
För en ljus och hållbar framtid.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. 
Vi tryggar leveransen av el till hem, arbetsplat
ser och samhällsfunktioner genom ett långsik
tigt hållbart elnät och utveckling av ett klimat
smart energisystem. Genom våra nät strömmar 
el från såväl storskalig kraftproduktion som  
från solceller på villatak. 

Att säkerställa pålitlig elförsörjning är en 
av samhällets viktigaste uppgifter. Vi tar vårt 
ansvar genom att förstärka och förnya elsyste
met i städerna, vädersäkra på landsbygden, 
bygga ut där det behövs – samt hitta nya 
lösningar för ett mycket mer flexibelt energi
system. Framtidens fossilfria samhälle kräver 

också lösningar som kan stötta våra kunder i 
energiomställningen. Därför krokar vi arm med 
kunder och partners för att tillsammans elektri
fiera Sverige.

Elektrifiering för ett fossilfritt Sverige 
Elektrifieringen krävs för att Sverige ska nå sina 
klimatmål. Det är en stor samhällsförändring 
som förutsätter en infrastruktur med större 
kapacitet för att både transportsektorn och 
industrin ska kunna elektrifieras. 

För att lyckas med energiomställningen och 
övergången till ett koldioxidneutralt samhälle 
krävs betydande investeringar. Enligt en 
rapport från Sweco som publicerades i mars 

2022 krävs det i Sverige investeringar på  
cirka 670 miljarder kronor till 2045, då det 
svenska klimatmålet om nettonollutsläpp ska 
vara uppfyllt. Det är 170 miljarder mer än 
tidigare prognos från Färdplan Fossilfri el 
och motsvarar lika mycket som kostnaden 
för 17 Öresundsbroar.

Ellevio har ett balanserat investeringspro
gram som fokuserar på hållbarhet, pålitlighet 
och digitalisering. Mellan 2017 och 2021 har 
vi investerat cirka 16 miljarder kronor, vilket är 
cirka 2 miljarder kronor mer än föregående 
femårsperiod. 

Reglerad verksamhet
Ellevios elnät är en reglerad verksamhet som 
lyder under ellagen. Regleringen definierar 
hur stora intäkter elnätsägarna får ta ut av sina 
kunder och ska säkerställa att elnäten har hög 
kvalitet och leveranssäkerhet. Ellevio verkar för 
att elnätsregleringen ska ge en rimlig långsiktig 
avkastning på de investeringar som krävs för 
att Sveriges ska nå sina klimatmål och att vi 
ska kunna möta elbehovet i tillväxtregioner. Läs 
mer om regleringen på sidan 14.

Vision
En ljus och hållbar framtid

Syfte
Tillsammans elektrifierar vi  
Sverige

Nettoomsättning 2021

7 153 Mkr
Investeringar 2021

3 590  Mkr

(6 674 Mkr)

(3 415 Mkr)
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 Basinvesteringar    Kunddrivna investeringar1)  
 Övriga investeringar    Tillgångsförvärv

1)  Investeringar initierade av våra kunder, t ex investeringar för 
 anslutningar av nya bostäder, industrier och vindparker till elnätet.

Ellevios elnät
Vårt elnät är totalt 79 200 kilometer 
långt. Det motsvarar nästan två varv 
runt jorden.

Nätet består av fyra lokalnätsområden 
(sammanlagt 72 500 kilometer) och 
två regionnät (sammanlagt 6 700  
kilometer). 
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Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Strategiska fokus områden.

1 Morgondagens energisystem.  
Vi omvandlar dagens elnät till morgon-

dagens hållbara energisystem. Det skapar 
förutsättningar för energiomställningen 
och ett fossilfritt samhälle 2045. Genom 
att bygga en smart infrastruktur för energi 
lägger vi grunden för det växande samhället 
och dess ökande efterfrågan på ren energi.

2 Klimatsmarta energilösningar. 
För att ytterligare stötta energiomställ-

ningen och skapa tillväxtmöjligheter skapar 
vi klimatsmarta energilösningar tillsammans 
med kunder och strategiska partners. För att 
lyckas behöver vi hög varumärkeskännedom 
och ett genuint kundfokus: våra kunder ska 
uppfatta att vi överträffar deras förvänt-
ningar och att vi är en drivkraft mot ett 
 elektrifierat, hållbart samhälle.

Strategiska möjliggörare.

3 Operationell excellens.  
Vår ambitiösa strategiska inriktning krä-

ver att vi har en effektiv kärnverksamhet med 
digitala affärsstöd som möjliggör hög utveck-
lingstakt. Ellevio tillämpar bästa praxis och 
ska ha en operationell verksamhet som håller 
högsta klass – i alla delar av organisationen. 

4 Framtidens medarbetare.  
Ellevio ska vara en attraktiv arbetsgivare 

med en säker och hållbar arbetsmiljö; en 
engagerande, tydlig och stark företagskultur 
och ett aktivt fokus på ständigt lärande. Våra 
värderingar – pålitlighet, engagemang och 
utveckling – utgör grunden i vår företagskultur. 

Ellevio ansvarar för infrastruktur som har en avgörande funktion i samhället. Vår  
verksamhet innebär därför ett brett ansvarstagande. Genom att skapa framtidens  
hållbara elsystem och utveckla klimatsmarta energitjänster tillsammans med kunder  
och partners skapar vi värde för  kunder och investerare, samtidigt som vi kommer  
närmare vår vision om en ljus och hållbar framtid. 
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