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1 april 2019  

 

Utlysning av forskningsmedel Elnätens digitalisering & IT-säkerhet  
 
Bakomliggande motiv till det nya programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet är att intressenter 
ska kunna påverka och vara redo att bemöta förändringar i det framtida elnätet. Elnätets roll bedöms 
bli än mer komplex än idag p.g.a. flera orsaker. Samtidigt har elnätet en fundamental roll i samhället 
och är helt avgörande för att samhället ska fungera. 
 
Flera förändringsfaktorer föreligger, till exempel Energiöverenskommelsens ambition att Sveriges 
elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040, urbanisering, kapacitetsbrist och nätreglering som 
t.ex ställer krav på effektivitet, leveranssäkerhet och investeringar. Vi vill därför ta fram projektresultat 
för att kunna möta framtida utmaningar, dvs ta fram rekommendationer för att underlätta ett 
förverkligande av olika problemlösande åtgärder. 
 
Essentiellt för de projekt som ska genomföras är att kunna visa på konkret nytta för deltagarna. 
Följande projekttyper kommer att prioriteras: 

• tekniska projekt, gärna pilot/demonstrationsprojekt, handböcker 
• behovsstyrda och problemlösande projekt som engagerar problemägarna 
• projekt som strävar efter nätverkande och kompetensuppbyggnad, syntesrapporter 

 
Val av utförare är viktigare än tidigare. Högre krav på förståelse av problembilden och hur resultatet 
ska tillämpas hos programmets deltagare kommer att ställas. Utföraren ska beskriva i sin ansökan vem 
mottagaren av projektresultatet är och hur resultatet ska användas praktiskt. 
 
Områdena ska fortsatt ha fokus på problem och nyttor som ska lösas – med betoning på digitalisering 
och IT-säkerhet. Nytt för denna programperiod är införandet av en Fas C i projektprocessen. För Fas C 
kan en utförare få ytterligare ekonomiska medel (storleksordning som Fas A) för att sprida kunskap 
från projektresultatet. Fas A innebär att utföraren kan få 40 kkr för att detaljera programbeskrivningen. 
Fas B avser själva genomförandeprojektet och riktmärke på projektstorlek är mella 100 och 500 kkr. 
 
Programmet har specificerade mål och vilka av dessa mål som uppfylls genom att genomföra projeket 
ska framgå tydligt i projektbeskrivningen. Följande mätbara mål gäller i programmet: 

• Öka kunskapen för minskad klimatpåverkan genom mäta, planera och styra i elnätet 
§ Detta delmål har det mest specifika problemlösande innehållet och specificeras 

genom de fokusområden som prioriteras 
• Identifiera tekniska möjligheter och genomföra dessa i mindre pilotförsök 

§ Antalet intressenter som är engagerade i piloten 
§ Antalet fysiska enheter som installeras under piloten 

• Sprida resultat och kunskap för att höja kompetensnivån 
§ Antalet intressenter som finns med i nyhetsutskicken 
§ Antalet reportage i media (Tidningen Energi, Ny Teknik, YouTube m.m.) 
§ Antalet intressenter som deltar på slutpresentation 

• Utgöra en brygga mellan forskningen och näringslivet 
§ Användning av vetenskaplig artikel som utgångspunkt för projektet 
§ Att personer från högskolan deltar i projektets referensgrupp 

 



 

Energiforsk AB | Org.nr 556974-2116 | Telefon: 08-677 25 30 | E-post: kontakt@energiforsk.se 
Post: 101 53 Stockholm | Besök Stockholm: Olof Palmes gata 31 | Besök Malmö: Nordenskiöldsgatan 6 | www.energiforsk.se 

Den här utlysningen är öppen till och med den 30 juni 2020, men den kan komma att uppdateras 
tidigare. De prioriterade områdena har värderats under vintern 2019. Denna utlysning omfattar ca 
5,4 Mkr och vi fokuserar nu på att få svar på frågor inom följande fokusområden: 

1. Mätsystem, datainsamling, använding av befintlig, och tillsammans ny, data för drift, 
riskanalys och effekteffektivisering. Nyttja digitala tvillingar och konversationsplattformar. 

 
§ Samverkan mellan integrerade system: System som driftcentralens miniscada med övervakning, 

kontroll, styrning i MV/LV-system. Att utreda vilka kommunicerande komponenter krävs, t.ex 
konversationsapplikationer, för att kunna erbjuda mer kundnytta. Utreda vilka förändringar i avtal och 
regleringen som behövs för denna vidareutveckling. Utreda underhålls- och säkerhetsaspekten som 
följer med integreringen. Förväntad nytta är ökad prestanda, lägre opex och ökad kund- och driftnytta. 
 

§ Övervaknings- och kontrollsystem för LSP-nät: Prosumenter innebär att förutsättningarna förändras 
i.o.m. intermittent produktion som kan vara så stor att nettoflödet i distributionsnätet byter riktning. 
Operatörer har svårare att hantera och övervaka elnätet på högspänningsnivån, eftersom den 
intermittenta produktionen oftast sker på låg- och mellanspänningsnäten. Behovet av ett samman-
kopplat elnät blir större. Integration av solel, energilager, elfordon och efterfrågeapplikationer medför 
nya utmaningar. Utreda vilka reglerande, ekonomiska och tekniska utmaningar detta innebär. Utreda 
vilka operativa och termiska gränser samt spänningsproblem i elnätet som behöver lösas.  Utreda 
behovet och möjlighet av sensorer, datainsamling och kontroll av spänningsnivåer m.h.a. digitalisering 
och användning av digitala tvillingar. Bakgrund är lagstadgade begränsningar och effektiv utnyttjande av 
tillgångarna ur DSO:s perspektiv. Utreda frågorna: 

o optimal sensorplacering för att utföra lågspänningsstatusuppskattningar 
o optimala mätinfrastrukturer för aktiv lågspänningsövervakning 
o kontrollstrategier för att möjliggöra integration av mikrogridliknande 
o strukturer i distributionsnätet 
o optimal placering av manöverdon för drift av kontrollstrategierna 
o kontrollösning för självläkning och feederkonfiguration 
o modell för att bedöma tillförlitligheten för infrastrukturen baserat på övervakningsdata 
o kommunikations- och kontrollförbättringar för att få kostnadseffektivitet i LSP. 

 
§ Svaga elnät med stora varierande belastningar: Att utreda hur effekttoppar och stora 

spänningsvarianser kan hanteras och automatiseras för att kunna undvika onödiga investeringar. 
Förväntad nytta är minskade investeringskostnader vid utbyggnad på grund av minskade effekttoppar. 

 
§ Sammanlänkning av Sveriges elnät med Europa: Den generella trenden innebär större och snabbare 

variationer i effektflöden till följd av ökad andel vind- och solel. I och med detta ökar behovet av 
reglerkraft kraftigt. Utlandsförbindelserna möjliggör export till Europa vid höga priser, respektive import 
vid låga priser. Utreda hur de samhällsekonomiska konsekvenserna ser ut av import av höga elpriser på 
kontinenten. Utreda hur elnätsägare ska hantera effekttoppar och dalar orsakade av andra länders 
kapacitetsproblem. 
 

§ Digitala tvillingar: Realtidsinteraktion mellan en digital modell av ett fysiskt objekt (med hälp av 
sensorer och AI) och det fysiska verkliga objektet. När den digitala modellen i realtid kan avgöra skicket 
på den fysiska modellen kan den digitala versionen också verkställa förändringar hos sitt fysiska syskon. 
Detta gäller såväl saker som system. Utred hur kan denna teknik användas på ett lönsamt sätt för 
elnätsbolag. 

2. Skapa efterfrågeflexibilitet genom övervakning och kontroll med teknik som 
blockkedjeteknik, AI och visualisering (kundupplevelse vid avbrott/störningar). 
Mjukvarurobotar istället för människa (söka information/ersätta monotont arbete). 

 
§ Efterfrågeflexibilitet – kontroll och övervakning: Att utreda hur information från kund och olika delar av 

elnätet kan hanteras (informationsflöden, molntjänster, automation) för att kunna undvika onödiga 
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investeringar. Förväntad nytta är minskade investeringskostnader vid utbyggnad på grund av minskade 
effekttoppar. 
 

§ Blockkedjan (blockchain): Utreda vilka möjligheter en distribuerad, decentraliserad och krypterad 
kommunikationsteknik för säker verifiering av transaktioner baserat på förtroende utan några 
mellanhänder och publik delning ger. Metoden innebär att det går att spåra objekt till sitt ursprung 
utan risk för manipulering,typ som en distribuerad och decentraliserad databas. Alla involverade parter 
i transaktionen är ansvariga för ändringar. Utreda om och hur peer to peer (P2P) kan fungera som tjänst 
som erbjuder efterfrågeflexibilitet/lager. T.ex. system för effektstyrning samt mikrogrid, solel, 
elbilsladdning,V2G och blockkedjor (lokala marknadsplatser). Utreda vad integrering av teknikens 
teoretiska möjligheter med den fysiska marknaden innebär juridiskt för det reglerade elnätet. Utreda 
hur elkraftområdet kommer att förändras med introduktion av blockkedjeteknik. 
 

§ Molntjänster: Fler kommunicerande komponenter och IoT-plattformar kommer att anslutas till elnätet. 
Dessa ska kunna kommunicera och interagera med varandra. Bortsett från elnätet, behövs ett skikt, det 
sk mjuka nätet, som möjliggör interaktionen mellan komponenterna. Det mjuka nätet, som drivs av 
molnteknik, ger mervärde för nätägare genom att tillhandahålla molnbaserade tjänster. Det är 
analyserna bakom tjänsten som möjliggör flexibiliteten i det framtida elnätet via automatisering, AI och 
maskininlärning. Maskininlärning kommer att optimera elnätet, utan mänskligt ingripande, genom att 
hantera information från sensorerna genom molnet och sedan balansera distributionen mellan 
produktionen och konsumtion. Utreda vilka rekommendationer ska ges till verksamheter som närma sig 
en digital transformation för att bli förberedda för ett sådant scenario. Utreda hur IT-säkerheten 
säkerställs för molntjänsten? 

 
§ Artificiell intelligens: Vi står inför en era av digitalisering. AI är ett brett fält där djupinlärning och 

neurala nätverk är aktuellt. Parat med stora datamängder och bättre processorer för beräkning, har AI 
många nya tillämpningar. AI kan användas till analyser, processer och förbättrade användarupplevelser. 
Det kan optimera produktionen och/eller ge insikter som leder till nya affärsmodeller. Utred hur AI kan 
balansera utbud och efterfrågan av energi. Utred hur dessa tillämpningar kommer hantera IT-
säkerhetskrav krav som NIS-direktivet och GDPR. Förväntad nytta är att få kunskap om nya möjligheter 
som tekniken erbjuder. 

 
§ Intelligenta appar som bygger på AI: Applikationerna kan vara sådana som funnits förut, men nu blir 

smartare – eller helt nya som inte varit möjliga utan AI. Tekniken öppnar upp för större potential för 
automatiserade flöden, för att spåra mönster som kan ge nya beslutsunderlag och på sikt kan själva 
analysen automatiseras. Genomför en pilottest med en app för elkraftområdet. Förväntad nytta är 
kunskap genom proof-of-concept. 

3. Fysisk ombyggnad till kommunicerande elnät 
 

§ Utreda och ta fram strategiska riktlinjer för framtidens nätbyggnation både för ny- och 
ombyggnad som baseras på säker digital kommunikation för att skapa ökad tillgänglighet. 
Livslängdsaspekter och dokumentation ingår i frågeställningen. Förväntad nytta är ökad tillgänglighet i 
elnätet. 
 

§ Kantnätverk: Lägre trafik, snabbare beräkningar och större säkerhet definierar kantnätverk, där 
informationsbearbetning sker fysiskt nära det egna företaget. Detta är intressant p.g.a. att en del IT-
infrastruktur fungerar bättre med korta fysiska avstånd. Utred vilka delar av infrastrukturen som tjänar 
på att använda kantnätverk och vilka delar passar bättre i molnet. Förväntad nytta är en kunskap och 
gemensam startegi för arkitekturen av det framtida elnätet vilket i sin tur minskar investringskostnader. 

4. Ökad automation i distrubutionsnätet, kommunikation/kontroll för övervakning av LSP 
 

§ Ökad automation: Utreda vilka hinder som finns idag för utökad automation och föreslå åtgärder för att 
kunna få optimal teknisk och ekonomisk försvarbar utbyggnad. Utreda vad som krävs för att skapa ett 
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effektivare elnät och mindre behov av reglerkraft. Utreda hur ekonomiska fördelar erhålls. Förväntad 
nytta är att få åtgärdsförslag för att nå förbättrad leveranskvalitet och lägre avbrottskostnader. 

 
§ Driftcentralen: Utreda hur driftcentralen kan hantera information, IT-säkerhet, styrning och automation 

för att kunna kontrollera och styra elnätssystemet med nya sensorer och tjänster/programvaror. 
Förväntad nytta är ökad kontroll och minskade fel och avbrottstider. 

 
§ Intelligenta saker: ett objekt på egen hand, under en begränsad tid, kan arbeta oövervakade för att 

klara en uppgift, t.ex. en drönare som utan mänsklig hjälp undviker ett hinder eller en självkörande bil. 
En intelligent sak kan ta emot kommandon. dvs automatiseras. Om objektet kommunicerar data, kan 
automationen optimeras. När intelligenta saker kopplas samman kan de förstärka varandra. Hur ser den 
juridisk aspekten ut i dessa typprojekt? 

5. Hållbar utveckling, blockkedjeteknik, drönare och upplevelse/VR/AR 
 

§ Hållbar utveckling kopplat till nätnytta: Utreda nätnyttan för kund kopplat till intäktsreglering och 
tillgänglighet i den digitala vidareutvecklingen av elnätet. Förväntad nytta är att få underlag för att 
underlätta dialogen med myndigheter och intresseorganisationer. 
 

§ Delningsekonomi: För att möjliggöra ett hållbart samhälle, kommer initiativ med nya marknadsplatser 
där hushåll kan välja vem de vill köpa el ifrån och välja till vem de vill sälja sin egenproducerade el till. 
Utreda hur delningsekonomin påverkar och kan underlätta förmelnätsföretagen. Förväntad nytta är 
kunskap om mya marknadstekniker och hur detta kan komma att påverka samhällets olika aktörer. 

 
§ Drönare: Nya regler gäller för drönare från 2018, bl.a. att tillståndskravet från Transportstyrelsen för 

drönare upp till 7 kg försvinner och drönare som används för speciella verksamheter har särskilda 
villkor. Drönare är på väg att bli en lagervara med lågt pris och nya funktioner. Autonoma drönare som 
arbetar utanför visuell kontakt, ger ett bredare användningsområde. Utreda vart denna teknik kommer 
att leda och vad kan den göra för elkraftindustrin. Utreda vilka nya funktioner i drönaren som är är 
intressanta; t.ex. drönaren med värmekamera som diagnostiserar uppvärmda solpaneler (med lägre 
effektivitet av elproduktion och överföring) och tilldelar ärendet till närmaste operatör. Utred hur 
drönare minskar kostnad och tidsåtgång för underhåll t.ex. genom strategisk placering av basstationer i 
infrastrukturen för att automatisera inspektionsuppgifter utan personal. Förväntad nytta är kunskap om 
vilka möjligheter drönare kan ge elkraftföretagen. 
 

§ Blockkedjan: Utreda vilka möjligheter en distribuerad och decentraliserad kommunikationsteknik för 
säker verifiering av transaktioner baserat på förtroende utan några mellanhänder och publik delning 
ger. Metoden innebär att det går att spåra objekt till sitt ursprung utan risk för manipulering. Utreda 
om och hur peer to peer (P2P) kan fungera som tjänst som erbjuder efterfrågeflexibilitet eller 
lagerhantering. T.ex. tjänster för effektstyrning, mikrogridhantering, solel, elbilsladdning eller V2G. 
Utreda vad integrering av teknikens teoretiska möjligheter med den fysiska marknaden innebär juridiskt 
för det reglerade elnätet. Utreda hur elkraftområdet kan komma att förändras med introduktion av 
blockkedjeteknik. Förväntat resultat är kunskap om vilka möjligheter denna nya teknik kan bidra med. 

 
§ Blockkedjan /Databas: En ökning av förnybar energi innebär krav på flexibilitet av energiproduktion. 

Analysera hur en databas med blockkedjeinformation kan användas genom att kommunicera med 
elnäten för att integrera flexibel kapacitet (tillgänglig produktion, hushållsbatterier, elfordon) och på så 
sätt bidra med lastbalansering. Blockkedjeteknik möjliggör användningen av lokalt distribuerade system 
över flera regioner t.ex. för att hantera nätverk av solcellsbatterier eller bidra till att minska dippande 
vindkraftsproduktion när nätkapaciteten är otillräcklig. Genomföra ett demoprojekt för proof-of-
concept. Förväntad nytta är ökad användning av förnybar energi samt effektbalansering vilket innebär 
minskade investeringskostnader. 
 

§ Upplevelse /VR /AR: Definiera ett lab som ska utbilda framtida generations elever/ studenter/ 
driftpersonal/montörer/ besiktare. Simulera situationer, där studenter eller personal får öva moment 
och vidareutbilda sig vid t.ex. krissituationer. Användarna nyttjar VR- eller AR-teknik och ser sina egna 
händer och fötter så att det upplevs realistiskt att använda verktyg och manualer. En användare kan 
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pckså bli handledd via denna teknik. Förväntat resultat är att öka intresset och förståelsen för 
elkraftområdet, att höja beredskapen för olika viktiga situationer samt att få dokumenterade och 
kvalitetssäkrade arbetsmoment. 

6. Incitament för sensorer, automation, molntjänster 
 

§ Samhällsnytta: Utreda konsekvenser av hållbar scenarieutveckling inklusive investeringsincitament. 
Förväntad nytta är att få en branschgemensam vision och en kostnadseffektiv strömförsörjning. 

 
§ Incitament att införa sensorer, molntjänster och automation: Utreda vilka hinder som finns idag och 

föreslå åtgärder för att kunna få optimal teknisk och ekonomisk försvarbar utbyggnad. Utreda vad som 
krävs för att skapa ett effektivare elnät och mindre behov av reglerkraft. Utreda hur ekonomiska 
fördelar erhålls. Förväntad nytta är att få åtgärdsförslag för att nå förbättrad leveranskvalitet och lägre 
avbrottskostnader. 

 
 
För mer detaljerad information om programmet, se programbeskrivningen. Övriga frågor om 
utlysningen besvaras av Susanne Stjernfeldt. Använd programmets underlag för projektansökan.  
 
Välkommen med din ansökan! 
 


