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Abstrakt
I denna rapport analyseras konsekvenserna av ändringsförslagen för intäktsramen som
presenteras i rapporten Ei R2017:07. Analysen görs för elnätsföretaget Mellersta Skånes
Kraft som är ett litet elnätsföretag beläget på landsbygden i Skåne. Analysen mynnar ut i
investeringsförslag för framtida tillsynsperioder.
Energimarknadsinspektionen reglerar elnätsföretagens intäkter genom att sätta en intäktsram
som de måste följa. Intäktsramen är uppdelad i tillsynsperioder om fyra år och inför varje
tillsynsperiod ses regelverket över. Detta kan innebära betungande administrativt arbete,
speciellt för mindre elnätsföretag då de inte alltid har tid eller resurser att utvärdera
konsekvenserna av ändringarna som föreslås.
Analysen är byggd på Ei:s förslag att ändra avskrivningstider, beräkningen av WACC samt
åldersbestämning av anläggningsdelar. I resultatet presenteras intäktsramen för två
investeringsalternativ samt för det befintliga elnätet i utvalda områden i MSK:s elnät.
Resultatet visar att intäktsramen kommer minska betydligt mellan tillsynsperioderna 2016 –
2019 och 2020 – 2023, mycket på grund av förslaget att avskaffa 38-årsregeln och att
företagens WACC förväntas minska.

I

Abstract
This report analyzes the consequences of the proposed changes to the revenue framework
presented in the report Ei R2017:07. The analysis is made for Mellersta Skånes Kraft, a small
electricity grid company located in the countryside of Skåne county. The analysis presents
investment proposals for future regulatory periods.
Energimarknadsinspektionen controls electricity grid owners revenues by setting a revenue
framework they are obligated to follow. The revenue framework is divided into regulatory
periods that extends over four years, before each regulatory period the regulatory framework
is reviewed. This can entail burdensome administrative work, especially for small electricity
grid companies as they do not always have the time or resources to fully evaluate the
consequences of the changes that are about to come.
The analysis is based on Ei's proposal to change their determination of depreciation times,
determination of WACC and their age determination of specific parts of the power grid.
In the result, the revenue frame is presented for two investment options as well as for the
existing electricity grid in selected areas in the MSK grid. The result shows that the revenue
framework will fall considerably between the current and future regulatory period, much due
to the companies’ WACC is expected to decrease and the proposal to abolish the 38-year
rule.
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1 Inledning
Detta kapitel beskriver bakgrunden till rapporten, syfte, mål och vilka avgränsningar som
gjorts.

1.1 Bakgrund
Kraftiga vindar blåser för den gröna energin i Sverige. Fossila bränslen ska bort och ny
miljövänlig energi skall ta dess plats. Fem av Sveriges regeringspartier har kommit överens
om målet “100% förnybar el år 2040”, samtidigt är elbilar på frammarsch och solceller på
taken börjar bli en vanlig syn. Elektriciteten får en allt mer central del som den gröna
energibäraren i framtidsvisionerna för Sveriges energipolitik. Detta sätter hård press på
Sveriges elnät då de skall klara av en högre kapacitet samtidigt som andelen mindre
tillförlitliga energikällor som till exempel sol- och vindkraft blir högre. (Prop., 2017/18:228)
En stor andel av de svenska näten är byggda på 70-talet eller tidigare
(Energimarknadsinspektionen, 2017a). Det innebär att många nät har en gammal infrastruktur
som ska ta det stora ansvaret att föra vår gröna energi från producent till kund. För att
försäkra sig om att näten klarar av utmaningarna i framtiden är det viktigt att byta ut gamla
elnät mot nya mer avbrottssäkra nät.
Uppgiften att byta ut och förnya näten ligger hos elnätsföretagen som äger elnäten.
Elnätsföretagen verkar på en naturlig monopolmarknad och för att hålla en rättvis prissättning
mot kund har energimarknadsinspektionen (Ei) ett övervakningsansvar över nätföretagen. Ei
beslutar om regler och lagar som styr intäktsramen som elnätsföretagens måste hålla sig
inom. Intäktsramen dikterar villkoren för hur stor nätavgift nätägarna får ta ut av sina kunder.
(Energimarknadsinspektionen, 2017b)
Intäktsramen ses över vart fjärde år och inför varje ny tillsynsperiod beslutar Ei på förhand
om intäktsramens storlek för varje elnätsföretag. Storleken på intäktsramen baseras på fyra
olika delposter; företagets kapitalkostnader, löpande påverkbara kostnader, löpande
opåverkbara kostnader samt elkvaliteten. Av dessa delkostnader är kapitalkostnaden den
största då eldistribution är starkt beroende av dyra infrastrukturinvesteringar. Delposten
elkvalitet är den posten som kan variera mest mellan olika elnät. Ett stadsnät med nedgrävd
kabel har vanligen få avbrott, ett landsbygdsnät med luftledning har en större andel avbrott då
risken för väderorsakade avbrott är högre jämfört med nät med jordkabel. (Wallnerström et
al., 2014)
I intäktramens beslutsunderlag finns starka incitament för att kontinuerligt förnya elnätet
samt minimera avbrotten i nätet. Att lokalisera områden med gammal nätstruktur och
samköra det med vilka områden som är mest avbrottsdrabbade kan vara en god grund i
investeringsbesluten för elnätsföretagen. (Energimarknadsinspektionen, 2017a)
Tanken med detta examensarbete är att analysera vilka investeringar som elnätsägaren MSK
bör göra inför tillsynsperioden 2020 – 2023 med avseende på delposterna kapitalkostnader
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och avbrott i nätet och vikta dessa mot varandra. Nätet som ingår i analysen är ett
landsbygdsnät med stor andel luftledning, hög ålder och låg kundtäthet, det vill säga ett nät
med tuffa förutsättningar.

1.2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att se vad ändringsförslagen i rapporten Ei R2017:07 kan få för
konsekvenser för MSK och hur de kan lägga upp sin investeringsstrategi efter dem.
Målet är att ta fram relevanta investeringsalternativ utifrån parametrarna höjning av
intäktsramen och avbrottsfrekvens, samt ge en bild av vad förslagen i Ei R2017:07 kan
innebära.

1.3 Avgränsningar
I denna analys kommer ändringsförslag och antaganden baseras på Ei:s rapport Ei 2017:07.
Branschorganisationen energiföretagen har lämnat ett remissvar till rapporten Ei R2017:07
med kritik och synpunkter på förslagen, men dessa kommer ej beaktas.
Investeringskostnader i denna analys är tagna från EBR:s kostnadskatalog P1. Det finns en
mer detaljerad kostnadskatalog, P2, men efter inrådan från kontaktperson på MSK så har den
inte använts.
Vid om- och nybyggnation av nät så kan man inte alltid bygga nätet exakt som det var
tidigare. Byter man ledningstyp så kan de elektriska beräkningarna ändras, vilket innebär att
ändringar i nätuppbyggnaden behöver ske. För att inte komplexiteten i analysen skulle bli för
stor tas sådana elektriska beräkningar ej i beaktande. Antagandet görs att samma
ledningssträckor som används före ombyggnad även kan användas efter ombyggnad till
hängkabel och jordkabel.
Driftkostnader för de olika investeringsalternativen, hängkabel och jordkabel, har inte
inkluderats i de ekonomiska beräkningarna.
Kostnad för eventuella stolpbyten vid byte av ledning till hängkabel tas inte med i
beräkningarna. Befintliga stolpar antas i detta arbete återanvändas vid byte till hängkabel.
Endast kapitalbasen för HSP-kablar och HSP-ledningar inkluderas i beräkningen av
intäktsramen. LSP ledningar/kablar har ej inkluderats i analysen. Intäktsramen består också
av påverkbara och ej påverkbara kostnader (se figur 1) men dessa inkluderas ej i analysen.
Även transformatorer, nätstationer, mm. ingår i kapitalbasen, men även de exkluderas då
jämförelsen görs mellan befintlig ledning och ny kabel.
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2 Teori
I följande kapitel presenteras kortfattat bakgrundsinformation som är till nytta vid fortsatt
läsning av rapporten.

2.1 Sveriges elnät
Det svenska elnätet är uppdelat i tre nättyper: stam-, region-, samt lokalnät. Stamnätet drivs
av Svenska kraftnät (SVK) som ägs av svenska staten. Stamnätet är huvudnätet som knyter
samman Sveriges elnät både internt och internationellt, stamnätet definieras som elnät med
spänningen 220 kV eller högre. Regionnätet är länken mellan stamnätet och lokalnäten.
Spänningen hos regionnäten ligger vanligtvis mellan 30 och 130 kV. Lokalnäten i Sverige är
de nät med spänningsnivåer under 30 kV och är kopplingen mellan nätägarna och kunderna.
(Jacobsson et al., 2016)

2.2 Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som jobbar på uppdrag av Regeringen
(miljö- och energidepartementet) med uppdraget att verka för fungerande el-, gas- och
fjärrvärmemarknader i Sverige. EI ansvarar även för tillsyn av aktörer, tillståndsgivning och
utveckling av regler. (Energimarknadsinspektionen, 2018)
Elnätsföretagen i Sverige har koncessionsrätt i det geografiska område företaget bedriver sin
verksamhet. Det innebär att endast ett företaget får äga och bedriva elnätsverksamhet i det
område de har koncession för. Koncessionsrätten gör att elnätsföretagen jobbar på en naturlig
monopolmarknad då nätkunderna inte kan välja vilken nätägare de skall vara kund hos och
för att reglera elnätsägarnas intäkter beslutar Ei om intäktsramar för elnätsägarna för
tillsynsperioder om fyra år. (Jacobsson et al., 2016)
Inför den kommande tillsynsperioden (2020 – 2023) har Ei på uppdrag av Regeringen
sammanställt en rapport, Ei R2017:07, med förslag om författningsändringar gällande
intäktramen. Dessa förslag är tänkta att förbättra intäktsramen i form av lagförtydligande,
bättre incitament för investeringar i elkvalitet och en mer realistisk avskrivningstid.
(Energimarknadsinspektionen, 2017a)
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2.3 Historik nätreglering
Tabell 2-1. Viktiga förändringar på svenska elnätsmarknaden sedan 1994. (Bergerland et al., 2015)
(Wallnerström and Bertling, 2010)

År
1994

Händelse
Nätmyndigheten, en myndighet inom Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
inrättas. Nätmyndigheten blir senare en del av Statens energimyndighet.

1996

Den svenska elmarknaden avregleras. Den svenska elnätsmarknaden fortsätter dock som
ett naturligt monopol, vilket kräver en reglerande instans då nätägarna i stort sett
kompenseras för alla sina kostnader genom att sätta tariffnivåer oavsett näteffektivitet och
kvalitet.

1998

Projekt för att skapa en ny tariffreglerande modell startas av Nätmyndigheten.

2003

Nätnyttomodellen introduceras. Fiktiva referensnät används för att modellera nätägarnas
intäkter, detta sker efter avslutad tillsynsperiod.

2005

Stormen Gudrun drabbar södra Sverige och 450 000 kunder drabbas av strömavbrott. Det
politiska trycket för tydligare nätreglering ökar.

2006

En lag om obligatoriska riskanalyser gällande tillförlitlighet i elnätet införs, även krav på
handlingsplaner inkluderas i lagen.

2008

Ei grundas och tar över ansvaret för regleringen av det svenska elnätet.

2009

Nätnyttomodellen överges.

2012

Efterhandsreglering överges till förmån för förhandsreglering av intäktsramen under
tillsynsperioden 2012 – 2015. Kapitalkostnaden beräknas med real annuitetsmetod.

2016

Förändringar inför den andra perioden (2016 – 2019) med förhandreglering genomförs.
Kapitalkostnaden beräknas med real linjär metod, vilket innebär att anläggningsdelar
måste åldersbestämmas.

2017

Förslag på förändringar inför perioden 2020 – 2023 presenteras av Ei med rapporten Ei
R2017:07. Bl a fler olika avskrivningstider för anläggningsdelar presenteras, så kallade
differentierade avskrivningstider och avskaffandet av 38-årsregeln.

2.4 Intäktsramen och dess delar
Enligt ellagen (SFS 1997:857) ska nättarifferna (nätavgifterna) som kunder debiteras vara
skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Intäktsram definieras enligt ellagen (SFS
1997:857) som ”Med intäktsram avses i denna lag de samlade intäkter som en
nätkoncessionshavare högst får uppbära från nätverksamheten under en tillsynsperiod”, dvs
den sammanlagda avgift som en elnätsägare får debitera sina kunder under en 4-årsperiod.
(Energimarknadsinspektionen, 2016b)
Intäktsramen består av två delar, löpande kostnader och kapitalkostnader. Utöver dessa två
justeras även intäktsramen med eventuell under- eller överdebitering från föregående
tillsynsperiod.
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Figur 1. Intäktsramens uppbyggnad. Egen bild baserad på (Energimarknadsinspektionen, 2009)

2.4.1 Löpande kostnader
De löpande kostnaderna består av påverkbara och ej påverkbara kostnader. Exempel på
påverkbara kostnader är kostnader för drift och underhåll och kundspecifika kostnader för
mätning, beräkning och rapportering. Dessa kostnader har även ett effektiviseringskrav på sig
från Ei för att kunderna ska få ta del av den ekonomiska vinsten som effektivare drift av nätet
genererar. (Energimarknadsinspektionen, 2016a)
Ej påverkbara kostnader beskrivs av Ei som kostnader för nätförluster, abonnemang till
överliggande och angränsande nät och kostnader för myndighetsavgifter. Dessa kostnader får
nätägarna full ersättning för i intäktsramen. (Energimarknadsinspektionen, 2016a)
2.4.2 Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna består av två delar, kapitalförslitning och kapitalbindning, och båda dessa
bygger på kapitalbasen. Kapitalbasen är summan av nätets anläggningsdelars NUAK och
denna summa tas fram med hjälp av Ei:s normprislista (Energimarknadsinspektionen, 2015d)
och SCB:s faktorprisindex för byggnader (Statistiska Centralbyrån, 2018).
Anläggningstillgång definieras enligt förordningen om intäktsram för elföretag (SFS
2014:1064) som:
”1. en anläggning för överföring av el,
2. en anläggning för mätning av överförd el,
3. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för överföring av el,
4. ett system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el,”
För att beräkna kapitalförslitning och kapitalbindning under anläggningens ekonomiska
livslängd används kapitalbasen tillsammans med anläggningarnas ekonomiska livslängd,
anläggningarnas faktiska ålder och den regulatoriska kalkylräntan (WACC) enligt ekvation
(1) och (2). (Energimarknadsinspektionen, 2015a)
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När anläggningsdelens ekonomiska livslängd har löpt ut fortsätter anläggningsdelen att bidra
till intäktsramen tills att anläggningsdelen uppnår maximal livslängd (SFS 2014:1064), den så
kallade revideringskomponenten. Detta beräknas enligt ekvation (3) och (4).
(Energimarknadsinspektionen, 2015a)
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De ekonomiska och maximala livslängderna för anläggningsdelar under tillsynsperioden
2016 – 2019 är uppdelade i två olika kategorier, anläggningsdelar för överföring av el och
övriga anläggningsdelar. Anläggningsdelar för överföring av el har en ekonomisk livslängd
på 40 år och övriga har en ekonomisk livslängd på 10 år. Den maximala livslängden är 50
respektive 12 år, vilket gör att revideringskomponenterna är på 10 respektive 2 år. I rapporten
Ei R2017:07 presenteras förändringar som innebär att de tidigare 2 anläggningskategorierna
blir 15, samt att avskrivningstiderna för de olika delarna blir fler och olika. Detta görs för att
avskrivningstiderna bättre skall spegla de olika anläggningsdelarnas tekniska livslängd.
(Energimarknadsinspektionen, 2017a). Se bilaga 1 för de nya avskrivningstiderna.
För att ge nätägarna incitament att driva sina anläggningar med hög kvalitet och bidra till ett
effektivt nyttjande av elnätet har Ei beslutat att beroende på hur effektivt företaget utnyttjar
sitt nät får de en höjning eller sänkning av avkastningen på kapitalbasen, en så kallad
kvalitetsjustering. Höjningen får inte överstiga 5 % av intäktsramen och avdraget får inte
överstiga avkastningen på kapitalbasen enligt 3 kap. § 8. (Energimarknadsinspektionen,
2015b)

2.5 Regeln om schablonålder (38-årsregeln)
Inför den andra tillsynsperioden (2016 – 2019) med förhandsreglering ändrades metoden för
att beräkna kapitalkostnaderna i intäktsramen från real annuitetsmetod till real linjär metod,
detta innebar att nätets anläggningsdelar behövde åldersbestämmas. Som en övergångsregel
infördes samtidigt regeln om schablonålder. Anläggningsdelar som vid 2015 års slut var äldre
6

än 38 år samt anläggningsdelar som inte kunde åldersbestämmas bedömdes vara 38 år gamla
vid 2016 års början och åldras därefter. Tanken var att anläggningsdelar som åldersbestämts
med 38-årsregeln skulle sluta att bidra till intäktsramen vid år 2028. (Bergerland et al., 2015)
I Ei:s rapport Ei R2017:07 som presenterar förslag på förändringar som man anser bör införas
på den svenska elnätsmarknaden för perioden 2020 – 2023 föreslår man att regeln om
schablonålder (38-årsregeln) ska tas bort. Detta för att Ei anser att regeln skulle innebära en
orimlig överkompensation för elnätsföretagen. (Energimarknadsinspektionen, 2017a)

2.6 Avbrottsersättning
Om en uttagspunkt i nätet är oplanerat elektriskt frånkopplad i mer än 12 timmar har kunden
rätt till avbrottsersättning. En avbrottsperiod anses avslutad när avbrottet upphör och därefter
fungerar oavbrutet under de två följande timmarna. Vid avbrott mellan 12 och 24 timmar
betalas 12,5 % av kundens årliga nätkostnad i avbrottsersättning, dock lägst 2 % av
prisbasbeloppet avrundat till närmsta övre hundratal. Om avbrottet varar längre än 24 timmar
betalas ersättning med ytterligare 25 % av kundens årliga nätkostnad och för varje därefter
påbörjad tjugofyratimmarsperiod, dock lägst 2 % av prisbasbeloppet avrundat till närmsta
övre hundratal. Den totala avbrottsersättningen för en period kan högst uppgå till 300 % av
kundens årliga nätkostnad. (Mellersta Skånes Kraft, 2015)

2.7 ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR)
ElnätsBranschens Riktlinjer är ett system framtaget av branschorganisationen
Energiföretagen och elnätsföretagen. Systemet omfattar standardiserade anvisningar om hur
elanläggningar skall planeras, byggas och drivas. EBR omfattar dessutom två
kostnadskataloger för elledningar och transformatorstationer. Den ena katalogen innehåller
kostnader för lokalnätsanläggningar (0,4 – 24 kV) inklusive optonät, den andra
kostnadskatalogen innehåller kostnader för regionnätsanläggningar (36 – 146 kV).
Kostnadskatalogerna är uppdelad i tre nivåer, P1, P2 och P3. P1 är den mest övergripande
och används i planerings- och budgeteringsstadiet. P2 är mer detaljerad och används när mer
exakta kostnader behövs, till exempel vid beredning och projektering. P3 består av tidsstudier
för olika arbetsmoment och används främst vid uppföljning av byggnation. (Svensk Energi Swedenergy - AB, 2018)

2.8 Mellersta Skånes Kraft ekonomisk förening – MSK
Mellersta Skånes Kraft ek. för. är ett elnätsföretag bildat 1923 som driver elnätet på
landsbygden runt Tjörnarp och Linderöd i mellersta Skåne. MSK har också ett helägt
dotterbolag, Mellanskånes Kraft AB, vars verksamhet är elhandel (Mellersta Skånes Kraft,
2017a). Vid årsskiftet 2016 – 2017 hade MSK 2 439 uttagspunkter anslutna till sitt nät
(Mellersta Skånes Kraft, 2017b). För tillsynsperioden 2016 – 2019 fastställdes MSK:s
intäktsram till 81 177 000 kr. (Energimarknadsinspektionen, 2015c)
Se bilaga 2 för översikt över nätet.
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3 Metod
I följande kapitel redovisas metoden för hur analysen har utförts. MSK:s elnät ligger som
grund för analysen, antaganden som gjort har varit enligt EBR eller i samråd med
kontaktperson på MSK. Ei:s rapport Ei R2017:07 innehåller ändringsförslag för ett antal
lagar och förordningar och det är med avseende på dessa ändringsförslag som antaganden
gjorts. I övrigt har befintlig lagstiftning som ej har några ändringsförslag i Ei:s rapport Ei
R2017:07 använts.
I inledningen av examensarbetet fanns två elnät som kandidater för analysen. Ljungby
Energis elnät som är ett rent tätortsnät med övervägande andel nedgrävd kabel, samt MSK:s
nät som till största del är ett landsbygdsnät med mycket friledning och hängkabel. Efter
intervjuer med företagen framkom att de mest intressanta förändringarna i elnätsregleringen
för deras del var de differentierade avskrivningstiderna och hur de skulle investera inför
framtiden för att få en skälig intäktsram. Samtidigt behövdes MSK:s nät vädersäkras för att
reducera utbetalningarna för avbrottsersättning. Efter intervjuerna med respektive företag,
samt en förstudie som gav fördjupning i ämnet, togs beslutet att undersöka ett av näten i
stället för båda. Beslutet togs grundat i att omfattningen av studien skulle få plats inom ramen
för ett examensarbete á 15 hp. Valet föll på MSK:s nät då avbrottsfrekvensen i deras nät var
betydligt högre än i Ljungby Energis elnät.

3.1 Avbrottssammanställning
Befintlig avbrottsstatistik hos MSK består av handskrivna avbrottsrapporter från MSK:s
montörer. Avbrottsrapporter för åren 2013 – 2016 användes då 2016 års avbrottsstatistik var
den senaste tillgängliga vid avbrottssammanställningen. Det inledande arbetet bestod av att
föra över data från de handskrivna lapparna till Excel. Vid sammanställningen i Excel
noterades för varje avbrott; datum, aktuell brytare, LSP-/HSP-kund, nätstation, avbrottstid
och orsak. Se bilaga 3 för exempel på avbrottsrapport från montör.
Baserat på orsaken till avbrotten har en bedömning gjorts om orsaken till avbrottet skulle gått
att undvikas genom att antingen byta till hängkabel eller jordkabel från tidigare oisolerad
luftledning. Bedömningen har gjorts med grund i avbrottsorsaken som angetts av montören. I
rapporten har antagandet gjorts att alla fel som går att undvika genom förläggning av
hängkabel också går att undvika genom förläggning av jordkabel.
Avbrottsorsaker som bedömts kunna undvikas genom förläggning av hängkabel är: grenar på
ledning, enskilda träd på ledning, normalt snöfall och vind. Vid flera träd på ledning har
bedömningen att hängkabel ej skyddar gjorts då flera träd kan riva ner ledning/stolpar,
bedömningen har gjorts i samrådan med T. Aspqvist (personlig kommunikation, 14 april
2018)
Avbrottsorsaker som bedömts kunna undvikas genom förläggning av jordkabel är; förutom
alla orsaker som bedömts kunna undvikas genom förläggning av hängkabel även; stora
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mängder snö, åska, åverkan av djur och större stormar där flera nedfallna träd varit den
främsta avbrottsorsaken. (Wallnerström et al., 2014)
Följande avbrottsorsaker bedömdes som att de ej går att undvika; sabotage, överbelastning,
materialfel samt okända fel. Se figur 2 och 3 för exempel på sammanställning av avbrott.

Figur 2. Utdrag från sammanställning av avbrott från Excel.

Figur 3. Utdrag ur sammanställning av avbrottstider för nätstationer. Tiderna är baserade på de gränser då
avbrottsersättning börjar betalas ut.

Antal avbrott per nätstation och brytare summerades (se bilaga 4 samt separata excelfiler),
totalt summerades 300 avbrottsrapporter samt 3 storstörningar i form av stormrapporter.
Antalet avbrott som gick att undvikas genom vädersäkring låg till grund för valet av vilka
nätområden som inkluderades i analysen, gränsen drogs vid fem avbrott eller fler. De valda
brytarna blev; B6-4, B6-6, B6-8, B6-10, B6-16 och B20-3. Brytare B6-13 har flest avbrott
totalt, men få av dem bedömdes möjliga att undvika genom vädersäkring. Därmed
inkluderades B6-13 ej i analysen.
Avbrottssammanställningen resulterade i fyra stora excelfiler, en för varje år. Dessa är ej
redovisade i rapporten utan lämnas ut vid förfrågan.

3.2 Kostnad vid avbrott
På grund av nätägarnas skyldighet att betala ut avbrottsersättning är avbrottsersättning per
brytare intressant. Avbrottsersättningen per brytare påverkas av antal kunder och deras årliga
nätavgift. I analysen beräknades kostnaden för ett teoretiskt tolvtimmarsavbrott för varje
brytare.

3.3 Identifiering av lednings- och kabeltyper
De lednings- och kabeltyper som finns i nätområdena som skyddas av valda brytare
identifierades med MSK:s dokumentationssystem X-Power, även uppgifter om
ledningslängd, förläggningssätt samt ledningstyp fanns tillgängligt i X-Power. Ledningarnas
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ålder har tillhandahållits av kontaktperson på MSK, vid de tillfällen åldern varit okänd har
denna uppskattats i samråd med handledare på ÅF.

3.4 Ledningarnas bidrag till intäktsramen
Intäktsramen för ledningar inom aktuella nätområden för tillsynsperioden 2016 – 2019
beräknades med regler som gäller för perioden, dvs med 38-årsregeln och två olika
avskrivningstider, ekvation (1) – (4) användes. WACC sattes till 4,5 % då det är den WACC
som MSK har för nuvarande period enligt K. Olsson (personlig kommunikation, 13 april
2018).
För tillsynsperioden 2020 – 2023 användes de förslag som presenteras i Ei R2017:07, dvs
inget bidrag från 38-årsregeln och flera olika avskrivningstider, dessa förslag har även
använts vid beräkningar för intäktsramen under framtida tillsynsperioder. Ekvationerna (1) –
(4) gäller även för tillsynsperioden 2020 – 2023 och framöver.
Ledningarnas NUAK beräknades med Ei:s normprislista för elnät från 2014
(Energimarknadsinspektionen, 2015d) och räknades om till 2017-års priser med SCB:s
faktorprisindex för byggnader med parametrarna; flerbostadshus, totalt inkl. mervärdesskatt
och åren 2014 – 2017. (Statistiska Centralbyrån, 2018) enligt ekvation (5). Anledningen att
2017 års värde användes var att senare FPI inte fanns tillgänglig.

@4)ä2+$+,*'"2%3) =

ABC 2017 1 944,6
=
= 1,06
ABC 2014 1 833,7

(5)

Samtliga beräkningar för intäktsramar har utförts parallellt med två olika värden på WACC,
2,5 % respektive 3,5 %, efter önskemål från kontaktperson på MSK. Om de föreslagna
reglerna för beräkning av WACC för perioden 2020 – 2023 tillämpas på året 2017 så blir
WACC 2,47 % (Energimarknadsinspektionen, 2017a).

3.5 Investeringskostnader
Investeringskostnaderna för alternativen hängkabel samt jordkabel hämtades från EBR:s
kostnadskatalog P1. Befintlig ledning bestod av 12 olika ledningstyper, dessa kategoriserades
efter vilken kabel som skulle ersätta dem vid ombyggnad. Kategorierna hämtades från P1,
totalt normbestämdes sju typer av hängkabel och tolv typer av jordkabel (se tabell 3-1 samt 32).
Tabell 3-1. Ersättning vid förläggning av hängkabel

Befintlig ledning
Cu 16
Cu 25
FeAl 49
FeAl 62
FeAl 99 (6 kV)
FeAl 99 (20 kV)
FeAl 157

Kod (P1)
G12211
G12212
G12211
G12212
G12213
G12113
G11044
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Tabell 3-2. Ersättning vid förläggning av jordkabel

Befintlig ledning
AXCL 3x50
Axclight 3x25
BLL 62
BLL 99
BLX 99
Cu 16
Cu 25
FeAl 49
FeAl 62
FeAl 99 (6 kV)
FeAl 99 (20 kV)
FeAl 157

Kod (P1)
G14623
G14623
G14623
G14614
G14614
G14623
G14623
G14623
G14623
G14624
G14614
G14615

Normkoderna tilldelades en kostnad per kilometer ledning enligt tabell 3-3.
Tabell 3-3. Kostnader enligt EBR P1.

Kod (P1)
G12211
G12212
G12213
G12113
G11044
G14614
G14615
G14623
G14624

Konstruktion
HSP-hängkabel 10 – 25 OB från FL (12 kV)
HSP-hängkabel 50 – 70 OB från FL (12 kV)
HSP-hängkabel 95 OB från FL (12 kV)
HSP-hängkabel 95 OB från FL (24 kV)
Belagd lina 3x157 OB (24 kV)
PEX 3x95 (24 kV)
PEX 3x150 (24 kV)
PEX 3x50 (12 kV)
PEX 3x95 (12 kV)

Kostnad (kr/km)
275 310
318 394
332 322
353 391
385 779
310 626
363 737
317 476
340 748

Investeringskostnaden för båda alternativen inkluderar arbetskostnad och drifttagning.
Investeringskostnaden för hängkabel från P1 användes med antagandet att hängkabeln
ersätter befintlig friledning och befintliga stolpar kan fortsätta att användas. Raseringskostnad
för befintlig luftledning tillkom vid jordförläggning av kabel, koden G12601 användes för all
rasering och kostnaden uppgick till 27 341 kr/km.

3.6 Lånekostnader
Antagandet att samtliga investeringar behövde finansieras med lånat kapital gjordes. En ränta
på 3 %, löptid på 25 år och rak amortering sattes i samråd med K. Olsson (personlig
kommunikation, 13 april 2018).
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4 Resultat
Detta kapitel presenterar resultaten av utförd analys på MSK:s elnät. Stora delar av
förarbetet till rapporten har utförts i Excel och mycket av informationen därifrån presenteras
ej i denna rapport. Om denna information är av intresse för läsaren kan författarna
kontaktas.

4.1 Avbrottssammanställning
Sammanställning av montörers felrapporter för nätet gav att följande brytare har flest
felkällor som kan åtgärdas med hjälp av vädersäkring av nätet för åren 2013 till 2016; B6-4,
B6-6, B6-8, B6-10, B6-16 och B20-3. Se bilaga 4 för översikt över nätets brytare och antalet
gånger de brutit.

4.2 Kostnad vid avbrott
Figur 4 visar avbrottsersättningen baserad på 2015 års utbetalningar och ett teoretiskt
tolvtimmarsavbrott. Under 2015 förekom ett flertal stormar, en av de stormarna behövde
MSK inte betala ut ersättning för då den bedömdes som force majeure enligt K. Olsson
(personlig kommunikation, 28 februari 2018).

Figur 4. Utbetald avbrottsersättning under 2015 och för teoretiskt tolvtimmarsavbrott.

4.3 Investeringskostnader och lån
Investeringskostnaderna i nätområde som skyddas av respektive brytare visas för förläggning
av hängkabel och jordkabel i figur 5. I kostnaden för förläggning av jordkabel är rasering av
befintlig ledning inkluderad.
Näten som skyddas av brytarna B6-4 och B6-6 har de kortaste ledningslängderna (8251 m
respektive 3014 m) vilket ger en naturlig förklaring till de lägre investeringskostnaderna. De
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fyra andra områdenas ledningslängder varierar mellan 11,0 och 13,3 km, skillnaden i
investeringskostnad påverkas av nätets längd och vilken area ledningarna som ska ersättas
består av.

Figur 5. Investeringskostnad för hängkabel respektive jordkabel.

I figurerna 6 – 17 presenteras lånekostnaderna för respektive investering tillsammans med
nätets bidrag till intäktsramen.

4.4 Intäktsram
I figurerna 6 – 17 presenteras hur nätet efter respektive brytare bidrar till intäktsramen före
och efter ombyggnad jämfört med lånekostnaderna för investering i hängkabel respektive
jordkabel. Intäktsram befintlig ledning visar bidraget till intäktsramen om inga investeringar
utförs.
För varje nätområde presenteras två olika figurer, en med WACC 2,5 % och en med WACC
3,5 %.

4.5 B6-4
Brytare B6-4 skyddar ett nätområde i Norra Mellby (se bilaga 2). Brytaren skyddar 8251 m
högspänningsledning och 86 kunder varav två är effektkunder. Bidraget till intäktsramen från
befintlig ledning i området minskar med 58 % mellan tillsynsperioderna 2016 – 2019 och
2020 – 2023 (se figur 6). Sedan ligger intäktsramen på en jämn nivå fram till och med
tillsynsperioden 2048 – 2051, därefter är bidraget marginellt fram till och med perioden
2016 – 2079.
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Vid 2,5 % WACC (se figur 6) ger hängkabel ett högre bidrag till intäktsramen fram till och
med tillsynsperioden 2044 – 2047 jämfört med investering i jordkabel, därefter ger
investering i jordkabel högre bidrag till intäktsramen. Under löptiden för lånet bidrar
investering i hängkabel till högre intäktsram än lånekostnader. Investeringsalternativet
jordkabel genererar ett lägre bidrag till intäktsramen jämfört med lånekostnader under hela
löptiden för lånet.

Figur 6. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-4 med WACC, 2,5 %.

Vid 3,5 % WACC (se figur 7) ger hängkabel ett bättre bidrag till intäktsramen fram till och
med tillsynsperioden 2032 – 2035, därefter genererar investering i jordkabel ett bättre bidrag
till intäktsramen. Under löptiden för lånet bidrar investering i hängkabel till högre intäktsram
än lånekostnader. Investeringsalternativet jordkabel genererar ett lägre bidrag till
intäktsramen jämfört med lånekostnader under hela löptiden för lånet.
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Figur 7. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-4 med WACC, 3,5 %

4.6 B6-6
Brytare B6-6 skyddar ett nätområde i området Gunnarp (se bilaga 2). Brytaren skyddar
3014 m högspänningsledning och 49 kunder, området har inga effektkunder. Bidraget till
intäktsramen från befintlig ledning i området minskar med 76 % mellan tillsynsperioden
2016 - 2019 och perioden 2020 – 2023 (se figur 8). Därefter ligger intäktsramen på en jämn
nivå fram till och med tillsynsperioden 2056 – 2059, efter det är intäkterna marginella fram
till och med 2079.
Vid 2,5 % WACC (se figur 8) ger investering i jordkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med investering i hängkabel under hela deras ekonomiska livslängd. Båda
investeringsalternativen genererar ett lägre bidrag till intäktsramen än respektive lånekostnad
under lånens löptid.
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Figur 8. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-6 med WACC, 2,5 %.

Vid 3,5 % WACC (se figur 9) ger investering i jordkabel ett högre bidrag till intäktsramen än
investering i hängkabel under hela deras ekonomiska livslängd. Bidragen till intäktsramen
från båda alternativen understiger sina lånekostnader under lånens löptid.

Figur 9. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-6 med WACC, 3,5 %.

4.7 B6-8
Brytare B6-8 skyddar ett nätområde i Tjörnarp (se bilaga 2). Brytaren skyddar 10 992 m
högspänningsledning och 199 kunder varav två är effektkunder. Bidraget till intäktsramen
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från befintlig ledning i området minskar med 50 % mellan tillsynsperioden 2016 – 2019 och
perioden 2020 – 2023 (se figur 10), sedan är den jämn från 2024 – 2027 till och med
2052 – 2055 att sedan ge ett marginellt bidrag fram till och med 2071.
Vid 2,5 % WACC (se figur 10) ger investering i hängkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med investering i jordkabel fram till och med tillsynsperioden 2064 – 2067, därefter
är intäktsbidraget från investering i jordkabel högre. Hängkabel genererar högre bidrag till
intäktsramen jämfört med sina lånekostnader under lånets löptid, investering i jordkabel gör
det ej.

Figur 10. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-8 med WACC, 2,5 %.

Vid 3,5 % WACC (se figur 11) ger investering i hängkabel fortsatt ett högre bidrag till
intäktsramen jämfört med investering i jordkabel fram till och med tillsynsperioden
2064 - 2067. Hängkabel genererar högre bidrag till intäktsramen jämfört med sina
lånekostnader under lånets löptid, investering i jordkabel gör det ej.
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Figur 11. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-8 med WACC, 3,5 %.

4.8 B6-10
Brytare B6-10 skyddar ett nätområde i Tjörnarp (se bilaga 2). Brytaren skyddar 13 288 m
högspänningsledning och 162 kunder varav en effektkund. Bidraget till intäktsramen från
befintlig ledning i området minskar med 22 % mellan tillsynsperioden 2016 – 2019 och
tillsynsperioden 2020 – 2023 (se figur 12). Därefter halveras intäktsramen från perioden
2020 – 2023 till perioden 2032 - 2035 för att sedan minska succesivt fram till och med
perioden 2044 – 2047. Därefter är bidraget till intäktsramen marginellt fram till och med
perioden 2056 – 2059.
Vid 2,5 % WACC (se figur 12) ger investering i hängkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med investering i jordkabel fram till och med tillsynsperioden 2064 – 2067, därefter
är jordkabelns bidrag till intäktsramen högre. Hängkabel genererar ett lägre bidrag till
intäktsramen jämfört med sina lånekostnader fram till och med perioden 2032 – 2035,
därefter är bidraget till intäktsramen högre. Bidraget till intäktsramen från jordkabel ligger
under sina lånekostnader under hela lånets löptid.
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Figur 12. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-10 med WACC 2,5 %.

Vid 3,5 % WACC (se figur 13) ger investering i hängkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med jordkabel fram till och med tillsynsperioden 2064 – 2067, därefter är bidraget
från investering i jordkabel högre. Investering i hängkabel ger ett högre bidrag till
intäktsramen jämfört med sina lånekostnader under lånets löptid, något som inte gäller för
bidraget från investering i jordkabel.

Figur 13. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-10 med WACC, 3,5 %.
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4.9 B6-16
Brytare B6-16 skyddar ett nätområde i området Brostorp (se bilaga 2). Brytaren skyddar
12 884 m högspänningsledning och 154 kunder, inga effektkunder. Bidraget till intäktsramen
från befintlig ledning i området beräknas minska med 45 % mellan tillsynsperioden
2016 – 2019 och perioden 2020 – 2023 (se figur 14). Därefter ligger intäktsramen på en jämn
nivå till och med perioden 2040 – 2043 för att sedan minska till en ny jämn nivå till och med
2076 – 2079.
Vid 2,5 % WACC (se figur 14) ger investering i hängkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med investering i jordkabel under sin ekonomiska livslängd. Hängkabel genererar ett
högre bidrag till intäktsramen jämfört med sina lånekostnader under hela lånets löptid.
Bidraget till intäktsramen från investering i jordkabel är mindre än sina lånekostnader under
hela lånets löptid.

Figur 14. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-16 med WACC, 2,5 %.

Vid 3,5 % WACC (se figur 15) ger investering i hängkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med investering i jordkabel till och med tillsynsperioden 2064 – 2067, därefter bidrar
en investering i jordkabel mer. Hängkabel genererar ett högre bidrag till intäktsramen jämfört
med sina lånekostnader under hela lånets löptid. Från tillsynsperioden 2020 – 2023 till och
med perioden 2028 – 2031 är lånekostnaderna för investering i jordkabel högre än bidraget
till intäktsramen, därefter är bidraget till intäktsramen högre än lånekostnaderna.
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Figur 15. Intäktsram och avbetalning för brytare B6-16 med WACC, 3,5 %.

4.10 B20-3
Brytare B20-3 skyddar västra delen av MSK:s nät (se bilaga 2). Brytaren skyddar 12 265 m
20 kV- ledning som matar 3 fördelningsstationer och 854 kunder, varav 17 är effektkunder.
Bidraget till intäktsramen från befintlig ledning i området minskar med 19 % från
tillsynsperioden 2016 – 2019 till perioden 2020 – 2023. En minskning av samma
storleksordning sker även till de två nästkommande tillsynsperioderna 2024 – 2027 och
2028 – 2031, därefter ligger bidraget till intäktsramen på en jämn nivå fram till och med
perioden 2052 – 2055, därefter är bidraget till intäktsramen marginellt.
Vid 2,5 % WACC (se figur 16) ger investering i hängkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med investering i jordkabel under tillsynsperioden 2020 – 2023, därefter är
jordkabelns bidrag högre. Hängkabel genererar ett högre bidrag till intäktsramen jämfört med
sina lånekostnader under hela lånets löptid. Bidraget till intäktsramen från investering i
jordkabel är mindre än sina lånekostnader under hela lånets löptid.
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Figur 16. Intäktsram och avbetalning för brytare B20-3 med WACC, 2,5 %.

Vid 3,5 % WACC (se figur 17) ger investering i jordkabel ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med investering i hängkabel. Hängkabel genererar ett högre bidrag till intäktsramen
jämfört med sina lånekostnader under hela lånets löptid. Bidraget till intäktsramen från
investering i jordkabel är mindre än sina lånekostnader under hela lånets löptid.

Figur 17. Intäktsram och avbetalning för brytare B20-3 med WACC 3,5 %.
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4.11 Jämförelsetal
I tabell 4-1 presenteras en jämförelsen mellan de olika område som de aktuella brytarna
skyddar.
Tabell 4-1. Jämförelsetal

Brytare

Kundera

B6-4

Förändring
intäktsram
utan
investering
ar (%)b
86 (2)
-58 (-52)

Skillnad
investerin
gskostnad
(%)c

Täckning
lånd

B6-6

49 (0)

-76 (-72)

40 Nej (Nej)
Nej (Nej)

19,7

418 (428)
524 (550)

1 196 (1 727)
1 727 (1 963)

B6-8

199 (2)

-50 (-45)

32 Ja (Ja)
Nej (Nej)

16,7

271 (306)
187 (221)

6 774 (7 552)
6 240 (7 089)

B6-10

162 (1)

-22 (-18)

9 Nej (Ja)
Nej (Nej)

23,7

164 (201)
97 (128)

8 855 (9 885)
7 707 (8 746)

B6-16

154 (0)

-45 (-37)

11 Ja (Ja)
Nej (Jae)

22,6

179 (190)
112 (124)

9 212 (10 320)
7 979 (9 061)

B20-3

854 (17)

-19 (-15)

125 Ja (Ja)
Nej (Nej)

3,5

84 (102)
80 (109)

5 551 (6 146)
8 094 (9 197)

76 Ja (Ja)
Nej (Nej)

a

Investering/
12 havbrott
(ggr)f

Förändring
Total
intäktsram
intäktsram
med
(tkr)h
investeringar
(%)g
24,3
227 (239)
4 176 (4 825)
202 (222)
4 825 (5 482)

Totalt antal anslutna kunder, värde inom parentes är antal anslutna effektkunder.
Procentuell förändring av intäktramen mellan perioderna 2016 – 2019 och 2020 – 2023 om inga investeringar
utförs. Värde utom parantes för WACC 2,5 % och värde inom parentes för WACC 3,5 %.
c
Procentuell skillnad i investeringskostnad för jordkabel och hängkabel.
d
Om intäktsramen täcker lån för investering räknat under lånets löptid. Övre rad för hängkabel och undre rad
för jordkabel. Värde utom parantes för WACC 2,5 % och värde inom parentes för WACC 3,5 %.
e
Under de första tre perioderna täcks lånet ej av intäktsramen. Under de tre följande täcks lånet.
f
Antal tolvtimmarsavbrott som krävs för att spara in investeringskostnaden för jordkabel.
g
Procentuell förändring av intäktsramen för perioden 2020 – 2023 om investeringar genomförs jämfört med om
inga investeringar genomförs. Övre rad för hängkabel och undre rad för jordkabel. Värde utom parantes för
WACC 2,5 % och värde inom parentes för WACC 3,5 %.
h
Total bidrag till intäktsram under investeringens maximala livslängd. Övre rad för hängkabel och undre rad
för jordkabel. Värde utom parantes för WACC 2,5 % och värde inom parentes för WACC 3,5 %.
b
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5 Diskussion
I följande kapitel diskuteras resultaten och deras rimlighet. Kritik framförs också mot valda
metoder och data som utgör rapportens underlag.
Det finns två stora anledningar för elnätsföretagen att investera i sitt nät. Den första är att
vädersäkra elnätet och reducera antalet avbrott till följd av oväder. Den andra är för att höja
värdet på sitt nät, öka nätets NUAK, och därmed öka sin intäktsram och möjlighet att ta ut
elnätsavgifter av sina kunder.
Stormar har en stor inverkan på ett nätföretags avbrottsstatistik. Av åren 2013 – 2016 vars
avbrottsstatistik denna rapport behandlat så utmärkte året 2015 sig som särskilt
avbrottsdrabbat, orsaken till detta var tre höststormar som kom i tät följd. De avbrott som
dessa stormar orsakade resulterade i att MSK var tvungna att betala ut stora summor i
avbrottsersättning till sina kunder, dessa summor var dock betydligt större än under ett
normalt år.
Från sammanställda data i excelfiler (kontakta författarna om dessa filer är av intresse) som
ligger till grund för stora delar av analysen av MSK:s nät kan man se att stora delar av
ledningarna i undersökta områden är byggda på 70-talet eller tidigare. Med en ekonomisk
livslängd på 40 år, och maximal livslängd på 50 år, hos de flesta av ledningarna innebär det
att inom en 10-årsperiod kommer en stor del av ledningarna inte längre att bidra till
intäktsramen. Detta kan man tydligt se i figurerna 6 – 17, där intäktramarna minskar kraftigt
mellan tillsynsperioderna 2016 – 2019 och 2024 – 2027 om inga investeringar görs.
Investeringsalternativen, hängkabel och jordkabel, och bidragen de ger till intäktsramen har
jämförts med lånekostnaderna för respektive investering för att se om problem med MSK:s
likviditet skulle kunna uppstå. För båda investeringsalternativen och samtliga områden som
undersökts är höjningen av intäktsramen större än lånekostnaderna om man studerar bidraget
till intäktsramen under ledningarnas maximala livslängd. Detta betyder att samtliga
investeringar skulle kunna anses vara lönsamma. Men för flertalet områden är höjningen av
intäktsramen inte större än vad lånekostnaderna är under lånens löptid, detta kan skapa
problem med likviditeten.

5.1 När ska investeringar ske
Minskningen i intäktsram som syns för områden som skyddas av B6-4, B6-6, B6-8 och
B6-16 mellan tillsynsperioderna 2016 – 2019 och 2020 – 2023 beror främst på att
38-årsregeln bortfaller och att företagens WACC spås minska från 4,5 % till ca 2,5 %.
Områden som skyddas av B6-10 och B20-3 har förhållandevis nytt nät som inte påverkas lika
mycket av att 38-årsregeln försvinner.
I figur 6–17 ser man att den befintliga intäktsramen inte minskar lika mycket och vid samma
tidpunkter för de olika områden. Med det som utgångspunkt skulle en tidsplanering av
investeringar kunna göras.
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Bidraget till intäktsramen från områden som skyddas av B6-4, B6-6, B6-8 och B6-16 minskar
rejält mellan tillsynsperioderna 2016 – 2019 och 2020 – 2023 och investeringar bör utföras
omgående.
Området som skyddas av B6-10 minskar också sitt bidrag till intäktsramen mellan
tillsynsperioderna 2016 – 2020 och 2020 – 2023, men inte lika kraftigt som tidigare nämnda
områden. En investering i detta område bör ske inför tillsynsperioden 2032 – 2035.
Bidraget till intäktsramen från området som skyddas av B20-3 minskar stadigt och
någorlunda linjärt fram till och med tillsynsperioden 2028 – 2031. En investering bör utföras
inför tillsynsperioden 2024 – 2027 för att bidraget till intäktsramen inte ska minska för
mycket.

5.2 Hängkabel eller jordkabel
Generellt är jordkabel att föredra framför hängkabel då jordkabel kräver mindre
markanvändning och ger ett mer vädersäkrat nät, en nackdel är dock den högre
investeringskostnaden för investering i jordkabel.
Är vädersäkring och minskade utbetalningar för avbrottsersättning hög prioritet är investering
i jordkabel att föredra. Investering i jordkabel är också att föredra om höjning av intäktsram
är prioriterat. Men i aktuellt fall med MSK bör man också väga in hur likviditeten skulle
påverkas av att enbart investera i jordkabel.
5.2.1 Investering i hängkabel
Av de 6 områden som skyddas av aktuella brytare är det tre områden som får anses lämpliga
för hängkabel, B6-4, B6-6 samt B6-8. B6-4 och B6-6 är de två minsta områdena vilket
innebär att de vid ett avbrott genererar mindre utbetalningar av avbrottsersättning. En
investering i jordkabel i områdena skulle även ge relativt stora underskott i kassaflöde.
Bidraget till intäktsramen vid en investering i hängkabel för B6-4 och B6-8 är större än
lånekostnaderna vilket innebär positivt kassaflöde och bättre förutsättningar för framtida
investeringar.
5.2.2 Investering i jordkabel
Områdena som skyddas av brytarna B20-3 och B6-16 är de som anses vara mest aktuella för
investering i jordkabel.
Området som B20-3 skyddar har betydligt fler kunder än andra undersökta områden och
därmed skulle den utbetalda avbrottsersättningen vid ett avbrott vara betydligt större än för
andra områden. Enligt tabell 4-1 är investeringen i jordkabel för område B20-3 lika stor som
avbrottsersättningen vid 3,5 tolvtimmarsavbrott. Ett tjugofyratimmarsavbrott motsvarar tre
tolvtimmarsavbrott, det innebär att vid ett långvarigt avbrott betalar sig investeringen i
jordkabel mycket snabbt.
Vid en investering i jordkabel är området som skyddas av B6-16 det område som har bäst
förhållande mellan höjning av intäktsram och lånekostnad för investering av alla undersökta
områden.
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5.3 Metod- och resultatkritik
Vid sammanställning av avbrott granskades avbrottsrapporter från åren 2013 till 2016,
önskvärt hade varit att ha ett större underlag för denna sammanställning. Under den
undersökta perioden var 2015 ett extra ovädersdrabbat år och skiljer sig kraftigt mot de
övriga undersökta åren, men med vilken periodicitet ett liknade år återkommer är svårt att
förutspå. Trots att underlaget i detta fallet kunnat vara bättre har kontaktperson på MSK
bekräftat att de brytare som löst ut flest gånger under den undersökta perioden är de brytare
som MSK anser vara mest utsatta vid oväder. Även tolkning av avbrottsrapporterna var
problematiskt då dessa ibland ej var komplett ifyllda av montörerna som avhjälpt felen i
nätet.
Vid samtliga beräkningar av intäktsramens förändring under framtiden har det antagits att de
regler gällande intäktsramen som presenteras i Ei R2017:07 kommer att gälla även då. Detta
är förmodligen ett antagande som i framtiden kommer visa sig vara felaktigt då intäktsramen
har förändrats inför de tre senaste tillsynsperioderna och troligtvis kommer fortsätta att
utvecklas inför kommande perioder.
Vid investering i hängkabel har antagits att alla gamla stolpar kan fortsätta att användas. Så är
troligtvis inte fallet, men fokus i rapporten har varit på ledningarnas investeringskostnader
och bidrag till intäktsramen. Stolparnas värde bidrar på samma sätt som ledningar till
kapitalbasen och därigenom till intäktsramen men i mindre skala då de har ett lägre NUAK.
Vid beräkningar av investeringskostnader och intäktsram för jordkabel har beräkningar
baserats på att jordkabeln förläggs med samma sträckning som den luftledning som den
ersätter. I praktiken är det inte säkert att det är så som förläggningen hade utförts, hänsyn tas
ofta till markförhållanden och markägares åsikter och sträckningen ändras därefter.
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6 Slutsats
I kapitlet presenteras slutsatser som kan dras av rapporten med avseende på resultat och
diskussion som presenterats. Det redogörs också för vilka nätområden som ska prioriteras
vid investeringar.
Den genomgripande slutsats som man kan dra från resultat och diskussion är att kontinuerliga
investeringar behöver göras i MSK:s nät och att de bör utföras snarast.
Beräkning av intäktsramen är en komplex uppgift som kräver korrekt information om aktuellt
elnät och anläggningsdelar, dessutom krävs administrativt arbete som för mindre företag kan
vara betungande. Ett ordentligt och väl uppdaterat dokumentationsprogram är att
rekommendera för uppgiften för att få en bättre överblick över sitt nät och lättare kunna
prioritera vilka anläggningsdelar som bör prioriteras vid investering.
I denna analys framgår det tydligt att slopandet av 38-årsregeln kommer få konsekvenser för
elnätsföretag med en stor andel äldre anläggningsdelar. I de inledande intervjuerna som
genomfördes med MSK och Ljungby Energi nämndes inte slopandet av 38-årsregeln som ett
problem, något som bör omvärderas. Möjligen är det så att för de större elnätsföretagen i
Sverige är slopandet av 38-årsregel inte ett problem, då de har nyare anläggningar, medan det
kan vara ett problem för mindre landsbygdsnät. Det kan vara så att de mindre elnätsföretagen
inte har samma resurser och möjligheter som de större elnätsföretagen att följa med i, och
utvärdera, förändringar i regler och lagstiftning och därför följer de mindre nätägarna de
större elnätsföretagens rekommendationer och förslag. Detta kan vara orsaken till att
slopandet av 38-årsregeln fått mindre uppmärksamhet.
Slutsatsen som kan dras när det kommer till vädersäkring är att jordkabel bör användas, och
områden med många kunder bör prioriteras. Nätområdet som skyddas av B20-3 (20 kV-nätet)
är det nät som bedöms vara mest aktuellt för vädersäkring med jordkabel. Tittar man
samtidigt på hur intäktsramen påverkas av en sådan investering kan det vara en strategiskt
god idé att avvakta med investeringen till tillsynsperioden 2024 – 2027 då intäktsramen för
området under perioden 2020 – 2023 är relativt bra.
Slutsatsen som kan dras när det kommer till intäktsramen är att hängkabel är en billigare
investering för undersökta område då den ger lägre lånekostnader och därmed bättre
förhållande mellan intäktsramens höjning och lånekostnaderna för investeringen.
Investering i aktuella områden skulle kunna prioriteras enligt tabell 6-1.
Tabell 6-1. Prioritering investeringar

Tillsynsperiod
2020 – 2023
2020 – 2023
2020 – 2023
2024 – 2027
2032 – 2035
2040 – 2043

Brytare
B6-4
B6-6
B6-8
B20-3
B6-10
B6-16

Typ av investering
Hängkabel
Hängkabel
Hängkabel
Jordkabel
Hängkabel/Jordkabel
Jordkabel
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8 Bilaga 1 – Avskrivningstider från Ei R2017:07
Anläggningskategori

Typ av nätverksamhet

Ekonomisk livslängd

Maximal livslängd

Kabel

Nätkoncession för område

50 år

62 år

Kabel

Regionledning

50 år

62 år

Kabel

Stamledning

40 år

50 år

Luftledning

Nätkoncession för område

40 år

50 år

Luftledning

Stam- och regionledning

50 år

62 år

Samtliga

50 år

62 år

50 år

62 år

Transformator
Markarbeten och byggnader

Nätkoncession för område
samt regionledning

Markarbeten och byggnader

Stamledning

40 år

50 år

Shuntreaktor

Stamledning

30 år

37 år

Ställverk, primärapparater

Samtliga

40 år

50 år

Nätstation

Samtliga

40 år

50 år

Kabelskåp

Samtliga

30 år

37 år

Styr- och kontrollutrustning

Samtliga

15 år

18 år

Mätare

Samtliga

10 år

12 år

IT-system

Samtliga

10 år

12 år

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om beräkning av
kapitalförslitning enligt första och andra styckena samt hur investeringar som
gäller befintliga anläggningar ska beaktas vid åldersbestämningen och ytterligare
föreskrifter om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas.
Bilaga 1 till förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Kalkylräntan (W) som ska tillämpas vid beräkningen av en rimlig avkastning
enligt 5 kap. 6 § ellagen (1997:857) representeras av funktionen
30
W=((1+((((RD×(1-T))×S)+(RE×(1-S)))/(1-T)))/(1+I))-1.
RD utgör kostnad för lånat kapital före skatt och skattas utifrån funktionen
RD = (RF + CR).
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T214
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3
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T 31

T 06

T641

T630

T 30
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T60

T 1

T613

6 60

T 0

T 13

64
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6 4
6 20

6
6 26

T 04
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201 11 23

T 11

66
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T1004

T1002

6 0

6 1

Får endast manövereras
spänningslöst
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11 Bilaga 4 – Sammanställning bryttillfälle 2013 – 2016
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