beroende på vilket avkastningskrav företaget har. Med en lägre 
intern kalkylränta än WACC för elnätsföretag kan ett investeringsprojekt tillåtas kosta mer 
och med en högre kalkylränta än WACC anses projektet mindre lönsamt. Figur 9.6 
illustrerar nuvärdet beräknat med olika kalkylräntor i jämförelse med normvärde. 
Kapitalkostnaderna beräknas med en WACC som antas vara 4,3 % och NUAK antas vara 
värderat med normvärdet NG15223 för plåtstation 800 kVA på 311077 SEK. Då 
kapitalkostnaderna nuvärdesberäknas med olika interna kalkylräntor och jämförs med 
normvärdet fås kurvan i Figur 9.6. 

 

Figur 9.6 Nuvärdesberäkningar med olika kalkylräntor inom ett företag med antagen 
WACC på 4,3 % och normvärde 311077 SEK. 

Att kurvorna skär varandra vid en kalkylränta på 4,56 % och inte 4,3 % beror på den 
succesiva revideringskomponent på 10 år som tillkommer vid beräkning av 
kapitalkostnaden. Skulle inte den succesiva revideringskomponenten inkluderas skulle 
skärningspunkten vara 4,3 %. Vid en intern kalkylränta på exempelvis 7 % är en 
investering på ungefär 75 % av normvärdet lönsam. En investering görs av många 
anledningar, men om anledningen bara skulle vara att öka intäktsramen skulle en 
investering över 75 % av normvärdet med en intern kalkylränta på 7 % inte vara lönsam. 
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9.5 Redovisning av kostnader för investering i nätstationer 
För att få mer korrekt kostnadstäckning än vad som presenteras i Figur 9.1 till Figur 9.3 kan 
redovisning av kostnader ha betydelse. Utifrån ett exploateringsprojekt och ett 
reinvesteringsprojekt, som presenteras närmare i bilaga 0, togs kostnadskalkyler fram av 
Roland Horvath som är projektansvarig på Mälarenergi. Kostnadskalkylerna är baserade på 
P2 nivå i EBR kostnadskatalog.  Nedan följer en kort beskrivning av exploaterings- och 
reinvesteringsprojektet. 

• Exploateringsprojekt Nordanby Äng: Betongstation 1 x 800 kVA två linjefack samt 
ett transformatorfack. Alternativen är inomhus- eller utomhusbetjänad station.  
 

• Ombyggnad av eluttrustning i befintlig stationsbyggnad av betong (ET213 
Stålverksgatan): Mellanspänningsställverket i stationen skall förnyas med 2 
ledningsfack samt ett transformatorfack. Lsp - ställverket skall förnyas och förses 
med en huvudbrytare. Ny trafo 800 kVA. 

När ett nätstationsprojekt genomförs tillkommer ofta kostnader som tillhör löpande 
kostnader och kostnader som tillhör andra projekt så som investeringskostnader i kabel. 
Kostnader som tillhör andra projekt ska värderas med egna normvärden enligt regleringen. 
Kostnader som kan redovisas på annat sätt identifierades tillsammans med nätplanerare 
Stefan Svensson på Mälarenergi. Dessa kostnader utgjordes av  

• kostnader relaterade till kabelprojekt, 
• kostnader som kan fördelas på kabel- och nätstationsprojekt, 
• avbrottskostnader som kan redovisas som löpande kostnader samt 
• raseringskostnader som inte åsätts något värde i intäktsramen. 

Ytterligare en justering som kan göras, när man utgår från en EBR-kostnadskalkyl, för att 
få en mer rättvisande bild av kostnadstäckningen är att reducera arbetsomkostnadspålägget 
från 152 % till 102 % och materialomkostnadspålägget från 8 % till 6 % på samma sätt som 
görs för normvärden.  

9.5.1 Nordanby Äng investeringsprojekt 
I bilaga E.1 presenteras kostnadskalkylen för Nordanby Äng nätstationsprojekt med 
markeringar för de poster som justeras. Justeringar som görs är att exkludera 
kabelkostnader som kan redovisas som delvis förnyelse av kabel och avbrottskostnader som 
kan redovisas som löpande kostnader. 86 % av kostnader som kan fördelas på kabel- och 
nätstationsprojektet tilldelas nätstationsprojektet. Andelen räknas utifrån hur stor del 
nätstationskostnaderna är av kabel- och nätstationskostnaderna totalt. Arbets- och 
materialomkostnadspålägget reduceras. I 
Tabell 9.2 presenteras utfallet av justeringarna.  
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Tabell 9.2 Tabellen baseras på kalkyl för Nordanby Äng nätstationsprojekt och visar 
resultatet av exkludering och reducering av kostnader. 

Kostnad Materiel 
[SEK] 

Maskin 
[SEK] 

Arbete 
[SEK] 

Övrigt 
[SEK] 

Summa 
[SEK] 

Grund 326 784 32 623 146 554 74 696 580 657 
Justering 300 538 22 586 111 257 39 489 473 870 
MO och AO avdrag -5 566  -22 075   
Total 294 972 22 586 89 183 39 489 446 230 

 
Nordanby Äng är en betongstation som med normvärde värderas till 311077 SEK. 
Kostnadstäckning uppgår till en faktor 1,87 då den ojusterade kalkylen jämförs med 
normvärdet. Justeringarna resulterar i en kostnadstäckning på 1,43 vilket är en reducering 
av kostnaderna för nätstationsprojektet med 23 %. 

9.5.2 Reinvesteringsprojekt Stålverksgatan 
I bilaga E.2 presenteras kostnadskalkyl för det reinvesteringsprojektet på Stålverksgatan. 
Reinvesteringsprojektet illustreras också i Figur 9.5. Justeringar som görs är att 
kabelkostnader exkluderas. 83 % av kostnader som kan fördelas på kabel- och 
nätstationsprojektet tillfaller nätstationsprojektet, resten exkluderas som kabelkostnader. 
Avbrottskostnader exkluderas då dessa istället kan redovisas som löpande kostnader. 
Raseringskostnader exkluderas helt då dessa inte räknas in i intäktsramen. Utfallet 
redovisas i tabell Tabell 9.3. 

Tabell 9.3 Tabellen baseras på kalkyl för nätstationsprojekt på Stålverksgatan och visar 
resultatet av exkludering och reducering av kostnader. 

Kostnad Materiel 
[SEK] 

Maskin 
[SEK] 

Arbete 
[SEK] 

Övrigt 
[SEK] 

Summa 
[SEK] 

Grund 307 317 30 900 214 930 48 986 602 133 
Justering 260 168 14 790 127 647 23 930 426 534 
MO och AO avdrag -4 818  -25 327   
Total 255 350 14 790 102 320 23 930 376 657 

 
Stationen på Stålverksgatan är en betongstation som med normvärde värderas till 311077 
SEK. Ursprungligen var den kalkylerade kostnaden i förhållande till normvärdet en faktor 
1,94 Då kostnaderna justerats uppgår kostnadstäckningen till en faktor 1,27 vilket är en 
reduktion av kostnaderna med 34 %. 
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10 Avslutning 
I detta kapitel diskuteras resultatet. Diskussionen är i huvudsak uppdelad i enlighet med de 
delfrågor som arbetet ämnar besvara och avslutas med att diskutera etiska aspekter. Slutsatser dras 
av arbetet i sin helhet, metodkritik diskuteras och förslag ges på ytterligare utredningar. 

10.1 Diskussion 

10.1.1 Tidigare investeringar i elnätet 
Med information om ålder på anläggningarna som skickats in till EI kan man anta att 
många komponenter i elnätet är betydligt äldre än 38 år och kan vara i behov av att bytas ut. 
Så länge komponenterna fungerar tillfredställande är de inte i behov av att bytas ut, men 
förnyar man inte elnätet succesivt genom att byta ut föråldrade komponenterna kan elnätet 
råka ut för tillförlitlighetsproblem som kräver för stora investeringar för att åtgärdas. Det 
går inte att ta reda på elnätets genomsnittsålder utifrån den kapitalbasen som rapporterats in 
till EI, eftersom informationen om ålder är inte helt rättvisande då de flesta anläggningar 
som är äldre än 38 år ges åldern 38 år vid redovisning.  
 
Efter analys av E.ON, Fortum och Vattenfalls kapitalbas kan några mönster urskiljas. Från 
mitten av 90-talet var investeringarna i elnätet förhållandevis låga. Stormar fick 
investeringarna i ledningar, stationer, transformatorer och kringutrustning att öka efter 
stormen Gudrun 2005 följt av stormen Per 2007. Lagkrav om månadsvis avläsning av el 
med start 2009 fick investeringar i elmätare att öka. 

10.1.2 Regleringens förväntade påverkan på nätföretagens investeringar 
Med real linjär metod för att beräkna kapitalkostnaderna kommer reinvesteringarna i elnätet 
öka. Stapeldiagrammen i bilaga 0 visar att investeringar i Vattenfall, E.ON och Fortums 
ledningar, stationer, transformatorer och kringutrustning förväntas öka. Det är svårt för 
nätföretagen att uppskatta framtida investeringar för hela kommande reglerperioden. De 
verkliga investeringar som kommer att göras i elnätet behöver inte alls motsvara 
sammanställda data från EI, men informationen kan säga något om vilken riktning 
företagen väntas ta vad gäller investeringar. 
 
Beroende på att många elnätsföretag fick höga intäktsramar för första tillsynsperioden med 
förhandsreglering, som inte utnyttjats fullt ut, kommer många av företagen få en justering i 
form av ett tillägg på intäktsramen för kommande reglerperiod. Det gör att många nätbolag 
kommer att ha mer kapital att röra sig med. Men fortsätter regleringen på samma vis skulle 
det småningom kunna innebära negativt kassaflöde för nätföretag med den ökade 
reinveseringstakt som kommande reglering kräver.  
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Nuvarande reglering gäller för en fyraårsperiod, vad som händer därefter vet ingen ännu. 
Att regleringen förändras mycket mellan perioderna skapar osäkerhet vid 
investeringsbeslut. Ett möjligt scenario för framtida reglering är att avskrivningstiderna 
förlängs för att inte ge en för stark styrsignal att byta ut väl fungerande anläggningar. 
Incitamenten som ges för att öka leveranskvaliteten, minska förlusterna och belastningen på 
elnätet skulle kunna stärkas.  När kunskapen om smarta elnät ökar kanske även investering i 
smart teknik främjas bättre i regleringen. 

10.1.3 Kostnadstäckning för reinvestering i nätstationer 
Fallstudien visade att Mälarenergi inte erhåller kostnadstäckning vid reinvestering i 
nätstationer. Normvärdet täcker i värsta fall endast en tredjedel av kostnaden. De enda 
fallen då normvärdena täcker kostnaderna är vid reinvestering i city då citytillägget 
inkluderas. Då täcks kostnaderna ofta med god marginal. Att projekten blir mer kostsamma 
än värdet för normen beror delvis på att Mälarenergi använder smart teknik i nätstationerna 
som är mer kostsam än vad normvärdet räknar med. Att nätstationsprojekten blir mer 
kostsamma beror också på att kostnader som inte tillhör projekten enligt regleringen, så 
som kabelkostnader, avbrottskostnader, raseringskostnader och annat, tillfaller projekten. 
Dessutom är material- och arbetsomkostnadspålägget reducerat enligt normvärdeslistan, 
och dessa kostnader ska enligt regleringen redovisas som löpande kostnader. För att 
redovisa mer reglersmart finns möjligheten att värdera anläggningar med smarta funktioner 
som inte motsvaras av normvärdet med anskaffningsvärde. Om inte den möjligheten finns 
kan kostnaderna som uppkommer vid investering i nätstationer redovisas mer reglersmart 
för att få bättre kostnadstäckning. För studien togs kalkyler fram baserade på EBR, för ett 
exploateringsprojekt och ett reinvesteringsprojekt, där kostnader som inte ska ingå i 
projekten kunde identifieras och justeras för att få bättre kostnadstäckning. Då företag ser 
över hur kostnader redovisas utgår de ifrån sina verkliga projektkostnader, och metoden för 
att särskilja kostnaderna kan vara en helt annan än den som föreslagits i det här arbetet. 

10.1.4 Styrsignaler för reinvestering i nätstationer 
Ett normvärde kan aldrig motsvara en verklig kostnad helt men det är viktigt att normlistan 
i genomsnitt speglar den verkliga kostnadsnivån för olika anläggningstillgångar.  Ett något 
lägre tilltaget normvärde kan ge styrsignalen att effektivisera projektarbetet för att hålla 
nere kostnaderna. Ett alltför lågt tilltaget normvärde kan medföra att reinvesteringar hellre 
görs där normvärden täcker kostnaderna bättre. Det väl tilltagna normvärdet för investering 
i nätstationer i city är ett sådant exempel.  
 
Lönsamheten i investeringarna beror också på kalkylräntan. Om WACC hamnar på en för 
låg nivå får inte elnätsföretagen en rimlig avkastning vilket är en av de uppgifter 
tillsynsmyndigheten har att uppfylla. 
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10.1.5 Etiska aspekter 
Med förhandsregleringen för kommande tillsynsperiod följer ett par konsekvenser som går 
emot riktlinjerna för reglering av elnätsföretagens intäktsramar. Att använda real linjär 
metod med en för kort avskrivningstid för beräkning av kapitalkostnaderna kan medföra 
resursförstörelse då väl fungerande komponenter byts ut i elnätet på grund av att de inte 
genererar någon avkastning längre och inte heller bidrar till intäktsramen. Är styrsignalen 
att reinvestera i komponenter för att de uppnått en viss ålder för stark finns risken att 
underhåll av komponenterna minskar då det inte finns någon anledning att hålla dem i god 
funktion. Gamla komponenter kan vara av god kvalitet och därför fungera alldeles utmärkt 
trots ålder. Under en fyraårsperiod uppstår förhoppningsvis inte något problem med 
resursförstörelse eftersom elnätet är föråldrat och det säkert finns komponenter som 
verkligen behöver bytas ut på grund av sämre funktion. Då elnätet är en kapitalintensiv 
verksamhet med långa avskrivningstider finns risker med att driva på reinvestering i elnätet 
för hårt. 
 
En annan aspekt som går emot riktlinjerna för regleringen är att avbrottskostnaderna är 
olika beroende på vilken kund som drabbas. Med kundspecifika avbrottskostnader utsätts 
elnätsföretag som har större antal kunder med stora avbrottskostnader för högre risk. 
Kundspecifika avbrottskostnader kan också medföra att kunder med högre 
avbrottskostnader prioriteras och mindre kunder diskrimineras. Likaså kan investering i city 
prioriteras på grund av att citytillägget ger god kostnadstäckning. 
 
Ytterligare en del i regleringen som går emot riktlinjerna för reglering av nätföretagens 
intäktsramar är att raseringskostnader inte ingår i intäktsramen. Då intäktsramen ska täcka 
skäliga kostnader för att bedriva nätsverksamhet borde raseringskostnader på något vis 
ersättas för att inte ge styrsignal att låta anläggningar som inte längre är i bruk stå kvar.  

10.2 Slutsats 
Det går inte att med säkerhet svara på hur nätföretagen kommer att investera kommande 
reglerperiod 2016-2019. Förutom att många delar av regleringen inte är fastställda ännu 
beror elnätsföretagens investeringsbeslut på flera faktorer. Investeringarna kommer att 
göras olika i företagen på grund av att de har skilda förutsättningar. Bland annat har de 
olika ägarstruktur och verkar i olika geografiska områden. Utöver det har regleringen 
förändrats mycket mellan reglerperioderna vilket skapar osäkerhet. Utan en långsiktig 
reglering får inte styrsignalerna den effekt som är önskvärd. Investeringar i elnätet styrs inte 
bara av regleringen utan även av att nätföretagen har ett eget ansvar att driva elnätet 
långsiktigt och hållbart. Med anledning av dessa aspekter kommer troligtvis inte 
reinvesteringstakten öka explosionsartat. 
 
Regleringen för kommande period utgår ifrån real linjär metod vid beräkning av 
kapitalkostnaderna. Elnätets genomsnittsålder är högre än vid den ålder då real 
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annuitetsmetod och real linjär metod beräknar kapitalkostnaderna till lika värde (se 
skärningspunkt i Figur 5.2) vilket medför att kapitalkostnaderna värderas till ett betydligt 
lägre värde i kommande reglerperiod. Real linjär metod ger starka styrsignaler att 
reinvestera i föråldrade anläggningar i elnätet eftersom reinvesteringarna medför att 
intäktsramen höjs. Incitamenten som ges i regleringen för att hålla god kvalitet i elnätet och 
minska kostnad för förluster har påverkan vid nätföretagens investeringsbeslut. En generell 
investeringsstrategi bland elnätsföretagen blir att byta ut föråldrade anläggningar och i 
samband med detta se till att öka kvaliteten och minska förluster i elnätet för att erhålla 
tillägg på intäktsramen. Incitamentet att öka kvaliteten innefattar bland annat att öka 
leveranssäkerheten i störningsdrabbade områden på grund av indikatorn CEMI4 (se avsnitt 
5.5.1), vilket troligtvis har effekten att investeringarna ökar på landsbygden. Incitamentet 
att minska belastningen på elnätet väntas inte ha någon större påverkan på nätföretagens 
investeringar för kommande fyraårs period.  
 
Nuvarande reglering för period 2012-2015 kunde medföra att nätföretag 
överkompenserades på grund av den reala annuitetsmetod som användes för att beräkna 
kapitalkostnaderna. Många nätföretag har inte utnyttjat sin intäktsram fullt ut vilket medför 
att skillnaden förs över till kommande period. Därför kommer elnätsföretagen troligtvis att 
ha kapital till att förnya elnätet. Analyser av kapitalbas och investeringar för ett urval av 
nätföretag har visat att investeringar i elnätet kommer att öka för kommande reglerperiod. 
Enligt enkätstudien kommer elnätsföretagen främst att fortsätta vädersäkra ledningar för att 
förnya elnätet och öka leveranssäkerheten. Med en ökning av investeringstakten i ledningar 
ökar sannolikt också investeringarna i stationer, transformatorer och kringutrustning.  
 
Fallstudie om Mälarenergis investeringsprojekt i nätstationer visade att Mälarenergi har 
betydligt högre verkliga projektkostnader än vad värdering med normvärdet ger, förutom 
vid investering i city då kostnadstäckningen är god. För att få bättre kostnadstäckning och 
en mer rättvisande bild av projektkostnaderna har rätt redovisning av kostnader betydelse. 
De höga projektkostnaderna beror delvis på att smarta ställverk används. Vid användning 
av smart teknik kan anläggningar värderas med anskaffningsvärde istället för normvärde 
och på så vis få full kostnadstäckning.  Höga projektkostnader beror också på att kostnader 
som kan redovisas på annat sätt ingår i projekten. Vid reglersmart redovisning för ett 
reinvesteringsprojekt kan kostnadstäckningen uppgå till en faktor 1,27 i jämförelse med 
norm istället för en faktor 1,94, vilket innebär en reducering av kostnaderna för med 34 % 
för projektet. Motsvarande undersökning för ett exploateringsprojekt reducerade faktorn 
från 1,87 till 1,43 med reglersmart redovisning vilket innebär en sänkning av kostnaderna 
för projektet med 23 %. Att reinvesteringsprojektets kostnader reduceras mer beror främst 
på att raseringskostnader inte ingår i intäktsramen med motiveringen att det vore orimligt 
eftersom kapitalbasen nuanskaffningsvärdenas. Om kostnadstäckning långt ifrån uppnås vid 
värdering med normvärde kan konsekvensen bli att andra investeringsprojekt som ger bättre 
kostnadstäckning prioriteras, exempelvis investeringsprojekt i city. 
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Den kalkylränta (WACC) som användes för beräkningar i rapporten antogs till 4,3 % 
utifrån ett medelvärde av konsulters framtagna kalkylräntor. Om kalkylräntan sätts till ett 
för lågt värde kan investeringsprojekten tillåtas kosta mindre för att vara lönsamma, 
beroende på att företagets interna kalkylränta är högre. Investeringsbesluten baseras på 
många faktorer, men en för låg WACC i förhållande till företagens interna kalkylräntor kan 
leda till att nödvändiga investeringar hindras. 
 
Kraven på elnätet förändras samtidigt som elnätet står inför behov av reinvestering. Det är 
viktigt att investeringarna i elnätet görs med tanke på framtiden. Därför är det angeläget att 
regleringen ger rätt styrsignaler. Studier om regleringen är betydelsefulla för att stödja 
aktörer inom branschen att fatta rätt beslut angående en viktig del av infrastrukturen. 

10.3 Metodkritik 
Eftersom elnätsföretagen rapporterade in data om kapitalbas 31 mars var det osäkert om EI 
skulle hinna skicka ut data om elnätföretagens kapitalbas innan examensarbetets avslut. 
Därför ställdes frågor om nätföretagens kapitalbas i enkäten. När elnätsföretagen väl hade 
rapporterat in all data gick det smidigt att få tag på den information från EI som var av 
intresse. Hade informationen om kapitalbasen funnits att tillgå i ett tidigare skede hade 
enkäten kunnat utformas med mer fokus på andra intressanta frågor.  
 
Att regleringen inte var helt fastställd och implementerad medförde att ett par elnätsföretag 
inte hade hunnit fundera på regleringens inverkan på investeringarna. På grund av det är 
svaren som lämnats inte helt säkra. Planerade investeringar som rapporterats in till EI är 
inte heller helt säker information eftersom framtiden är oviss. 
 
Att undersöka kostnadstäckning vid reinvestering i nätstationer hade kunnat vara i en 
särskild rapport. Den metod som användes för att justera kostnader i enlighet med 
regleringen utgick från en kostnadskalkyl gjord i EBR. En bättre metod hade varit att utgå 
ifrån hur ett avslutat projekt redovisas reglersmart. 
 
Med två uppdragsgivare med något olika intressen och en reglering som inte var helt 
fastställd hölls arbetet på en övergripande nivå. Trender i utvecklingen vad gäller 
investeringar i elnätet har kunnat redovisas, trots att den nya regleringen inte var helt 
fastställd vid tidpunkten för examensarbetet. 

10.4 Förslag till fortsatt arbete 
För att undersöka hur regleringen påverkar nätföretagens investeringar kan fördjupningar 
och olika typer av fallstudier utföras på i stort sett alla delar av regleringen. Utredningar av 
regleringen behövs för att validera de metoder som används eller komma med alternativa 
mer rättvisande metoder.  Förslag är att utreda: 
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• Hur regleringen skulle kunna utformas för att ge incitament att investera i smarta 
lösningar. 

• Hur regleringen kan modifieras så att risken minskar för att väl fungerande 
komponenter i elnätet byts ut. 

Ytterligare arbete kan göras för att validera normvärden och undersöka hur 
elnätsföretagen får bättre kostnadstäckning genom egna åtgärder internt. En bra metod 
för att redovisa kostnader reglersmart behöver utarbetas. I denna studie utfördes ingen 
jämförelse med andra elnätsföretag för att undersöka om de utvalda normvärdena även i 
andra företag medför bristfällig kostnadstäckning, det kanske vore intressant att göra.  
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 Faktorprisindex Bilaga A.
Faktorprisindex för byggnader är ett index som mäter prisutvecklingen för de 
produktionsfaktorer som används i byggbranschen som bland annat byggmästeri, VVS, el, 
löner, maskiner, transporter, drivmedel, elkraft, projektering. Byggkostnaden har fluktuerat 
något beroende på olika historiska faktorer, men ökat succesivt under tidens gång. Tabellen 
nedan visar faktorprisindex sedan 1910, årtal mellan 1922-2002 är inte med i denna tabell 
men hela tabellen finns att hämta på SCBs hemsida. 
 
Data t.o.m. 2014 
        
År Index 

1939=100 
Förändring från 
föregående år 

Inflationstakt 

1910 40 
  1911 40 0,0 3,0 

1912 41 2,5 2,1 
1913 42 2,4 0,3 
1914 43 2,4 1,3 
1915 49 14,0 14,9 
1916 61 24,5 13,0 
1917 84 37,7 26,2 
1918 107 27,4 47,0 
1919 135 26,2 10,4 
1920 144 6,7 1,9 
1921 129 -10,4 -18,5 
1922 96 -25,6 -16,7 
.. 
2002 2 886 3,0 2,2 
2003 2 958 2,5 1,9 
2004 3 051 3,1 0,4 
2005 3 167 3,8 0,5 
2006 3 338 5,4 1,4 
2007 3 543 6,1 2,2 
2008 3 718 4,9 3,4 
2009 3 750 0,9 0,9 
2010 3 847 2,6 2,3 
2011 3 978 3,4 2,3 
2012 4 067 2,2 -0,1 
2013 4 119 1,3 0,1 
2014 4 166 0,8 -0,3 
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 NUAK fördelat på installationsår för Bilaga B.
E.ON Fortum och Vattenfall 

I denna bilaga är NUAK fördelat på installationsår sammanställt för elmätare och IT-
system, ledningar och stationer, transformatorer och kringutrustning. Planerade 
investeringar halvårsvis mellan 2015-2019 är också sammanställda för elmätare och IT-
system, ledningar och stationer, transformatorer och kringutrustning. Data om planerade 
investeringar är inte rättvisande men kan indikera på om investeringstakten väntas öka eller 
minska. 

B.1 Elmätare och IT-System 

 
 

Figur B.1.1 NUAK fördelat på installationsår för elmätare och IT-system i region- och 
lokalnätet. 

 

Figur B.1.2 Planerade investeringar i elmätare och IT-system halvårsvis mellan 2015 och 
2019.  
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B.2 Ledningar 

 
Figur. B.2.1 NUAK fördelat på installationsår för ledningar i lokal- och regionnätet. En 

förstoring för att bättre illustrera NUAK fördelat mellan 1978-2014 visas i nedersta 
stapeldiagrammet. 

 

 
Figur B.2.2 Planerade investeringar i ledningar halvårsvis mellan 2015 och 2019. 
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B.3 Stationer, transformatorer och kringutrustning 

 

 
Figur. B.3.1 NUAK fördelat på installationsår för ledningar i lokal- och regionnätet. En 

förstoring för att bättre illustrera NUAK fördelat mellan 1978-2014 visas i nedersta 
stapeldiagrammet. 

 

 
Figur B.3.2 Planerade investeringar i Stationer, transformatorer och kringutrustning 

halvårsvis mellan 2015 och 2019. 
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 Frågor och svar på enkäten Bilaga C.
I resultat och analysdelen har de svar som inte gick att använda från föregående fråga 
gällande kapitalbas för stationer, transformatorer och kringutrustning sållats bort så att 
motsvarande svar för medelåldern inte redovisas. 

C.1 Lokalnät 

Namn 
Observera att svaren inte kommer i samma ordning som namnen presenteras. 
 
Fortum 
Vattenfall Eldistribution AB 
Skellefteå Kraft Elnät AB 
E.ON Elnät Sverige AB 
Ljusdal Elnät AB 
Öresundskraft AB 
Karlstads El och Stadsnät AB 
Västerbergslagens Elnät AB 
Sollentuna Energi AB 
Mälarenergi Elnät AB 
Linde Energi AB 
Elverket Vallentuna Elnät AB 
Göteborg Energi Nät 
Sundsvall Elnät AB 
 
Ägande 
 
Kommunalt 9 
Privat 4 
Statligt 1 
 
Typ av elnät 
 
Landsbygd <10 kunder/km ledning 4 
Tätort >20 kunder/km ledning 4 
Blandat nät 10-20 kunder/km ledning 6 
  
Hur mycket av kapitalbasen är ledningar? 
Anges i kSEK 
 
F1. 620000 



 

 II 

F10. 950 127 tkr 
F3. 65% (840Mkr) 
F8. 72% 
F4. 3080000 
F9. 5 600 000 
F2. 978 551 kkr 
F7. 527548 
F8. 2910000 
F11. X 
F12. 3785701 
 
Vad är genomsnittsåldern för ledningarna i lokalnätet? 
 
10 0 
10-20 0 
20-30 10 
30-35 2 
35-40 0 
40-45 0 
45-50 0 
>50 0 
 
Hur mycket av kapitalbasen är stationer, transformatorer och kringutrustning? 
Anges i kSEK 
 
F10. 40% 
F4. 1200000 
F2. 29% (367Mkr) 
F5. 244159 
F9. 3 500 000 
F7. 530177 
F1. 275000 
F8. 100638 
F3. 516 669 kkr 
F4. 1615000 
F12. 1472703 
F11. X 
 
Vad är genomsnittsåldern för stationerna? 
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0-10 0 
10-20 1 
20-30 9 
30-35 2 
35-40 0 
40-45 0 
45-50 0 
>50 0 
 
Hur mycket av kapitalbasen är elmätare och IT-system? 
Anges i kSEK 
 
F6. 307000 
F7. 107784 
F10. 80 000 
F5. 38796 
F4. 250000 
F1. 30000 
F9. 800 000 
F2. 6% (78Mkr) 
F8. 17828 
F3. 82 412 kkr 
F11. X 
F12. 180117 
 
Vilken nivå har investeringarna haft per år för nuvarande reglerperiod i lokalnätet? 
Anges i kSEK 
 
F10. 40 000 
F5. 16000 
F2. 13Mkr 
F7. 20000 
F6. 100000 
F3. 162 549 kkr, 2010 års prisnivå 
F9. 180 000 
F4. 100000 
F8. 5000 
F12. 80000 
F11. ~1600000 
 
Vilken nivå kommer investeringarna att ha per år för kommande reglerperiod? 
Anges i kSEK 



 

 IV 

 
F7. 40000 
F10. 40 000 
F1. 10000 
F3. 134 370 kkr, 2014 års prisnivå, Konstaterat i efterhand att den är för låg för att bibehålla 
snittåldern. 
F6. 150000 
F5. 41500 
F4. 140000 
F9. 220 000 
F8. 5000 
F2. 25 Mkr 
F11. ~1800000, inte kopplat till ny reglering 
F12. 90000 
 
Hur ser er investeringsplan ut för tillgångar i lokalnäten? 
F8. Den allra största delen läggs på vädersäkring av LSP-nät. Vilket innebär byte från 
ALUS till markledning cirka 75%. Nätstationer cirka 10%. Övrigt fördelas på HSP och 
mottagningsstation. 
 
F5. Mottagningsstation 29800, nätstation 800, luftledning 1140, kabel 86000 
transformatorer 38400, mätare 24000. 
 
F3. 60% ledningar, 27% mottagnings- och nätstationer, 12% mätare och IT-system. 
 
F1. En ny fördelningsstation 2016. Mest kabel i landsbygdsnät. 
 
F4. 30% Elmätare (Utbytesprogram för elmätare startar under perioden) 40% Fördelnings- 
och mottagningsstationer inkl. transformatorer 20% Kabelprojekt 10% Nätstationer 
 
F2. Mottagningsstationer 35%, nätstationer 10%, transformatorer 5%, luftledningar 0%, 
jordkabelnät 50%. 
 
F9. 33% gällande återinvesteringar består till största delen ombyggnad av äldre 
mottagnings- och fördelningsstationer 130/50/10kV med byte av ställverk och 
transformatorer. 67% förstärkning i mellanspänning och lågspänning samt serviser för nya 
anslutningar och reinvesteringar i samma anläggningar. 
 
F10. Ledningar 0,4-130kV 50%. Stationer 10-130kV 30%. Mätsystem 20%. 
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F7. Perioden 2016-2019 Totalt 183 mnkr i investering och reinvesteringar. Ledningar 68%. 
Stationer, transformatorer och kringutrustning 30%. Elmätare och IT-system 2%. Dessutom 
en ombyggnad av en mottagningsstation på ca 60 mnkr (utöver de 183 mnkr ovan). 
 
F6. Under 2015-2019 är den budgeterade fördelningen: 280 Mkr ledningar, i princip 
uteslutande jordkabel. 345 Mkr stationer och kringutrustning. 116 Mkr Elmätare och IT-
system. 
 
F10. Efter de stormstörningar vi hade i mitten och slutet av 00-talet så har vi haft en mycket 
hög investeringstakt i lokalnätet, i syfte att vädersäkra ledningarna. Vi kommer de 
kommande åren att fortsätta ha en hög investeringsnivå i samma syfte. Fokus flyttas allt mer 
från att bygga bort de långa avbrotten till att reducera antalet avbrott i speciellt 
störningsdrabbade områden. Kopplat till regleringen har vi haft mycket synpunkter på hur 
införandet av en ny kapitalmetod påverkar investeringsbesluten. Den nya 
regleringsmodellen tar utgångspunkt i anläggningarnas ålder och inte i dess funktion. Vi 
anser detta styr fel då det sällan är de äldsta näten som har de största kvalitetsproblemen. 
Detta har dock inte påverkat våra investeringsplaner. 
 
F12. I första hand reinvesteringar av äldre anläggningar. 
 
F11. Redovisas inte på det viset. 
 
Hur kommer era drift- och underhållskostnader i lokalnätet påverkas med ändringarna i 
regleringen? 
F4. Vi jobbar ständigt med att försöka sänka våra drift- och underhållskostnader oavsett 
reglering. Ändringen i regleringen förväntas begränsa våra intäktsmöjligheter och det 
kommer troligen att införas ett effektiviseringskrav som gör det än mer angeläget fortsätta 
jobba med drift- och underhållskostnaderna. 
 
F8. Vi kommer inte att satsa på "livsuppehållande" underhåll utan vi byter sådant som är för 
gammalt. Det medför att reinvesteringarna ökar och underhållet minskar. 
 
F3. Vi räknar med 1 % effektivisering 
 
F1. Inte alls. 
 
F2. Drift- och underhållskostnaden bör på sikt minska 
 
F7. Förhoppningsvis ligga rätt så stilla. Har idag rätt låga kostnader. Planen är att föryngra 
nätet och på så sätt hålla D&U låga även framgent. 
 



 

 VI 

F9. Inga ändringar är planerade. Fortsatt arbete med effektiviseringar och införande av 
sedan tidigare beslutad ny underhålls- och reinvesteringsstrategi genomförs. 
 
F5. troligen öka 
 
F10. Regleringen kommer inte påverka vår UH strategi nämnvärt, vi ger nätet vad det 
behöver. 
 
F6. Troligen inte alls. De kan möjligen sjunka som följd av ökad kablifiering men det är 
något som har pågått länge och som inte hänger på ändringarna i regleringen. 
 
 
F12. Vi har kontinuerlig översyn av D&U-kostnader, någon ytterligare påverkan pga 
nätregleringen har vi inte kalkylerat med. 
 
F13. Lägre på sikt men det kostar att bygga nytt också. Tillstånd, planering och uppföljning. 
 
F11. Våra ansträngningar fortgår i oförminskad takt. Men några större förändringar är inte 
att vänta. 
 
F14. Det som styr våra kostnader för drift och underhåll är primärt de kostnader vi har för 
felavhjälpning (alltså ett resultat av hur mycket störningar vi har) samt våra förebyggande 
underhållsinsatser. Det senare styrs i ett långsiktigt perspektiv och avsikten är att hitta en 
balans mellan förebyggande underhåll och utbyte av anläggningar (reinvestering). 
Förutsättningarna för drift och underhåll har inte ändrats nämnvärt i regleringen mellan 
innevarande period och kommande. Så styreffekten från regleringen ändras inte i egentlig 
mening. 
 

C.2 Regionnät 

Namn 
Fortum 
Vattenfall Eldistribution AB 
Skellefteå Kraft Elnät AB 
E.ON Elnät Sverige AB 
 
Ägande 
Kommunalt 1 
Privat 2 
Statligt 1 
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Hur mycket av kapitalbasen är ledningar? 
Anges i kSEK 
 
R3. 879696 
R2. 15000000 
 
Vad är genomsnittsåldern för ledningarna i regionnätet? 
 
0-10 0 
10-20 0 
20-30 1 
30-35 0 
35-40 0 
40-45 1 
45-50 0 
>50 0 
 
Hur mycket av kapitalbasen är stationer, transformatorer och kringutrustning? 
Anges i kSEK 
 
R2. 22000000 
R3. 840563 
 
Vad är genomsnittsåldern för stationerna? 
 
0-10 0 
10-20 0 
20-30 1 
30-35 1 
35-40 0 
40-45 0 
45-50 0 
>50 0 
 
Hur mycket av kapitalbasen är elmätare och IT-system? 
Anges i kSEK 
 
R2. 0 Särredovisas inte över 24 kV 
R3. 4838 
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Vilken nivå har investeringarna i regionnätet haft per år för nuvarande reglerperiod i 
regionnätet? 
Anges i kSEK 
 
R3. 20000 
R2. ~1600000 
 
Vilken nivå förväntas investeringarna ha per år för kommande reglerperiod i 
regionnätet? 
Anges i kSEK 
 
R3. 30000 
R2. Bra fråga, vi arbetar nu med den och den kan gå upp, ned eller vara oförändrad. Mest 
troligt är oförändrad, dvs ~1600mkr 
 
Hur ser er investeringsstrategi ut för tillgångar i regionnätet? 
R4. Vår investeringsstrategi styrs dels av vilka nya anslutningar vi ser komma (t.ex 
anslutning stora vindkraftparker) samt baserat på de risk och sårbarhetsanalyser av 
regionnätet vi gör. Dessa tillsammans leder till ett ökat investeringsbehov i regionnätet de 
kommande åren. 
 
R2. Den redovisas inte så. Vi särskiljer dem internt beroende på om det är tillväxt, 
reinvestering, eller lagstyrd. 
 
R3. I första hand reinvesteringar av äldre anläggningar och nyinvesteringar för anslutning av 
nya producenter 
 
R1. Ålder och tillgänglighet. Nya anslutningar drivs av kund. Finansiella restriktioner finns 
och beror på intäkterna. 

C.3 Frågor om incitament 

Hur stor påverkan har incitamentet att öka kvaliteten i elnätet på era investeringar? 
 
Stor 4 
Medel 6 
Liten 4 
Ingen alls 0 
  
Kommentar 
F1. Vårt mål är att minska avbrott. 
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F4. Personsäkerhet och leveranskvalitet är viktigt för oss oavsett reglering. 
 
F3. Det är inte regleringen som i första hand skapar incitamentet utan våra kunder. 
 
F8. Vi ligger ganska bra till på SAIDI och SAIFI och har inte kollat CEMI4 något ingående. 
 
F10. Tillgänglighet till kund kommer alltid att vara ett incitament i utvärdering av olika 
investeringsprojekt, men dagens krav från EI är för dåligt för att rent ekonomiskt ha någon 
större betydelse. Men det kommer säkert att ha större betydelse i framtiden. 
 
F2. God kvalitet har hög prioritet 
 
F9. Stora delar av investeringarna drivs av utökning av nätet och ersättande av gamla 
nätdelar. Visst påverkar incitamentet från regleringen men drivkraften är huvudsakligen 
förbättring av leverans till kund och vår bedömning av kundens förväntningar. Incitamentet 
och beräkningar av regleringspåverkan kan bidra till att motivera de investeringar som ändå 
planeras. 
 
F7. Vi har insett att vårt nät har hög medelålder och behöver föryngras. Medvetenheten att 
förnya allt utom ledningar har alltid funnits. Den stora förändringen blir att förnya 
kabelnätet (cirka 120 mil) vilket innebär flera mils ombyggnad varje år för all framtid. 
 
F6. Det kommer inte att styra nivån på investeringarna, men det kommer att styra var vi gör 
våra investeringar. Incitamenten är tydliga var vi bör investera. 
 
F12. Marginell påverkan 
 
F13. Sannolikhetsbedömning som även styrs av direktregleringen och företagets policy! 
 
F14. Kvalitetsmodellen för kommande regleringsperiod är ännu inte fastlagd och vi kommer 
inte att få veta det exakta kvalitetskravet förrän då EI beslutar om intäktsram. Vi har dock 
med antaget kvalitetskrav med i våra beslutsunderlag som en av många inparametrar. Det är 
dock andra krav som har större betydelse. Faktisk leveranskvalitet för berörda kunder, 
avbrottsersättning och eventuella förstärkningsbehov är av större betydelse. 
 
F11. Vi jobbar hårt med att sänka vårt SAIDI, men även SAIFI och CEMI4. 
 
Hur stor påverkan har incitamentet att minska kostnader för nätförluster på era 
investeringar? 
 
Stor 1 
Medel 3 
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Liten 9 
Ingen alls 1 
 
Kommentar 
F5. Vi har tidigare haft projekt som mer tydligt styrt mot lägre förluster i elnätet. Under 
kommande period finns det inga projekt med ett tydligt sådant incitament. Dock är ju 
förlustvärderingen alltid ett inslag i projekteringen både för nät och även vid inköp av 
transformatorer, oavsett anledning till projektet. Hur det kommande incitamentet i 
regleringen faller ut för oss vet vi inte. Kanske får vi ompröva våra projektplaner efter det? 
 
F7. Vi påverkas i första hand av vädret och kan inte göra så mycket år förlusternas storlek. 
Vi har sedan många år köpt transformatorer med låga förluster och har en väl dimensionerat 
nät. Våra medelförluster ett normalår är 3% och varierar mellan 2,8-3,2 beroende på väder. 
 
F6. Vi kommer i första hand att genomföra en kartläggning för att få reda på var i nätet vi 
har våra nätförluster. Därefter kan eventuella åtgärder vara möjliga men i nuläget har vi det 
svårt att påverka våra nätförluster. 
 
F3. Vi har redan mycket låga förluster i vårt nät, ca 2,8-3%. 
 
F10. Vi kommer alltid att titta på investeringar som kan minska våra kostnader på lång och 
kort sikt. 
 
F8. Vi jobbar hela tiden med att effektivisera nätet. En höjd avgift för reaktivt effektuttag 
kan vara en modell för att hålla förlusterna nere. 
 
F2. Att reducera nätförlusterna är ofta en god affär 
 
F9. Att minska nätförlusterna är en egen drivkraft i sig för att minska kostnaderna för våra 
kunder. Incitamentet och beräkningar av regleringspåverkan kan bidra till att motivera de 
investeringar som ändå planeras. 
 
F12. I första hand genom reinvestering av uttjänat nät. 
 
F14. Ur ett energieffektiviseringsbehov är det självklart att det ska finnas en drivkraft att 
även minska nätförlusterna. Detta jobbar vi med kontinuerligt, med målsättningen att 
minska kostnaderna och därmed hålla priserna till kunderna nere. Vi ser inte at införandet av 
incitament i kommande utförande påverkar vårt agerande ytterligare. Därvid är incitamentet 
för svagt. Dessutom kommer incitamentet att minska förlusterna i konflikt med det andra 
incitamentet att öka systemutnyttjandet. Även detta är viktigt för oss att öka 
utnyttjningsgraden i elnätet och därmed utnyttja våra anläggningar bättre. En ökad 
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utnyttjningsgrad leder ofta till ökade nätförluster. Det är viktigt att hitta en balans för 
totalekonomin. 
 
Hur stor påverkan har incitamentet att minska kostnader för överliggande nät på era 
investeringar? 
 
Stor 0 
Medel 2 
Liten 10 
Ingen alls 2 
 
Kommentar 
F4. Ännu är inget tänkt kring detta då vi inte vet hur det faller ut för oss och vad som krävs 
för åtgärder för att förändra situationen. 
 
F5. minimal möjlighet att påverka i nuläget 
 
Vi har små möjligheter att påverka effekttopparna som det ser ut nu. I framtiden kommer vi 
att gå över till effekttaxa och det kan ha inverkan. För övrigt så ligger belastningen ungefär 
lika varje år och förändras väldigt lite. 
 
F2. Vi har svårt att påverka effekttoppar och utjämna energiuttaget 
 
F3. Vi jobbar med tariffen för att jämna ut kundernas effektuttag. 
 
F7. Vi minskar kostnaderna genom att införa effekttariff och på så sätt kunna minska vårt 
abonnemang. Det är dock vädret som avgör mest på kort sikt. På lång sikt så kan vi bygga 
ett billigare nät genom att efterfrågan på effekt hålls nere. Fyra år är för kort sikt för att detta 
ska slå igenom. 
 
F9. Vi strävar hela tiden efter att minska våra kostnader mot överliggande nät. Investeringar 
för att jämna ut belastningar och kapa effekttoppar görs i princip inte i dagsläget. Ytterligare 
analys om hur investeringar kan göras och arbetssätt ändras för att åstadkomma detta 
behöver göras när väl utformningen av incitamentet blir känd. 
 
F6. Detta är något vi börjar titta på i samband med projekt inom smarta nät och det är 
möjligt att det kan leda till investeringar framöver men det är svårt i nuläget att peka på 
specifika åtgärder. 
 
F11. Belastningen beror på våra kunder och det ligger inte i ett DSO:s företags primära 
verksamhetsområde att styra kunderna. 
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F14. Ur ett energieffektiviseringsbehov är det självklart att det ska finnas en drivkraft att 
även minska nätförlusterna. Detta jobbar vi med kontinuerligt, med målsättningen att 
minska kostnaderna och därmed hålla priserna till kunderna nere. Vi ser inte at införandet av 
incitament i kommande utförande påverkar vårt agerande ytterligare. Därvid är incitamentet 
för svagt. Dessutom kommer incitamentet att minska förlusterna i konflikt med det andra 
incitamentet att öka systemutnyttjandet. Även detta är viktigt för oss att öka 
utnyttjningsgraden i elnätet och därmed utnyttja våra anläggningar bättre. En ökad 
utnyttjningsgrad leder ofta till ökade nätförluster. Det är viktigt att hitta en balans för 
totalekonomin. 
 
Hur ser er investeringsstrategi ut för kommande reglerperiod? 
F1. Vårt mål är att minska avbrott. 
 
F7. Vi kommer investera i smartare nät för att hålla avbrottstider under kontroll samt att få 
bra kontroll över vår nätkvalitet. Det är mindre pengar i jämförelse med att föryngra nätet. 
Vi sätter personsäkerhet högst när det gäller reinvesteringar och att hålla nere avbrottstider. 
 
F5. ej analyserad 
 
F10. Personfara Kritiska systemdelar Modernisering Kvalitet 
 
F6. Föryngring av gamla komponenter och kablifiering är två faktorer som driver på 
investeringarna. Även personrisker t.ex. i icke personsäkra ställverk åtgärdas löpande. 
Nätförluster påverkar inte investeringsstrategin nämnvärt men vi kommer att genomföra 
studier på området för att se om det går att göra några åtgärder för att minska förlusterna i 
nätet. Leveranssäkerhet är också en pådrivande faktor som gör att vi kablifierar på 
landsbygd men leveranssäkerhetsincitamenten kommer också att styra mot högre 
leveranssäkerhet i tätort. 
 
F3. Byta så gamla "prylar" som möjligt. 
 
F2. Prio 1 Förnyelse av mottagningsstationer  
Prio 2 Markförläggning av luftledningsnät  
Prio 3 Förnyelse av nätstationer 
 
F9. Reinvesteringsstrategin kan sammanfattas i maximal riskreducering per krona. Risker 
bedöms utifrån ekonomi, personsäkerhet, miljö, leveranssäkerhet samt samhälle och kund 
med en fastställd prioritering från företagets ledning. Denna strategi håller på att 
implementeras. Som beskrivs ovan så är förnyelse av större stationer den dominerande delen 
av reinvesteringarna. En fastlagd investeringsstrategi finns ej. 
 
F8. Åldrat LSP-nät, och nätstationer, vädersäkring, personsäkerhet. 
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F4. Utan att ha analyserat konsekvenserna av den nya regleringen ser den ut så här ungefär: 
Personsäkerhet, anslutningsplikt av nya kunder, lagkrav (utlösningstider, leveranskvalitet, 
anläggningsbrister), bristande funktionalitet (t.ex. i elmätare, kontrollutrustning), föråldrade 
anläggningar/komponenter, förändring mot effektivare nätstruktur (t.ex. bygga bort 50 kV) 
 
F12. 1 föråldrade komponenter 2 kritiska systemdelar 3 kvalitet 
 
F14. Störst påverkande faktorer: Förstärkningar till följd av anslutning av förnyelsebar 
produktion. Utveckling av leveranskvalitet i speciellt drabbade områden. 
 
F13. Mer investeringar för att minska snittålder. 
 
F11. Vi arbetar nu med att fastställa den. Men tyvärr, fanns den färdig så delges den inte. 
 
Ger regleringen tillräckligt med incitament för att investera i ny teknik? 
 
Ja 3 
Nej 10 
  
Kommentar 
F11. Kvalitet och tillgänglighet premieras för dåligt i nuvarande förslag, där emot så tror vi 
att det kommer att ha stor betydelse i framtiden. 
 
F6. Regleringen ger mycket svaga incitament för att investera i ny teknik. Kostnader för 
förstudier m.m. som är rena personalkostnader får man ingen täckning för överhuvudtaget. 
Regleringen medger bara att man ska ha personalkostnader för "business as usual" med ett 
effektiviseringskrav vilket försvårar för satsningar på smarta lösningar. 
 
F5. nej inte i det korta perspektivet 
 
F9. I teorin har regleringen många av delar som krävs för att skapa en incitamentsstruktur 
för att investera i ny teknik. I praktiken krockar detta med myndighetens andra uppdrag att 
reglera de totala intäkterna. Genom en allt för hård tolkning. Myndigheten ger inte 
långsiktigt stabila spelregler och saknar incitament i sin modell för att företagen ska ta de 
första stegen gällande investeringar i ny teknik. 
 
F7. Se ovan. Bättre kontroll över vår nätkvalitet Kortare avbrottstider genom 
fjärrmanövrering och kortslutningsindikatorer för att hitta och avhjälpa fel vid avbrott. 
Kommunikation med kund för att minska effekttoppar samt information som kund 
efterfrågar. Nöjd kund är ett viktigt incitament. 
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F8. Det finns inget i regleringen som gör att man vågar satsa på ny teknik. 
 
F14. I princip skulle man kunna svara ja på frågan egentligen. Reglermodellen ger oss 
ersättning för de faktiska investeringar vi gör i elnätet, baserat på normprislistor. Hittar vi 
nya tekniska lösningar som ännu inte är normprissatta så har vi ändå möjlighet ta upp 
investeringen till anskaffningsvärde. Att svaret ändå blir ett nej beror främst på att vissa 
smarta lösningar innebär att vi utnyttjar ny kommunikationsteknik och datainsamling för att 
ta bättre operativa beslut. D.v.s vi kan öka överföringsförmågan i befintliga anläggningar 
utan att förstärka. Med den nya regleringsmodellen som tar fokus på anläggningarnas ålder 
gör att det blir fördelaktigare för nätbolaget att investera i nya grövre ledningar än att satsa 
på ny teknik. 
 
F11. Jag tycker inte att en reglering ska styra vilken teknik som ska användas, mer än att 
den teknik som levererar det bästa resultatet till lägst pris ska premieras. Om den är ny eller 
inte känns mindre viktigt i sammanhanget. 
 
F12. Vi tänker reinvestera våra PLC-baserade elmätare med nyare teknologi, främst för att 
kunna erbjuda effektbaserade tariffer till en bredare kundgrupp. Vi tittar på tekniker för att 
kunna höja belastningsgränsen för befintliga ledningar när yttre förutsättningarna som 
vindavkylning etc. tillåter det. 
 
Kommer delvis förnyelse spela roll för att hålla önskad ålder i elnätet? 
Ett par företag fick ytterligare en fråga angående delvis förnyelse 
 
F4. Absolut. Speciellt för vissa typer av anläggningar såsom lågspänningsnät och 
nätstationer. (För fördelningsstationer tror vi inte det kommer att ha så stor betydelse.) 
Lågspänningsnäten förnyas genom att kabelskåpen byts. Nätstationer i bra byggnader kan ju 
få näst intill evigt liv genom att successivt förnya lågspännings- och högspänningsställverk. 
 
F3. Delvis förnyelse är en tillfällig konstruktion som på sikt inte kommer att finnas kvar. Vi 
byter saker i nätet utan att egentligen vara reglersmarta. 
 
F2. Ja, delvis förnyelse tillämpas i mottagningsstationer, nätstationer, ställverk 
 
F1. Till viss del, t.ex. byte till isolerad lina i landsbygdsnät. 
 
Övriga kommentarer 
F9. Snittåldrarna på anläggningarna är angiven utifrån regleringens förutsättningar där inga 
anläggningar är äldre 38 år. Skulle denna regel inte finnas skulle snittålder vara högre. 
 



 

 XV 

F3. I grunden är den företagets ekonomiska strategi viktigare än reglerstrategin men den 
kommer att påverka oss vare sig vi vill eller inte. Att bibehålla kapitalbasens värde kan 
tvinga oss hålla en investeringsnivå som är högre än vi skulle ha tänkt oss annars. 
 
F11. Många av frågorna skär på ett annat sätt än vi gör. Därför bör siffrorna som anges här 
ses som riktlinjer och inte exakta nummer. 
 
F12. Alla metodik för att fastställa effektiviseringskrav, kvalitetsmått etc är ännu inte 
slutgiltigt beslutade av EI. Beroende på utfall från dessa kan investeringsviljan förändras 
något. 
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 Beskrivning av exploaterings- och Bilaga D.
reinvesteringsprojekt 

 
D.1 Exploateringsprojekt Nordanby Äng 

Nordanby Äng har under många år varit föremål för att exploateras. Detaljplanen är nu 
godkänd varför projektering startar under hösten 2014 för byggstart 2015. Området 
kommer att exploateras av Aroseken samt av ett ej ännu fastställt flerbostadshusföretag. 
Området kommer att omfatta ca 200 lgh (fördelat på 68 st radhus och ca 140 lgh i 
flerbostadshus). 

Befintlig nätstation ET277 Gäddeholmsgatan kommer inte att kunna klara den ökade 
belastningen när hela området är utbyggt utan en ny nätstation skall uppföras. Stationen 
skall anslutas till befintlig mellanspänningskabel som går mellan stationerna ET277 
Gäddeholmsgatan och ET199 Tunbytorpgatan S. 
 
Eventuellt kommer området att byggas i etapper där Aroseken aviserat att starta 
byggnationen i området mot ET277 Gäddeholmsgatan, vilket skulle, med fördel, innebära 
att dessa radhus matas från nätstation ET277 som är utrustad med en 500 kVA 
transformator. Något som kommer att bli relevant efter ombyggnation är att kontrollera så 
att inte belastningsökningen överstiger den nya transformatoreffekten. 
 
En befintlig mellanspänningskabel mellan stationerna ET277 Gäddeholmsgatan och ET368 
Strömledningsgatan 1 måste flyttas med anledning av den planerade byggnationen. 
Mellanspänningskabeln ersätts med en PEX240. Exploatören skall svara för kostnaden för 
omläggningen av elnätskabel och den samordnas med deras interna schaktarbeten för 
byggnationen av vägar. 
 
Elnät har även ledningar liggande mot befintliga fastigheter i exploateringsområdets östra 
gräns. Det är i nuläget oklart om de kan ligga kvar beroende på hur de nya 
fastighetsgränserna blir fastställda. Nuvarande underlag visar på att det kommer att finnas 
ett allmänt område mellan fastigheterna. Frågan skall ställas till exploatörerna i samband 
med planeringsmöten. Eventuella kostnader för flytt av ledningarna skall i så fall 
exploatören svara för. 
 
Lågspänningskablarna som matar området via Svanågatan kan med fördel omläggas till den 
nya stationen. Projektet skall avslutas i samband med att större delen av distributionsnätet 
är utbyggt. Servisanslutningar som kommer senare får konteras på servisanslutningskontot. 
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D.2 Reinvesteringsprojekt Stålverksgatan 

Ombyggnad av befintlig elutrustning i befintlig stationsbyggnad (ET213 Stålverksgatan). 
Förnyelse av nätstationen ET213 Stålveksgatan. Mellanspänningsställverket i stationen 
skall förnyas med 2 ledningsfack samt ett transformatorfack. Lsp - ställverket skall förnyas 
och förses med en huvudbrytare. Befintlig transformator 1000 kVA skall förnyas med 
anledning av att vid anslutning av nya kablar på gamla transformatorerna, har man i tidigare 
projekt sett att packningarna torkat, vilket inneburit att läckage uppstått. Dessa bedöms 
därigenom att vara i otillbörligt skick. 
 
Nätberäkningarna visar en maxlast på transformatorn på ca 500 kVA varför vi väljer att 
istället dimensionera den nya transformatorn för 800 kVA. Vid projektstart kontrollera 
maxvisarna i stationen för att bekräfta beräkningens riktighet. Gatubelysningen verkar 
redan vara utflyttad i separata kabelskåp. 
 
Inom området finns ett 25-tal kabelskåp som många inte är personsäkra och skall i samband 
med stationsförnyelsen förnyas. Kabelskåpsförnyelsen skall konteras på ett separat projekt 
knuten till investeringsbudgetens kabelskåpsprojekt. 
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 Kostnadskalkyler baserade på P2 i EBR Bilaga E.
Kostnader delas in i grupperna som beskrivs enligt de olika färgkoderna nedan. 

Kostnader för kabel 

Kostnader nätstation 

Kostnader som kan fördelas på projekten 

Avbrottskostnader 

Raseringskostnader 

 
E.1 Kostnadskalkyl för exploateringsprojekt Nordanby Äng 

Typ	   Kalkylkod	   Beskrivning	   Antal	   Enhet	   À-‐pris	   Summa	   Materiel	   Maskin	   Arbete	   Övrigt	  

Egen	   123123	  
Stations	  inköp	  2L+1B	  
exklusive	  trafo	   1	   ST	   417890	   288890	   288890	   0	   0	   0	  

Egen	   123456	   Stationsbädd.	   1	   ST	   36968	   36968	   0	   21480	   5488	   10000	  

Egen	   123344	  
Bygglovskostnad	  (Faktura	  v-‐
ås	  stad)	   1	   ST	   8372	   8372	   0	   0	   1372	   7000	  

Egen	   123412	   Uppdragsledare	   1	   ST	   34300	   34300	   0	   0	   34300	   0	  

Egen	   123475	   Projektledning	   1	   ST	   34300	   34300	   0	   0	   34300	   0	  

Egen	   654212	   Projektering	   1	   ST	   20580	   20580	   0	   0	   20580	   0	  

P2	   31265	  

IDRIFTTAGNING	  AV	  
KOMPLETT	  T1-‐STATION	  INKL.	  
UPPMÄRKNING	   1	   st	   672	   672	   0	   0	   672	   0	  

P2	   41041	   LASTBIL	   30	   tim	   631	   18916	   0	   0	   206	   18710	  

P2	   41116	  
FLYTTNING	  VID	  MINDRE	  
ARBETEN,	  2	  MONTÖRER	   1	   Arb	   1763	   1763	   0	   0	   1763	   0	  

P2	   99951	  

GRUNDLÄGGANDE	  
BEREDNING,	  FAST	  
TID/PROJEKT	   1	   st	   2470	   2470	   0	   0	   2470	   0	  

P2	   99953	  
FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNI
NG	   1	   km	   549	   549	   0	   0	   549	   0	  

P2	   99954	   SÖKA	  TILLSTÅND	   5	   st	   686	   3430	   0	   0	   3430	   0	  

P2	   99955	   UPPRÄTTA	  AVTAL	   2	   st	   686	   1372	   0	   0	   1372	   0	  

P2	   13624	   ÅTERSTÄLLNING	  GRUSYTOR	   30	   m2	   137	   4109	   0	   0	   0	   4109	  

P2	   13625	   ÅTERSTÄLLNING	  GRÄSYTOR	   150	   m2	   201	   30092	   0	   0	   0	   30092	  

P2	   13322	   LINA	  CU50	  JK-‐NÄT	   0	   km	   38505	   2095	   1871	   97	   127	   0	  

P2	   13331	   JORDTAGSSTÅNG	   1	   st	   207	   215	   82	   64	   69	   0	  

P2	   13341	   JORDFÖRBINDELSEMÄTNING	   1	   st	   617	   617	   0	   0	   617	   0	  

P2	   13535	  

TRAFIKAVSTÄNGNING,	  
PUNKTAVSTÄNGNING	  =	  250	  
ÅDT	   1	   st	   2228	   2228	   0	   427	   1228	   573	  

P2	   13540	  

TILLÄGG	  FÖR	  OMLEDNING	  
AV	  GÅNGTRAFIK	  TILL	  
MOTSATT	  SIDA.	  CITY	   1	   st	   4241	   4241	   0	   518	   1660	   2064	  

P2	   13557	  
TILLÄGG	  FÖR	  
BYGGSTÄNGSEL	  HÖJD	  2M	   60	   m	   69	   4160	   0	   0	   3293	   867	  

P2	   14017	  
MANTELPROVNING	  3-‐
LEDARKABEL	   2	   st	   314	   628	   0	   0	   412	   216	  

P2	   14062	  
AVSLUT	  12-‐24	  KV	  I.HUS	  PEX	  
3X1X50-‐240	   2	   st	   3878	   8086	   3627	   0	   4459	   0	  
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P2	   14067	  
TILLÄGG	  KAPSLAT	  AVSLUT	  
12-‐24KV	   2	   st	   3321	   7193	   6068	   0	   1125	   0	  

P2	   31261	  
KOPPLINGSARBETE	  HSP	  OCH	  
LSP	   10	   st	   549	   5488	   0	   0	   5488	   0	  

P2	   13611	  

ASFALT	  UPPBRYTN	  	  
RULLKNIV,	  HYDRALSPETT	  
TVÅ	  SPÅR	   0	   km	   35470	   355	   0	   174	   125	   56	  

P2	   13713	  
N035-‐N055	  0,3-‐0,5	  SCHAKT,	  
ÅTERFYLLNING	   0	   km	   99142	   9965	   561	   5212	   4193	   0	  

P2	   13720	   UTBYTE	  AV	  MASSOR	   10	   m3	   325	   3407	   1736	   324	   343	   1004	  

P2	   13722	  
TILLÄGG	  SCHAKT	  INVID	  
BEFINTLIG	  KABEL	   0	   km	   22501	   1125	   0	   495	   630	   0	  

P2	   13723	   KORSANDE	  HINDER	   5	   st	   2039	   10193	   0	   1618	   8575	   0	  

P2	   13724	  
BLOTTLÄGGNING	  BEFINTLIG	  
KABEL	   0	   km	   48199	   2410	   0	   1155	   1255	   0	  

P2	   13725	   SCHAKTA	  SKARV/PRESSGROP	   5	   m3	   193	   965	   0	   485	   480	   0	  

P2	   13736	  
MAN.	  SCHAKT	  BREDD	  <0,3M	  
DJUP	  0,65	   0	   km	   166218	   1662	   0	   0	   1662	   0	  

P2	   13737	   SANDNING	  0,3-‐0,7	  M	   0	   km	   27922	   291	   128	   99	   64	   0	  

P2	   13740	  
PACKNING/0,3M	  ENL	  
ANLÄGGNINGS-‐AMA	   10	   m2	   67	   674	   0	   194	   480	   0	  

P2	   13781	  
SANDNING	  0,3=0,7M	  
NORMAL	  MARK	  RS	   0	   km	   22405	   236	   128	   67	   41	   0	  

P2	   14004	  

UTDRAGNING	  KABEL	  >4,5	  
=7,0KG/M	  
(RUNTOMSVÄNGANDE	  
MASKIN	  >13	  T	   0	   km	   8626	   431	   0	   216	   215	   0	  

P2	   14052	  
SKARV	  0,4	  KV	  PAPPER-‐PLAST	  
185-‐240	   2	   st	   2515	   5277	   2711	   0	   2566	   0	  

P2	   14081	  
INMÄTNING	  KABELGRAV,	  
CITY	   0	   km	   6011	   60	   1	   0	   55	   5	  

P2	   15316	   PEX	  3X240	   0	   km	   190731	   20980	   20980	   0	   0	   0	  

P2	   31264	  

TILLÄGG	  VID	  
AVBROTTSARBETE	  I	  CITY-‐	  
OCH	  INDUSTRIOMRÅDE	  0,4	  
KV	   2	   st	   446	   892	   0	   0	   892	   0	  

Summa	  
	   	   	   	  

580657	   326784	   32623	   146554	   74696	  

 

E.2 Kostnadskalkyl för reinvesteringsprojekt 

Typ	   Kalkylkod	   Beskrivning	   Antal	   Enhet	   À-‐pris	   Summa	   Materiel	   Maskin	   Arbete	   Övrigt	  

Egen	   129823	   Station	  2L+1B	   1	   ST	   202500	   202500	   202500	   0	   0	   0	  

Egen	   321346	   Bygglovskostnad	   1	   ST	   4566	   4566	   0	   0	   0	   4566	  

Egen	   213265	   Ul	  (	  Del	  projledare)	   1	   ST	   34300	   34300	   0	   0	   34300	   0	  

Egen	   321231	  
Projektledning/	  
Projektering	   1	   ST	   34300	   34300	   0	   0	   34300	   0	  

P2	   41041	   LASTBIL	   20	   tim	   617	   12337	   0	   0	   137	   12200	  

P2	   99954	   SÖKA	  TILLSTÅND	   3	   st	   686	   2058	   0	   0	   2058	   0	  

P2	   13625	  
ÅTERSTÄLLNING	  
GRÄSYTOR	   100	   m2	   196	   19621	   0	   0	   0	   19621	  

P2	   15518	   N1XV(E)	  4X240	   0,2	   km	   104393	   20879	   20879	   0	   0	   0	  

P2	   13611	  

ASFALT	  UPPBRYTN	  	  
RULLKNIV,	  HYDRALSPETT	  
TVÅ	  SPÅR	   0,1	   km	   37164	   3716	   0	   1802	   1365	   549	  

P2	   13628	  

ÅTERSTÄLLNING	  
KÖRBANA,	  ASFALT	  8	  CM	  =	  
100	  M2	   10	   m2	   548	   5484	   0	   0	   0	   5484	  

P2	   13720	   UTBYTE	  AV	  MASSOR	   5	   m3	   324	   1701	   868	   168	   175	   491	  
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P2	   13740	  
PACKNING/0,3M	  ENL	  
ANLÄGGNINGS-‐AMA	   10	   m2	   68	   683	   0	   201	   482	   0	  

P2	   13723	   KORSANDE	  HINDER	   18	   st	   1986	   35748	   0	   5706	   30042	   0	  

P2	   13740	  
PACKNING/0,3M	  ENL	  
ANLÄGGNINGS-‐AMA	   10	   m2	   66	   657	   0	   190	   466	   0	  

P2	   14018	  
MANTELPROVNING	  3X1-‐
LEDARKABEL	   3	   st	   577	   1731	   0	   0	   1134	   597	  

P2	   14038	  
SKARV	  12KV	  PEX-‐PAPPER	  
3X50-‐240	   3	   st	   8547	   25641	   14825	   0	   10816	   0	  

P2	   14062	  
AVSLUT	  12-‐24	  KV	  I.HUS	  
PEX	  3X1X50-‐240	   3	   st	   3818	   11455	   4963	   0	   6492	   0	  

P2	   14067	  
TILLÄGG	  KAPSLAT	  AVSLUT	  
12-‐24KV	   3	   st	   3441	   10324	   8686	   0	   1638	   0	  

P2	   13323	   LINA	  CU95	  JK-‐NÄT	   0,1	   km	   73202	   7320	   6884	   190	   246	   0	  

P2	   13535	  

TRAFIKAVSTÄNGNING,	  
PUNKTAVSTÄNGNING	  =	  
250	  ÅDT	   1	   st	   2175	   2175	   0	   418	   1196	   561	  

P2	   13557	  
TILLÄGG	  FÖR	  
BYGGSTÄNGSEL	  HÖJD	  2M	   70	   m	   67	   4718	   0	   0	   3729	   989	  

P2	   31267	  

IDRIFTTAGNING	  AV	  
NÄTSTATION	  INKL	  
UPPMÄRKNING	   1	   st	   842	   842	   0	   0	   842	   0	  

P2	   99951	  

GRUNDLÄGGANDE	  
BEREDNING,	  FAST	  
TID/PROJEKT	   1	   st	   2470	   2470	   0	   0	   2470	   0	  

P2	   13341	  
JORDFÖRBINDELSEMÄTNI
NG	   2	   st	   601	   1203	   0	   0	   1203	   0	  

P2	   13331	   JORDTAGSSTÅNG	   2	   st	   203	   406	   148	   124	   133	   0	  

P2	   13311	   JORDTAG	  I	  LL-‐NÄT	   2	   st	   2532	   5064	   1381	   1654	   2030	   0	  

P2	   13733	  

SCHAKTA,	  GRUNDLÄGGA,	  
DRÄNERA	  FÖR	  
NÄTSTATION	  TYP	  4	   1	   st	   12172	   12172	   2722	   4704	   4746	   0	  

P2	   13720	   UTBYTE	  AV	  MASSOR	   40	   m3	   321	   12844	   6313	   1268	   1335	   3928	  

P2	   13722	  
TILLÄGG	  SCHAKT	  INVID	  
BEFINTLIG	  KABEL	   0,1	   km	   21882	   2188	   0	   970	   1218	   0	  

P2	   13724	  
BLOTTLÄGGNING	  
BEFINTLIG	  KABEL	   0,2	   km	   46896	   9379	   0	   4525	   4854	   0	  

P2	   13725	  
SCHAKTA	  
SKARV/PRESSGROP	   30	   m3	   188	   5645	   0	   2853	   2792	   0	  

P2	   13738	   SANDNING	  0,7-‐1,1	  M	   0,1	   km	   42848	   4285	   2100	   1328	   857	   0	  

P2	   14013	  
UTDRAGNING	  KABEL	  >	  2,5	  
=	  4,5	  KG/M	   0,2	   km	   7980	   1596	   0	   720	   876	   0	  

P2	   41112	  
KABELSCHAKTMASKIN	  
OCH	  2	  MONTÖRER	   1	   Arb	   6163	   6163	   0	   1826	   4337	   0	  

P2	   15420	   PEX	  3X1X240	   0,1	   km	   241672	   24167	   24167	   0	   0	   0	  

P2	   31262	  
AVBROTTSARBETE	  12-‐24	  
KV	   6	   st	   941	   5649	   0	   0	   5649	   0	  

P2	   31263	   AVBROTTSARBETE	  0,4	  KV	   30	   st	   504	   15116	   0	   0	   15116	   0	  

P2	   14043	   SKARV	  0.4KV	  N1XV(E)	  240	   15	   st	   1538	   23063	   10299	   0	   12764	   0	  

P2	   14070	  
ANSLUTA	  KABEL	  0,4KV	  
N1XV(E)	  240	   30	   st	   764	   22929	   583	   0	   22346	   0	  

P2	   25611	  
RASERING	  
BETONG/PLÅTSTN	   1	   st	   5040	   5040	   0	   2251	   2789	   0	  

Summa	  
	   	   	   	  

602133	   307317	   30900	   214930	   48986	  
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