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Utredning av elnätstariff för ett effektivt nyttjande av 

elnätet 

Bakgrund 
I elnätsföretagens ansvar ingår att ansluta nya kunder och förse nya och befintliga kunder med el. Det 

innebär en skyldighet att vid behov bygga ut sina elnät och säkerställa att systemet har en förmåga att 

distribuera el till kunder både på kort och lång sikt. Eftersom nätutbyggnad är en lång process, där hinder 

och förseningar kan uppkomma både i planerings- och provdriftsfas samt i samband med olika 

tillståndsprocesser, innebär varje moment i tidsplanen en viss osäkerhet. Det finns också osäkerheter 

kring vilket elbehov som kommer att finnas i framtiden med avseende på teknikutvecklingen, 

digitaliseringen, urbaniseringen och elektrifieringen av samhället. Om efterfrågan på eleffekt ökar på 

kort tid från både befintliga och nya elnätskunder, hinner vi inte förstärka elnätet i den takt som krävs. 

Ett sätt att hantera efterfrågan och nyttja elnätet mer effektivt är att använda elnätstariffen som 

styrmedel. 

Nätkapacitetsbrist är en relativt ny företeelse i Sverige. Norra Sverige har hittills inte haft lika 

omfattande utmaningar när det gäller nätkapacitetsbrist som södra Sverige. Med den tillväxt vi ser i 

Umeå kommun och utvecklingen mot storskalig elektrifiering av transporter och samhället i stort, är det 

dock troligt att det finns tider på dygnet där risken att lokal nätkapacitetsbrist kan uppstå i en framtid är 

större. Det finns indikationer på att förändringen kan gå så fort att det varken är ekonomiskt eller 

praktiskt möjligt att utveckla elnätet i den takt som krävs. För att kunna möta dessa utmaningar spelar 

nättariffen en väsentlig roll för att kunna minska eller flytta effekttopparna i elnätet, genom att skapa 

incitament för kunderna att styra sitt beteende till att använda el när belastningen i elnätet är lägre, till 

exempel genom att utnyttja automatik i sin elanvändning. På så sätt kan nyttjandet av elnätet 

effektiviseras vilket potentiellt kan innebära att elnätsföretagen får minskade kostnader i relation till 

antalet kunder och därmed minskar samhällskostnaden.  

Enligt ellagen ska elnätstariffen utformas så att den främjar ett effektivt nyttjande av elnätet. Andra 

principer som ska vara uppfyllda enligt ellagen är att tarifferna ska vara, skäliga, objektiva, icke 

diskriminerande och geografiskt oberoende. 

Energimarknadsinspektionen håller för närvarande på med en tariffutredning, där de förväntas komma 

med en rapport under 2021. Energimarknadsinspektionen (Ei) har påbörjat ett arbete för att ta fram 

föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Bakgrunden 

är att regeringen i oktober 2018 beslutade om en ändring i elförordningen (2013:208). Med bakgrund 

av det har Umeå Energi Elnät valt att initiera ett projekt som syftar till att utreda hur man kan skapa 

incitament för kunderna att använda elnätet mer effektivt, både nu och i framtiden.  

Syfte och mål 
Syftet med projektet är att förstå hur elanvändningen ser ut idag med hjälp av analyser av historiska 

mätdata, samt att hitta incitament som främjar ett mer effektivt nätutnyttjande som innebär en bättre 

samhällsekonomi. Projektet skall presentera ett förslag på kostnadsriktiga elnätstariffer som styr mot ett 

mer effektivt nyttjande av elnätet. För- och nackdelar med olika tarifförslag ska belysas i utredningen.  

Utifrån antaganden om framtiden skall tariffen utformas för att klara de framtida utmaningar vi ser, 

minska behovet av att bygga om elnätet och ge oss tid att förstärka elnätet där det krävs.  
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Metod 
En upphandling genomfördes där Sweco kom med det vinnande budet. Swecos arbete med att ta fram 

förslag på nya tariffmodeller har i korthet utförts i följande steg:  

1. Brutit ner Umeå Energi Elnäts förväntade intäkt (målintäkt) på olika kostnadsposter (rörliga 

kostnader och kapitalkostnader med ett antal underkategorier). 

2. Analyserat hur kunderna använder elnätet baserat på mätdata. 

3. Fördelat kostnader på tariffkomponenter (fast avgift, energiöverföringsavgift och effektavgift) 

enligt principen om kostnadsriktighet, dvs. att den kund som bidrar till en kostnad ska vara 

med och betala för den.  

Resultat 
Mätdatan som analyserats är för helåret 2019. Analysen av mätdatan har kunnat påvisa en rad intressanta 

iakttagelser. Till att börja med har vi kunnat se när belastningen är som störst över dygnet och när på 

året. Sweco har studerat de 200 respektive 500 topplasttimmarna och när på dygnet de inträffar, se Figur 

1 och 2. 

 

Figur 1 
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Figur 2 

 

 

Resultatet visar att höglasttid inträffar mellan 7-22 främst på vardagar. Vi kan även se att 

topplasttimmar kan inträffa under helgdagar.  

Sweco har även identifierat att belastningen är starkt beroende av utomhustemperaturen enligt Figur 3: 

 

Figur 3 
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Även Figur 4 visar att det finns ett tydligt samband mellan höglasttid och temperatur: 

 

Figur 4 
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Utifrån Figur 5 kan man se olika tariffgruppers påverkan på höglasttimmarna. Ett fåtal timmar är 

dimensionerande för elnätet.  

 

Figur 5 

 

Vi kan utifrån Figur 5 se att säkringskunderna har störst påverkan på höglasttimmarna, särskilt 20A (gul 

färg).  
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Det syns även i Figur 6, som visar på de olika tariffgruppernas fördelning av effektuttaget vid den högst 

belastade timmen (21 jan 2019 kl. 16), att säkringskunderna utgör en stor del av totala effekten. Av 

tariffgrupperna inom säkringsabonnemang, har 16, 20 och 25A störst andel av effekten. Andra stora 

effektandelar har tariffgrupperna ”Nätavgift effekt lågspänning” och ”Nätavgift högspänning”. 

 

Figur 6 

 

Förklaring till cirkeldiagram 
(nuvarande uttagstariffer)   

16L - 200 A Säkringsavgift för säkring 16 A-200 A 

Nätavgift Effekt L Nätavgift Effekt lågspänning (säkring över 200 A) 

Nätavgift HSP Nätavgift Högspänning, 11 kV 

Nätöverföring Nätavgift 45 kV 

Special Nätavgift 145 kV 

Nät Dåva uttag Nätavgift uttag 11 kV produktionsanläggning 

Tabell 1 

Bland kunderna inom framför allt 16, 20 och 25A är den anslutna anläggningen oftast en villa, radhus 

eller liknande. Vanliga uppvärmningsformer är direktverkande el och värmepumpar. Man skulle därför 

kunna misstänka att framför allt 16, 20 och 25A kunder har en relativt stor temperaturberoende 

elförbrukning, vilket också bekräftas i diagrammet i Figur 6. 
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Konkret har projektet resulterat i en leverans av en beräkningsmall som ger Umeå Energi Elnät stor 

flexibilitet att med hjälp av denna beräkna nivåer och jämföra kundpåverkan för olika varianter på 

tariffer, med olika fördelning mellan fast avgift, energiöverföringsavgift och effektavgift, och 

tidsdifferentiering av antingen energi eller effekt.  

 

Diskussion 
Vi har genom analysen av timdatan över hela vårt nät, fått en bild av hur elanvändningen ser ut under 

höglast. Vi har sett att de högsta topparna är några timmar på morgonen, 7–9 och några timmar på 

eftermiddagen/tidig kväll, främst 16–19. Sent på kvällen och nattetid är effektuttaget betydligt mindre. 

Syftet med att införa en effekttariff är att ge kunderna incitament att använda mer el när elnätet är mindre 

belastat.  

Den förväntade elektrifieringen av fordonsflottan kommer att innebära ett ökat effektuttag i nätet. I fall 

elnätet kan utnyttjas mer effektivt och laddning av elbil sker främst nattetid, skulle det kunna medföra 

att behovet av förstärkning av elnätet minimeras.   

Ett sätt att använda elnätet mer effektivt är att skapa en prissignal i tariffen, för att ge kunderna 

incitament att använda elen under låglasttid, vilket medför att kunderna i större omfattning kan påverka 

sin elnätskostnad. Detta kan åstadkommas genom att differentiera energi- eller effektavgiften i tariffen.  

 

Figur 7 

 

Figur 7 illustrerar hur kunderna kan påverka sitt effektuttag genom ändrat beteende. (a) innebär att 

kunden flyttar sin användning till låglasttid, (b) kan innebära att kunden energieffektiviserar och (c) 

skulle kunna symbolisera att ökad elanvändning förläggs till låglasttid, t ex elbilsladdning.  

Det är en utmaning att utforma tidsdifferentieringen optimalt både ur elnätets och kundernas perspektiv. 

Om tidsdifferentieringen för höglast är för snäv riskeras nya effekttoppar att skapas, vilket inte främjar 

ett effektivt nyttjande av nätet, och därmed inte ger någon effektminskning totalt sett. Om 

tidsdifferentieringen har för stort intervall ökar det svårigheten för kunderna att anpassa sin 

elanvändning till prissignalerna. Svårigheterna i utformningen av en tariff är att veta vad kunderna har 

för möjligheter eller vilja att agera på prissignalen. De som rent teoretiskt har större möjligheter att agera 

är de kunder som har ett mer varierat effektuttag.   
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Umeå är en expansiv region och det är viktigt att ha en nättariff som ger oss möjlighet att ansluta så 

många nya kunder som möjligt till vårt elnät. Om elnätskunderna förändrar sin elanvändning kan 

elnätsföretaget få lägre totala effekttoppar för hela nätet, och därmed lägre kostnader mot överliggande 

nät. Detta möjliggör att elnätet utnyttjas bättre och skapar bättre förutsättningar för att klara såväl 

storskalig elektrifiering av transportsektorn som den befolkningstillväxt som förväntas i regionen. Det 

kan även möjliggöra att Umeå Energi Elnät kan skjuta fram investeringar i elnätet och därmed bättre 

nyttja befintliga resurser. Genomförd tariffutredning utgör ett viktigt bidrag i arbetet med att 

framtidssäkra samhället och kommer att ligga till grund för Umeå Energi Elnäts fortsatta arbete vid  

utvecklandet en ny elnätstariff. 

Fortsatt arbete 
Vid ett eventuellt införande av en effekttariff är det av stor vikt att utbilda och informera kunderna om 

den kommande tarifförändringen. Detta för att skapa förståelse och tid att ställa om och anpassa sin 

elanvändning. Detta kan ske genom att investera i automatik, effektivare utrustning och förändra sitt 

beteende genom att använda mindre el när nätet är som mest belastat.  

En framtida tariff skulle kunna utformas som en dynamisk tariff som återspeglar de faktiska 

förhållandena i elnätet. För att kunna implementera en dynamisk tariff krävs det att det finns tekniska 

lösningar, exempelvis automation ute hos kunderna som kan svara på prissignaler. En dynamisk tariff 

skulle genom prissignaler bli ännu mer effektiv, och därmed motverka nätkapacitetsbrist i ännu större 

omfattning.   

Umeå Energi Elnät avvaktar Energimarknadsinspektionens tariffutredning och eventuella föreskrifter 

före ett eventuellt införande av en ny elnätstariff. 
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