
Vi bygger en motorväg för el  
– mitt i Stockholm

Ellevio genomför just ett av sina största 
elnätsprojekt någonsin, en viktig del i att 
ge Stockholm en plattform för fortsatt 
 hållbar utveckling. 

Ett viktigt uppdrag för Ellevio är att säkra 
elförsörjningen i Sveriges huvudstad, Stock
holm. Huvudstadsregionen växer, samtidigt 
som digitaliseringen och elektrifieringen fort
sätter. I takt med det ökar också behovet av el.

– Med det här projektet lägger vi en avgö
rande pusselbit för att Stockholm ska kunna 
fortsätta utvecklas, elektrifieras och nå sina 
klimatmål, säger Jenny Nilander, projekt
ledare på Ellevio.

Elnätsprojektet är ett av Ellevios största 
någonsin. För första gången i Sverige för
läggs kablar med spänningsnivå på 400 
kilovolt i stadsmiljö. Mellan Beckomberga 
och Bredäng ersätts en 10 kilometer lång 
luftledning av 12 kilometer nedgrävd kabel, 
delvis nedgrävd i marken och delvis nedlagd 
i sjö, ett utmanande arbete som påverkar 
många intressenter längs vägen.

Kablarna som grävs ner är tjocka som 
trädstammar, och nio till antalet. Därför grä
ver man både djupt och brett. Arbetet sker 
dessutom till stora delar på platser där utrym
met begränsas av andra typer av ledningar 
– exempelvis för vatten, fiber och fjärrvärme. 

Att arbeta i ett tätbebyggt och stundtals hårt 
trafikerat område är tålamodsprövande för 
boende och för alla som vanligtvis nyttjar de 
gator som nu grävs upp.

– Vi har en tät dialog med bland andra 
Stockholms Stad, för att hitta lösningar kring 
buller och trafikavstängningar och kompro
misser för att möta olika önskemål, säger 
Jenny Nilander Men det här är ett projekt 
där vi inte kan undvika att störa andra. Vi sat
sar därför mycket på att informera de som 
bor och verkar i berörda områden. Målet är 
att försöka skapa förståelse för varför det här 
arbetet behövs. Vi bygger en ny motorväg 
för stadens el.

Planeringen för projektet startade redan 
2013 och ska säkra ett långvarigt och robust 
elnät för ett växande Stockholm. Ellevios 
arbete på sträckan startade 2019 och är 
vårt största kabelprojekt någonsin med inves
teringar på mer än en miljard kronor.

När arbetet är klart kommer ledningen att 
vara en del av det svenska stamnätet. Med 
en spänningsnivå på 400 kilovolt blir det en 
avsevärd skillnad mot dagens luftledning på 
220 kilovolt. Förutom en ökad kapacitet 
innebär de nedgrävda ledningarna att 
värde full mark frigörs för exempelvis bostä
der, kontor eller park och grönområden.
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Mer extremt klimat ställer nya krav på elnäten

Skogsbränder, kraftiga skyfall och fler stor
mar. Det är några exempel på klimatföreteel
ser som vi får vänja oss vid framöver. För 
oss som elnätsägare har det skapat en ny 
situation.

Erik Kjellström, professor i klimatologi vid 
SMHI menar att vi får vänja oss vid mer 
extrema väderfenomen framöver.

– Temperaturökningen med varmare som
rar och mildare vintrar kommer att fortsätta. 
Lågtrycken, som har stor påverkan på vårt 
väder, kommer troligen att ta en något nordli
gare bana.

Globalt sett verkar det bli färre lågtryck 
men med ökad styrka. I framtiden kommer vi i 
Sverige troligtvis att drabbas mer av tromber 
och häftiga hagelskurar än idag. Mycket 
som rör extremt väder och hur det kan änd
ras i ett varmare klimat är fortfarande osäkert 
och det pågår därför intensiv forskning om 
det, säger Erik Kjellström.

Bränder
Sommaren 2018 gick till historien som den 
varmaste någonsin. Stora skogsbränder 
rasade runt om i Sverige, hem förstördes och 
värdefull skog brann upp. Även elnäten drab
bades. Den 17 juli förstördes tre av Ellevios 
ledningar i Hälsingland. Lågorna angrep 
flera stolpar som började brinna och gick av. 
Ledningarna rasade. Inga hushållskunder 
drabbades, men flera vattenkraftverk utmed 
Ljusnan kopplades bort från Ellevios nät. 

Totalt slogs åtta mil av Ellevios ledningar ut 
när bränderna svepte fram. 

– Situationen skiljde sig väldigt mycket åt 
jämfört med hur det är i vanliga fall när en 
ledning går sönder. Då tar vi snabbt reda på 
vad som är felet och kan direkt sätta in rätt 
insatser för att reparera ledningen. Nu tog 
det flera veckor innan vi ens visste vad som 
var fel, säger Anders Ekberg, chef för Ellevios 
driftorganisation.

Bränderna har ökat Ellevios medvetenhet 
om brandriskerna. Sedan dess har företaget 
genomfört ett metodiskt arbete med syfte att 
vara ännu bättre förberedda inför framtiden. 
Ellevio har kartlagt alla sina ledningar utifrån 
sannolikhet och risk att slås ut vid större 
 bränder.

– Vi har också tittat på vad vi kan göra när 
vi planerar utbyggnad och förnyelse av våra 
ledningar, för att minska riskerna att så här 
stora bränder ska skada vårt elnät, säger 
Anders Ekberg.

Skyfall
I mitten av augusti 2019 föll en normal års
nederbörd över halländska Åsa, inom loppet 
av tre dygn. Många hus svämmades över och 
räddningstjänsten fick slita hårt för att hjälpa 
strandsatta invånare. De enorma vattenmas
sorna skapade också problem för elnätet. 

30 kubikmeter vatten pumpades ut från en 
skyddsgrop på bara några dagar, att jäm
föra med 40 kubikmeter under hela 2018.

Under transformatorer i ställverk finns 
 skyddsbarriärer i form av gropar som ska 
fånga upp eventuellt oljeläckage från 
anläggningarna om ett haveri inträffar. I sam
band med de kraftiga regnen fanns risken 
att groparna skulle svämmas över och att 
 förorenat vatten skulle läcka ut. Men, med ny 
smart teknik kunde Ellevio agera snabbt när 
regnet föll.

Ellevio har testat olika typer av utrustning. 
Dels automatiska pumpar med sensorer som 
känner av om det finns olja i vattnet och då 
stoppar utpumpningen, samtidigt som det 
skickas ett larm till Ellevio. Dels nivåmätare 
som larmar om vattnet i gropen överstiger en 
viss nivå och som även kan känna av om det 
finns läckage i gropen.

Stormar
Historiskt finns flera exempel på när stormar 
slagit ut elförsörjningen i stora delar av lan
det. Stormen Gudrun 2005 fick oerhörda 
konsekvenser och på senare år har stormar 
som Dagmar, Egon, Helga och Alfrida gjort 
tiotusentals hushåll strömlösa under långa 
perioder. Det finns dock ett tydligt mönster; 
konsekvenserna av stormar blir inte lika 
 förödande idag som tidigare. Den största 
 förklaringen till det är att tusentals mil med 
elledningar har grävts ner i marken, så 
 kallad kablifiering, och på så sätt skyddats 
mot vädrets makter.

Ellevio har sedan 2005 ökat andelen ned
grävda ledningar från 63 procent till 83 pro
cent 2020. Idag är total cirka 59 400 kilo
meter av de lokala elnäten kablifierade och 
äldre luftledningar har rivits. Utöver det är 
samtliga 6 600 km regionnät vädersäkrade i 
och med breda ledningsgator som hindrar 
träd från att falla på ledningarna.  

Vädersäkringen av elnäten fortsätter under 
kommande år, samtidigt som smart teknik 
sätts in i många knutpunkter i näten. Det ger 
möjlighet att på ett enklare sätt ringa in var i 
nätet eventuella fel uppstått och därigenom 
snabbare få tillbaka strömmen på lednings
sträckor som inte är drabbade.
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Ellevio lanserar helhetslösningar  
för elbilsladdning

Elektrifiering av transportsektorn är ett av 
flera viktiga steg Sverige behöver ta för att 
klara klimatmålen. För att klara övergången 
till el i trafiken krävs en väl utbyggd laddin-
frastruktur och Ellevio har därför under 
2020 lanserat en bred satsning på 
elbilsladdning.

– Vi vill driva på omställningen till fler 
el bilar och samtidigt använda smart teknik 
för att hantera kapacitetsbristen i elnäten. 
Nu gör vi det enkelt för kunden hela vägen 
från beställning till installation. Vi använder 
också modern teknik och smarta tjänster för 
att kunden ska kunna styra laddningen och 
därmed bidra till minskad belastning på 
elnäten när den är som störst, säger 
 Kristofer Fröjd, ansvarig för affärsutveckling 
på Ellevio.

Anpassade lösningar för 
 privatpersoner
Tillsammans med OneCo erbjuder Ellevio 
elbilsladdning för villaägare. I paketet ingår 
ett förberedande hembesök, laddbox med 
lastbalansering och installation av en behö-
rig elinstallatör. Lastbalanseringen optime-
rar laddningen utifrån hushållets behov och 
kapacitet, och ser till att laddningen är 
säker.

– Vi håller just nu på och installerar nästa 
generation av smarta elmätare hemma hos 

våra kunder. Med ny mätare och laddbox 
går det att styra och följa sin laddning på ett 
väldigt smidigt sätt, direkt via elmätaren och 
i en app, säger Kristofer Fröjd.

Till företag och föreningar erbjuder 
Ellevio en helhetslösning; från analys av 
behov och förutsättningar till installation av 
laddboxar. På så sätt blir Ellevio en naturlig 
samarbetspartner när det kommer till 
elbilsladdning.

Ellevio samarbetar också med 
 Stockholms stad för att öka antalet publika 
laddplatser med 4 000 till år 2022.

Fler kan ladda trots trånga elnät
Med smarta tjänster och modern teknik 
bidrar Ellevios elbilsladdning till en minskad 
belastning på elnäten kring våra storstäder. 
Genom flexibilitetsmarknaden sthlmflex och 
annan teknik för att använda befintliga led-
ningar mer effektivt, kan våra kunder – trots 
en rådande kapacitetsbrist – bidra till en 
större flexibilitet i nätet samtidigt som vi  bygger 
ut laddinfrastrukturen på ett hållbart sätt.

– Vi ser att intresset och efterfrågan ökar 
dramatiskt i takt med att fler och fler väljer 
att skaffa eldrivna fordon. Vi vill bidra med 
 lösningar så att ännu fler kan göra det, trots 
kapacitetsbristen, säger Kristofer Fröjd.
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Energismarta innovatörer  
prisade i ny tävling

Smarta innovationer som hjälper samhället 
att ställa om och bli fossilfritt. Det är vad 
Ellevio och GodEl har sökt – och hittat – 
i den nya innovationstävlingen Startup 
4  Climate.

Sverige har ambitionen att vara i fram
kant i klimatarbetet och en ökad grad av 
elektrifiering är avgörande för att klara 
energiomställningen. Som en av landets 
största elnäts ägare engagerar vi oss i arbe
tet att hitta  lösningar som gör att vi klarar 
den utmaningen. Därför har Ellevio tillsam
mans med GodEl startat en innovationstäv
ling för att främja nya, spännande lös
ningar som driver  Sveriges klimatarbete 
framåt.

Den 1 oktober 2020 utsågs de första 
 vinnarna i Startup 4 Climate:
• Enjay, som utvecklar energiåtervinnande 

ventilationsaggregat till restaurang
branschen 

•  Peafowl Solar Power, som gör trans
parenta, utskrivningsbara solceller som 
kan integreras i befintliga byggnader

Priset består av totalt två miljoner kronor 
och personlig coachning med valfri jury
medlem för att stötta företagen i deras fort
satta arbete.

– Det har varit otroligt inspirerande att ta 
del av så många innovativa lösningar och 
vi ser fram emot att få jobba tillsammans 
med vinnarna framöver. Vi hoppas att täv
lingen kan ge både de nominerade företa
gen och vinnarna en skjuts för framtiden, 
säger Johan Lindehag, vd på Ellevio, som 
var en av jurymedlemmarna. 

– Det här initiativet ser vi som ett viktigt 
steg i ett fördjupat samarbete med mindre 
företag inom energisektorn. Vi vill gärna se 
nya idéer och innovationer som ökar takten 
och stabiliteten i energiomställningen och vi 
bidrar med vår kunskap och erfarenhet i 
utvecklingsarbetet, säger Kristofer Fröjd, 
chef för affärs utveckling på Ellevio.

Fortsätter under 2021
Tävlingen främjar innovationer inom hela 
energiområdet och ger startups en möjlig
het att vidareutveckla lösningar på de 
utmaningar vi har framför oss. Tillsammans 
med GodEl kommer Ellevio att ta konceptet 
vidare under 2021, med en ännu större 
pris pott och fler vinnare. 

Läs mer på https://startup4climate.se/ 
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En miljon smarta elmätare – en 
förutsättning för ett smartare elnät
Under 2020 påbörjade Ellevio installatio
nen av nästa generations smarta elmätare 
hos samtliga kunder, närmare en miljon hus
håll och företag, runt om i Sverige. De nya 
elmätarna ska göra det möjligt att utveckla 
nya smarta energitjänster som gör att kun
derna kan leva mer klimatsmart. Mätarna 
kommer också att bidra till ett pålitligare 
elnät med både färre och kortare strömav
brott. Sist men inte minst är de en viktig pus
selbit i framtidens smarta elnät och därmed i 
omställningen till ett elektrifierat, fossilfritt 
och klimatsmart samhälle.

För att testa installationen av de nya 
smarta mätarna och funktionaliteten i hela 
mätsystemet genomförde Ellevio under våren 
2020 ett pilotprojekt tillsammans med 4500 
kunder i Älvsjö i Stockholm. Efter framgångs
rika tester fick även kunder i Enskede, återstå
ende delar av Älvsjö och på Södermalm i 
centrala Stockholm nya mätare. Just nu 
pågår en bred utrullning och i slutet av 2020 
hade ca 50 000 Elleviokunder fått nya 
smarta elmätare. Installationerna fortsätter 
under 2021 och pågår fram till 2023. 

Nya tjänster för kunderna
Med nya smarta elmätare får Ellevios 
 kunder bättre förutsättningar att följa och 
jämföra sin elanvändning. Det här gör att de 
kan använda elen på ett mer klimatsmart 
och kostnadseffektivt sätt. Med ett standardi
serat gränssnitt öppnar de nya elmätarna 
också upp för nya tjänster från tredjeparts
aktörer, bland annat inom energieffektivise
ring och styrning.

Under 2020 har Ellevio arbetat med att 
 färdigställa en egen kundapp, som blir till
gänglig under våren 2021. Appen gör att 
Ellevios privatkunder får en bra översikt 
över sin elanvändning och klimatpåverkan, 
kan jämföra den egna elanvändningen med 
andras och med mer kunskap också 
påverka sin elanvändning och bidra till 
minskad klimatpåverkan. Det går också att 
koppla appen till andra smarta enheter i 
hemmet, som solceller, elbilsladdare och 
värmepump.

Framtidens smarta elnät
De nya mätarna bidrar till en modern, digi
taliserad och mer effektiv övervakning och 
drift av Ellevios elnät. Det betyder att vi i 
framtiden får bättre överblick över elnäten 
och kan förutse fel som kan leda till strömav
brott. Det gör att vi kan åtgärda felen snab
bare, till och med redan innan de inträffar. 
För kunderna innebär det färre och kortare 
avbrott, vilket är viktigt i ett allt mer elektrifie
rat och digitaliserat samhälle.

Framtidens smarta elnät skapar också för
utsättningar för ett hållbart energisystem där 
en mix av stor och småskalig elproduktion 
blir allt vanligare. Det smarta elnätet samlar 
in data från elproducenter och elanvän
dare, säkerställer att elsystemet är i balans 
och att den förnybara elen används effek
tivt. De smarta elmätarna är en viktig pussel
bit i detta och när nästan en miljon hushåll 
och företag bidrar i det lilla, kan Ellevio 
göra skillnad i det stora.
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Gävleborg (Hälsingland, 
Gästrikland)
• Cirka 70 000 kunder

Satsningar
•  Runt Arbrå samt de norra och västra 

delarna av Hudiksvalls kommun bygger 
vi om elnätet för cirka 500 kunder. Det 
handlar om drygt 600 kilometer led
ningar som ska grävas ner i marken, för 
att på så sätt ge kunderna ett vädersäk
rat elnät. 315 nätstationer byts också ut. 
Totalt satsar Ellevio cirka 230 miljoner 
kronor i projektet som ska vara klart 
under 2021.

Stockholm (Stockholms stad, Ekerö, 
Lidingö, Täby, Nynäshamn, Vallentuna)
• Cirka 600 000 kunder

Satsningar
•  Många av de större och viktiga knutpunk

terna i Stockholms regionala elnät byggs om, 
bland annat Värtan, Nockeby och Hög
dalen. Stationerna moderniseras och får en 
ökad kapacitet, samtidigt som arbetsmiljön 
förbättras för vår personal.

•  Bygget av en ny 400 kVledning mellan Beck
omberga och Bredäng har pågått under året, 
en sträcka på cirka 12 kilometer. En stor del 
av sträckan går i vattnet, från Bromma till 
Bredäng, och under hösten 2020 sänktes 
kablar ner i Mälaren, förbi Drottningholms 
Slott. Projektet är ett av de viktigaste i arbetet 
med att möta kapacitetsutmaningarna i 
 regionen.

•  I det lokala elnätet pågår många stora pro
jekt för att modernisera och öka kapaciteten. 
Bland annat pågår arbete i Hägersten, Her
rängen, Kungsholmen, Fredhäll och Lilla 
Essingen och på Östermalm. I flera av projek
ten förbereds samtidigt för att laddinfrastruk
turen för elfordon i Stockholm ska kunna 
 byggas ut. 

Dalarna
•  Cirka 35 000 kunder 

Satsningar
•  I stora delar av Dalarna pågår modernise

ring och vädersäkring av det lokala elnätet. 
Stora projekt pågår i bland annat Dala
Floda, Siljansfors, Gävunda, Skattungbyn 
och Trängslet. Genom projekten bygger vi ett 
elnät som kan stå emot väder och vind och 
som kommer minska antalet strömavbrott för 
kunderna.

Västkusten (Halland, Bohuslän)
• Cirka 129 000 kunder 

Satsningar
•  I Göteborgs södra skärgård, på Vrångö, 

Donsö, Styrsö, Brännö och en del mindre 
öar, pågår ett stort projekt satts igång. Cirka 
100 kilometer elledningar på land och i 
havet byts ut och vädersäkras. Totalt handlar 
det om cirka 3 200 hushåll som får ett 
modernt elnät.

•  I Särö och Onsala får runt 14 000 hushåll 
ett modernt och upprustat elnät. Runt 18 mil 
 ledningar grävs ner och 150 nya nätstationer 
installeras som ökar kapaciteten i elnätet i 
området. Det öppnar för att fler kunder kan 
skaffa laddboxar till sina elfordon och kan 
installera solceller på sina tak.

Värmland
• Cirka 105 000 kunder

Satsningar
•  I det så kallade Värmlandspaketet vädersäk

ras cirka 1 000 kilometer ledningar runt flera 
orter såsom Torsby, Hagfors, Karlstad, Väse, 
Edsvalla och Sunne. Cirka 11 000 hushåll 
och företag får ett modernt elnät i satsningen 
som kostar cirka 270 miljoner kronor. Projek
tet inleddes under 2018 och kommer vara 
helt klart under 2021.

•  Strax utanför Sunne har det under året 
byggts en av regionens största vindparker. 
13 vindturbiner kommer på årsbasis produ
cera runt 13,8 GWh el. För att kunna leve
rera ut elen på elnätet har Ellevio byggt en 
ny station i området och även nya 130 kV
ledningar.

Skaraborg-Närke
•   Cirka 27 000 kunder

Satsningar
•  2 800 hushåll i Skövde, Mariestad och Karls

borg har fått säkrare elleveranser när Skara
borgspaketet genomförts. Fram till slutet av 
2020 har vi grävt ner tiotals mils med kablar 
och satt upp 200 nya nätstationer. Investe
ringarna uppgår till 130 miljoner kronor. 

•  I bland annat Laxå, Horn, Lugnås, Hassle 
och Husbacka byggs stora regionala elnäts
stationer om. De ökar kapaciteten i elnätet 
och leveranssäkerheten för regionens hushåll 
och företag.

38ELLEVIO 2020

Värdeskapande Investeringar & finansiering Årsredovisning Bolagsstyrning HållbarhetMarknadVd-ordIntroduktion


	Ellevio_AR20_SVE_210630_klickbar 9
	Ellevio_AR20_SVE_210630_klickbar 20
	Ellevio_AR20_SVE_210630_klickbar 22
	Ellevio_AR20_SVE_210630_klickbar 26
	Ellevio_AR20_SVE_210630_klickbar 28
	Ellevio_AR20_SVE_210630_klickbar 38

