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Termer och förkortningar som används i texten

LS 
Med lågspänning avses en spänningsnivå under 1 000 V 

(Caruna Esbo har huvudsakligen 400 V), de flesta av våra 

kunder är anslutna till vårt elnät på denna spänningsnivå 

MS 
Med mellanspänning avses en spänningsnivå under 36 000 

V (Caruna Esbo har huvudsakligen 20 500 V), de flesta av 

våra medelstora kunder är anslutna till vårt elnät på denna 

spänningsnivå.

HS 
Med högspänning avses en spänningsnivå över 36 000 V 

(Caruna Esbo har huvudsakligen 110 000 V), de flesta av 

våra stora kunder är anslutna till vårt elnät på denna spän-

ningsnivå.

BLANDNÄT 
Den del av distributionsnätet som kombinerar flera sätt 

att bygga elnät, så att till exempel början av ledningsan-

slutningen är markkabel och för resten används luftled-

ning.

NÄTTJÄNSTKUND 
En kund som har ett avtal med oss om att tillhandahålla 

nättjänst.

STAMNÄT 
Stamnätet är stamnäten för elöverföring till vilket stora 

kraftverk och fabriker samt regionala distributionsnät är 

anslutna. I Finland ansvarar Fingrid Oyj för driften av stam-

nätet. Kraftnät Åland äger och driver stamnätet på Åland.

DISTRIBUTIONSNÄTET 
Distributionsnätet är en del av elnätet med en nominell 

spänning under 110 kV. Den nominella spänningen för hög-

spänningsdistributionsnätet är 110 kV. För Finlands distri-

butionsnät ansvarar distributionsnätsinnehavarna (77 st.), 

inklusive Caruna Esbo. Hela Finlands yta är uppdelat mellan 

distributionsnätsinnehavarna i ansvarsområden där de har 

ensamrätt att distribuera el.

FÖRBRUKNINGSFLEXIBILITET 
En automatisk förändring av kundens elförbrukning gjord 

av kunden eller med kundens tillåtelse, t.ex. på grund av lågt 

eller högt elpris.

TWH 
Terawattimme (TWh) är en energienhet som används för att 

uttrycka mängden producerad energi. 
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1 Det finns många olika sätt att förbereda sig för en ökning av elförbrukningen

Finlands energiindustri befinner sig i en omvandling utan 

motstycke. Arbetet med att stävja klimatförändringarna har 

varit tydligt i vår verksamhet under flera år. Vi har utvecklat 

vårt elnät för att kunna ta emot både den el som produceras 

av våra kunder själva och för att möta den högre elförbruk-

ningen då transporter, värme och industriella processer i allt 

högre grad använder el som ersättning för fossila bränslen.

Det har inte skett några betydande förändringar i 

bruttoförbrukningen av el under de senaste fem åren. Även 

om samhället elektrifieras har energieffektiviseringsåtgärder 

hittills varit tillräckliga för att kompensera för förändringen, 

så att elförbrukning som helhet har varit nästan konstant hos 

både Caruna Esbo och i Finland som helhet. Enligt vår uppfatt-

ning kommer energieffektiviseringsåtgärder inte längre att 

kunna kompensera effekterna av elektrifiering, utan vi måste 

också förbereda oss på en betydande ökning av bruttoför-

brukningen av el. 

Kriget i Ukraina har gett försörjningsberedskapen än mer 

betydande del i utvecklingen av elnätet. Att ersätta fossila 

bränslen som importeras från utlandet med vindkraft och 

decentraliserad produktion kommer sannolikt att förbättra 

den inhemska försörjningsberedskapen, så länge elnätets 

förmåga att överföra lokalproducerad el tas tillvara där den 

behövs.

Elektrifieringen av samhället, tillväxten av förnybar ener-

giproduktion och eldrivna transporter kräver ett starkt och 

intelligent elnät för att uppnå Finlands koldioxidneutralitets-

mål till 2035. Denna förändring av energikällor och energiför-

brukning som påverkar varje finländare kallas för energiom-

ställningen. När vi förnyar vårt elnät tar vi långsiktigt hänsyn 

till energiomställningens behov.

 

Industri

Hushåll

Trafik

Övrigt

TWh

2000

78

+5%

2020

82

+49%

2040

121

Bild 1. När elektrifieringen fortskrider måste elnäten dimensioneras enligt den största momentana behov.

FÖRBRUKNINGEN AV ELEKTRISK ENERGI ÖKAR (TWH) MERPARTEN AV TILLVÄXTEN KOMMER FRÅN  
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR (GW) 

När elproduktionen
växer måste elnäten
dimensioneras enligt den
största momentana behov

När elproduktionen
växer måste elnäten
dimensioneras enligt den
största momentana behov

*Kombinerad produktion av värme och el

Kärnenergi

Vattenkraft

CHP* och kondenskraft

Landbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Solkraft

GW

2020

16

+105%

2040

33
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Bild 2. Megatrender som påverkar energisystemet måste beaktas 
vid utvecklingen av elnätet.

I utvecklingsplanen för elnätet beskriver vi huvudprinciperna 

för utvecklingen av Caruna Esbos elnät. Planens struktur 

bygger på en förordning som utfärdats av Energimyndighe-

ten, och den här sammanfattningen lyfter fram planernas 

huvudsakliga innehåll. De som är intresserade av detaljerna 

uppmanas att ta del av den omfattande versionen av utveck-

lingsplanerna, som finns på Carunas webbplats caruna.fi/

kehittamissuunnitelmat.

2  Åtgärder för att minska klimatförändringar och energiomställningen  
kommer att öka elförbrukningen och lokal produktion

Mängden el som överförs till Caruna Esbos kunder varierar 

från år till år beroende på förändringar i uppvärmningsbe-

hoven som orsakas av fluktuationer i utomhustemperaturen. 

På sikt kommer mängden överförd el att öka både vad gäller 

förbrukning och produktion. Idag överför Caruna Esbo cirka 

3,1 terawattimmar (TWh) el per år till sina kunder. 

Att ersätta fossila bränslen med el i energi-och värmepro-

duktion är ett viktigt sätt att minska klimatförändringarna. 

Med hänsyn till att även kundantalet inom området för Caru-

nas Esbos elnät växer, beräknas elförbrukningen öka kraftigt 

med cirka 1,3 TWh (40 %) under de kommande tio åren. Det 

är samma mängd el som en stad av Jyväskyläs storlek för 

närvarande förbrukar.

På motsvarande sätt förväntas även småskalig produk-

tion kopplad till elnätet växa mycket kraftigt från nuvarande 

drygt 1 700 småkraftverk till över 7 200 småkraftverk under 

de närmaste tio åren. Antalet anslutningar som används för 

offentlig laddning för eldriven trafik kommer också att öka 

från nuvarande 150 anslutningar till uppskattningsvis 600 

anslutningar.

KLIMATFÖRÄNDRING

Den globala uppvärmningen
ska bromsas med alla medel,
men vi måste även anpassa
oss till dess oundvikliga
konsekvenser.

Energiförbrukningen koncentreras i städerna 
och elproduktionen i glesbygdsområdena. Ett 
effektivt och smart elsystem spelar en alltmer 
viktigare roll i en strävan efter en balans 
mellan förbrukning och produktion.

Nya tekniker och digitaliseringen 
formar energisystemet och 
samhället genom att skapa nya 
affärsmöjligheter.

Nationell energisäkerhet,
cybersäkerhet och den
fysiska infrastrukturens
resiliens måste 
förbättras.

DIGITALISERING OCH
TEKNIK

FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP

URBANISERING
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3 Under de kommande decennierna kommer klimatförändringarna att orsaka  
färre problem för vårt elnät än de årliga vädersvängningarna

Vår utvecklingsplan granskar klimatförändringarnas effekter, 

som har utvärderats i en studie som vi beställt av Meteoro-

logiska institutet. Finlands klimat värms för närvarande upp 

med cirka 0,3–0,4 °C på ett decennium. Det innebär en förflyt-

tning av årstiderna på ungefär en vecka på 30 år: vårens och 

sommarens början flyttas fram, men höstens och vinterns 

början skjuts upp. I Finland är temperaturökningen starkast 

på vintern och lägst på sommaren.

Under de kommande 20–30 åren förväntas uppvärmningen 

fortsätta i ungefär nuvarande takt. Därefter kommer inten-

siteten av den globala uppvärmningen till stor del att bero 

på utvecklingen av utsläppen av växthusgaser. Osäkerheten i 

prognoserna påverkas också av hur starkt det globala klimat-

systemet reagerar på förändringar i atmosfärens koncentra-

tioner av växthusgaser.

I takt med att klimatet värms upp kommer även nederbör-

den i Finland att öka. De högsta snölasterna på vintern ökar 

något i östra och norra Finland, men minskar på andra håll. 

Förhållanden som är gynnsamma för ansamling av frost tycks 

bli mer utbredda i östra och norra Finland, och tung blöt-

snö förväntas regna oftare i norr i framtiden. Som en följd 

av detta kan defekter i elnätet relaterade till snölaster och 

frostuppbyggnad öka, särskilt i norra Finland. 

Stormar är det viktigaste väderfenomenet i Finland som 

orsakar plötslig och omfattande skogsskador. Förekomsten 

av stormar varierar avsevärt från år till år. Intensiteten av 

starka vindar tycks öka i Finland med 0–3 % i takt med att 

klimatförändringarna fortskrider. Det är därför osannolikt 

att det ska ske stora förändringar i antalet och intensiteten 

av stormar, men en minskning av tjäle kan öka stormskador 

i viss utsträckning. Bristen på tjäle gör det också svårt att 

underhålla och bygga elnätet i områden där den smälta jorden 

inte tål tyngden av tunga maskiner.

Sammantaget kommer de problem som orsakas av 

klimatförändringar för elnätet under de kommande decen-

nierna att vara mindre än de årliga vädervariationerna och 

extrema händelser. Caruna Esbo har förberett sig för dessa 

extrema väderhändelser med investeringar i leveranssäker-

heten sedan 2014. Med de åtgärder som redan vidtagits har 

leveranssäkerheten förbättrats avsevärt och elnätet som 

uppfyller kriterierna för leveranssäkerhet betjänar redan 97 

% av Caruna Espoo Oy:s kunder.

.
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4 Energiomställningen och intern migration i Finland påverkar  
Carunas Esbos verksamhetsmiljö

Finlands interna migration riktar sig till städer och mycket 

starkt till huvudstadsregionen. Detta kommer att öka elför-

brukningen i stadsområden, där det kan förekomma lokala 

effektflaskhalsar. Utvecklingen påskyndas genom nedmonte-

ringen av samproduktionsanläggningar för fjärrvärme och 

deras ersättning med elpannor. Elektrifieringen av kollektiva 

och tunga transporter orsakar fler lokala förbrukningskon-

centrationer.

I små tätorter och glesbygd finns däremot risk för avfolk-

ning. Uppsägning av anslutningen sker inte alltid direkt efter 

att lägenhetens elförbrukning har upphört, utan först efter 

flera år. Även i sådana fall måste nätet underhållas och repa-

reras, även om det inte finns något behov av elöverföring.

I glesbygden är den mest betydande växande gruppen 

industrikunder vindkraftsparker som kan revolutionera elför-

brukningen på lokal nivå.

Tillsammans med elektrifieringen av industriella proces-

ser går privata hushåll i en accelererande takt från andra 

uppvärmningsformer till elektriska uppvärmningslösningar, 

vilket kan orsaka en betydande topplast under en lång kall 

period. Den starka betoningen på eluppvärmning i tätorter 

kan orsaka lokala akuta flaskhalsar i nätkapaciteten, men 

den övergripande bilden kommer inte att förändras sär-

skilt mycket under decenniet. Elbilar är det mest betydande 

tillskottet, men dessa anslutningar har dimensionerats för 

eluppvärmning, och kunder som har eluppvärmning är i regel 

välunderrättade elanvändare. Om laddning av elbilar kombine-

ras med elvärme och elbastu utan belastningsbalansering kan 

lokala överbelastningssituationer uppstå. Nästa generations 

smarta mätare kommer att spela en nyckelroll för utnyttjande 

av realtidsdata och belastningsstyrning för kunder.

En annan viktig förändring i elanvändningen hos små 

kunder i tätorterna är den kraftiga ökningen av solpaneler, 

eftersom kunder i egnahemshus ofta har rimliga tekniska 

och ekonomiska möjligheter att minska den mängd el som de 

köper från nätet genom solpaneler. Även de interna ener-

gisamfunden i husbolag uppmuntrar liknande verksamhet 

eftersom det ger motsvarande ekonomisk nytta. Från och 

med början av 2021 har vi erbjudit husbolag, som är våra 

kunder, möjlighet att bilda energisamfund mellan husbolagens 

lägenheter, vilket gör att husbolaget kan distribuera och 

utnyttja sin egen småskaliga produktion mellan lägenheterna.

De första effekterna av energiomställningen ses i städer-

nas högspänningsnät (HS-nätet), eftersom alla ovanstående 

effekter ackumuleras vid högre spänningsnivåer. Kontinuerlig 

övervakning av överföringskapaciteten i HS-nätet och uppda-

tering av elförbrukningsprognoser kommer att bidra till att 

förbereda en accelererande förändringstakt.

Nästa steg i förändringen av elmarknaden som redan är 

igång är småkonsumenternas omvandling till producenter och 

aktiva konsumenter. Detta förutsätter att distributionsnätet 

kommer att kunna överföra el i två riktningar i framtiden och 

även inom det egna nätområdet. En utveckling är en lokal 

flexibilitetsmarknad, i vilket fall ett konkurrenskraftigt pris 

kan sättas för liten förbrukning och produktion vid sidan av 

partimarknadspriset. Den lokala flexibilitetsmarknaden ger 

distributionsnätet ett effektivt sätt att få flexibilitet så att 

överskottet förs vidare till stamnätets behov. Många försäl-

Bild 3. Laddning av elbilar ändrar förbrukningsprofilen, där nätkapaciteten blir en  
flaskhals, även om det finns tillräckligt med elenergi för att ladda bilarna.

Effekt (kW) 

Päivän tunnit 

Elförbrukningsprofil per dag

Kapacitet på
det existerande elnätet

Elbilarnas laddningseffekt

Nuvarande laddningseffekter

högeffektladdare 100-300 kW

laddningspunkter i kommersiella

fastigheter 11—22 kW

hemladdningspunkt 7—11 kW

elbastuugn 7 kW

bilvärmare 0,8 kW

OLIKA ELEFFEKTER DISTRIBUTIONSNÄTET MÅSTE STÄRKAS PÅ 
GRUND AV ELBILARNAS LADDNINGSEFFEKT
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jningsställen garanterar kunden det bästa priset om kunden 

vill ändra sin elförbrukning eller produktion efter marknadens 

behov.

Samtidigt förbättras försörjningsberedskapen med 

genomförandet av energiomställningen. Fullt utnyttjande av 

inhemsk väderberoende produktion kräver effektiv konsum-

tionsflexibilitet. En annan försörjningsberedskapsfaktor på 

uppgång i branschen är säkerheten för informationsnät och 

-system. Antalet enheter för att styra elförbrukningen ökar 

exponentiellt i takt med att automationsnivån i privata hushåll 

ökar. En effektiv flexibilitets- och elmarknad kräver öppna 

gränssnitt mellan olika informationssystem och ett stort 

antal marknadsaktörer. Att säkerställa elnätens styrnings-

förmåga i alla situationer utan att störa flexibiliteten och 

elmarknaderna måste åtgärdas inom det nuvarande decen-

niet.

 Myndighetsregleringens förutsägbarhet och långsiktiga 

karaktär säkerställer en effektiv distributionsnätsbransch. 

Investeringarnas livslängd är nästan ett halvt sekel. Snabb 

och oförutsedd reglering ökar operativa risker. 

Kärnan i Caruna Esbos utvecklingsarbete är att känna till 

investeringsbehoven hos nya storkunder och att prognos-

tisera småkunders beteende. Förutsägbarhet, hantering av 

nätets skick, nästa generations smarta mätare och flexibla 

lösningar är nyckeln. De möjliggör den mest effektiva långsik-

tiga investerings- och kostnadsstrukturen för elnätet.

5 Utgångspunkten för utvecklingen av Caruna 
Esbos elnät är kostnadseffektivitet

Vi utvecklar vårt elnät kostnadseffektivt.  Vi tar hänsyn till 

nätets tekniska livslängd och överföringskapaciteten, vilket 

möjliggör ny produktions- och förbrukningskapacitet, samt 

distributionsnätets kvalitetskrav:

o Nätets ålder påverkar säkerheten och leveranssäkerhe-

ten, så att mängden defekter ökar i takt med att nätet 

åldras. Vi övervakar detta genom att analysera feldata för 

olika delar av nätet och fynd från underhållsinspektioner. 

o Nätet vi bygger nu måste betjäna våra kunder i minst 

50–60 år. Att ta hänsyn till framtida behov är därför av 

största vikt för att undvika onödiga investeringar. 

o Kvalitetskraven på elnätet regleras i elmarknadslagen. De 

svåraste situationerna för att uppfylla kvalitetskraven är 

exceptionella och omfattande storm- eller snölastsituatio-

ner (”stora störningar”) som samtidigt påverkar en stor 

del av vårt bolags distributionsområde. I vår utveck-

lingsplan strävar vi efter att förbereda oss för en större 

störning såsom de faktiska stormarna (Tapani 2011, Seija 

2013) så att en tillräckligt stor del av hela nätet är väder-

säkert. På så sätt kan vi återlämna eldistributionen till 

våra kunder med den felreparationspersonal som för när-

varande används inom de tidsfrister som anges i lag. För 

att effektivisera byggandet strävar vi efter att maximera 

möjligheterna att bygga tillsammans med andra parter 

som bygger och underhåller ledningsnät i alla byggpro-

jekt, och för detta ändamål offentliggör vi våra planer, 

bland annat på nätinformationspunkten. För att lyckas 

med sambyggnad fäster vi stor vikt vid aktivt samarbete 

med andra aktörer i nätområdet, såsom teleoperatörer 

och kommuner. För varje projekt måste våra planerare 

identifiera och samordna potentiella möjligheter till sam-

byggnad.
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6 Vårt elnät är indelat i utvecklingszoner

Caruna Esbos nät är geografiskt indelat i tre zoner.

1. STADSOMRÅDE  
(enligt detaljplansområden)

Tätorter kännetecknas av hög kundtäthet och därmed bety-

dande elförbrukning. Merparten av ökningen av elförbruknin-

gen ligger i tätorter. Tätorterna är den zon där nätlängden 

per spänningsnivå är den kortaste per kund. I tätorter är 

särskilt samlingsskenorna i mellanspännings- och högspän-

ningsnätet dock långa och betjänar ett stort antal kunder, 

så nätutvecklingsmetoder kan inte väljas kundspecifikt, utan 

nätet måste utvecklas som en del av en större helhet.

Tätorter innehåller en betydande del av samhällets kritiska 

funktioner och tjänster, där det anses viktigt att trygga 

eldistributionen. Av denna anledning eftersträvas en mycket 

hög vädersäkerhet i områdets nät med kabling i grävbara 

områden.

2. GLESBYGDSZON  
(område utanför detaljplanen,  
exklusive specialområden i skärgården)

I glesbygden är nätets längd per kund vanligtvis lång. Felsök-

ning tar längre tid än i tätorter på grund av långa avstånd.

I glesbygden finns ett antal samhällskritiska objekt, till 

exempel telemaster, för vilka tryggande av eltillgången är en 

prioritet vid både nätutveckling och felsökning. 

3. SPECIALOMRÅDEN  
(skärgårdsområden  i Esbos och  Kyrkslätts havsområden)
I skärgården är marken ofta bergig men trädbevuxen, vilket 

gör det omöjligt att fullständigt förhindra defekter i luftled-

ningar genom kablifiering. Under stormar kan skärgården 

inte alltid tillgås för omedelbar säker reparation av defekter, 

utan man måste avvakta tills stormen avtar. Under tjälförs-

kjutning krävs dessutom användning av specialfordon, såsom 

helikoptrar eller hydrokoptrar. 

Tidsfördröjningen som orsakas av att kunna röra sig 

säkert orsakar långa avbrottstider för kunder i specialområ-

den. I specialområden finns ett antal samhällskritiska objekt, 

till exempel telemaster, för vilka tryggande av eltillgången är 

en prioritet vid både nätutveckling och felsökning.

Nedan presenteras uppdelningen av Caruna Espoo Oy:s 

elnät i olika utvecklingszoner.

MÄNGDEN NÄT OCH ANTALET KUNDER  
I OLIKA UTVECKLINGSZONER

Mängden nät (km)
Antalet kunder (s

t.) Specialområden

Glesbygdszon

Stadszon

Bild 4. Caruna Esbo är ett urbant bolag då majoriteten av kunderna 
och elnätet är belägna i tätortsområden.

Bild: Havator
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7 Nätets livscykelkostnader styr valet av byggmetod

Livscykelkostnad avser alla kostnader som uppstår under 

hela livscykeln för det elnät som ska byggas. På så sätt kan 

byggteknik med höga initiala investeringskostnader men 

låga underhålls- och reparationskostnader i drift likstäl-

las med tekniker med låga initiala investeringar men höga 

driftkostnader. 

Vid beräkningen av livscykelkostnaderna tar vi, utöver de 

initiala investerings- och driftskostnaderna, hänsyn till olika 

engångskostnader (t.ex. kostnaderna för nedmontering av 

det gamla nätet och kassering av nedmonterat material) 

och teknikens tillförlitlighet, det vill säga de olägenheter som 

orsakas kunderna av eventuella avbrott enligt den beräk-

ningsmodell som Energimyndigheten angett.

Vi övervakar livscykelkostnader och, när förändringar 

inträffar, uppdaterar vi beräkningar som en del av den årliga 

egendomsförvaltningsprocessen. Framför allt förändras 

kostnaderna för ny teknik snabbt och utvärdering mot andra 

lösningar behöver uppdateras ofta. Nätinvesteringar görs 

under lång tid, så kortsiktiga kostnadsfluktuationer kan inte 

användas enbart för att dra slutsatser, utan man måste 

också titta på långsiktiga kostnadsutveckling och utveck-

lingstrender. En uppdaterad livscykelkostnadsjämförelse 

våren 2022 visas i bild 2 nedan.

Dessutom forskar och testar vi ständigt användningen 

av ackumulatorer och andra nya teknologier för att imple-

mentera förbrukningsflexibilitet. Syftet med studien är att 

identifiera kostnadseffektiva sätt att ersätta eller skjuta upp 

den investering som behövs för att stärka nätet.

 
 

Bild 5. Jämförelse av livscykelkostnader för olika byggmetoder  
(50 års hålltid).

8 När vi utvecklar nätet tar vi hänsyn till regionala särdrag
Utgångspunkten för utvecklingen av Caruna Esbos elnät är 

som tidigare framgått kostnadseffektivitet som tar hänsyn till 

nätets åldrande, framtida behov och leveranssäkerheten. Uti-

från dessa utgångspunkter har en utvecklingsstrategi tagits 

fram för varje utvecklingszon med hänsyn till lokala behov.

TÄTORTSZON
Byggandet av nätet är huvudsakligen att dra jordkablar, både 

vid byggande av nytt nät och vid renovering av gammalt nät. 

Vanligtvis är målet att implementera nätet i tätortsområden 

på ett sådant sätt att områden matas med egna nätstationer 

eller en skyddszon, så att defekter i nätet djupare i lands-

bygd/glesbygd utanför zonen inte påverkar kvaliteten på 

eldistributionen i tätortsområdet. Om nätstationen inte är 

belägen i närheten av ett tätortsområde kommer hela nätet 

som försörjer tätorterna också att göras vädersäkert.

Transformatorstationerna implementeras som kopplings-

stationer, med hänsyn tagen till adekvat separerbarhet för 

kabelnätet. Transformatorstationer placerade vid viktiga 

noder i nätverket är utrustade med fjärrstyrning som gör att 

defekten kan lokaliseras och begränsas snabbt.

GLESBYGDSZON
I glesbygdszonen är målet att utveckla det befintliga luftled-

ningsnätet till ett blandat nät med både jordkabel och luftled-

ning och nätet är tillräckligt vädersäkert.

Byggandet av nätet använder de mest kostnadseffektiva 

alternativen i livscykeln och utnyttjar både markkabel- och 

luftledningsstrukturer.

o I de mest skogbevuxna områdena används främst drag-

ning av jordkablar för att säkerställa leveranssäkerheten 

för nätet. 

o Luftledningsstrukturer utnyttjas i situationer där drift-

Kabling Ny friledning Stolpbyte

Jämförelse av livscykelkostnader
för olika byggmetoder

Investeringskostnad Andra utgifter
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säkerheten och överföringskapaciteten i det nuvarande 

luftledningsnätet också räcker för framtida behov, eller 

att byggandet av ett markkabelnät inte är en bra lösning 

för kunderna om t.ex. marken i området är stenig.

I praktiken kommer luftledningsstrukturer att utnyttjas i 

öppen terräng i glesbygd, i stenig terräng och i områden där 

behovet av el förväntas minska avsevärt under de kommande 

decennierna. I dessa situationer kommer livscykeln för befint-

liga linjer om möjligt att förlängas under några decennier 

genom att de äldsta och svagaste linjerna ersätts. 

När man bygger ett nytt nät (till exempel vid implemente-

ring av nya kundanslutningar) är jordkabling den nätkabelme-

tod som har visat sig vara mest effektiv sett till livscykelkost-

nad.

Transformatorstationerna implementeras som kopplings-

stationer, med hänsyn tagen till driftsäkerhet och miljöpåver-

kan, så som installation av oljeinsamlingsbassänger i hän-

delse av läckage. Nätautomationen utökas genom att förse 

transformatorstationer placerade vid viktiga nätnoder med 

fjärrstyrning, vilket möjliggör snabb begränsning av nätfel i 

både enskilda felsituationer och vid mer omfattande ström-

avbrott.

SPECIALOMRÅDEN
Inom skärgårdens specialområden är syftet att utveckla det 

befintliga luftledningsnätet till ett mer vädersäkert blandnät 

med hänsyn till lokala markförhållanden. Utbyggnadsstrategin 

är i princip densamma som i glesbygdszonen, men på bergiga 

eller på annat sätt icke grävbara sektioner används luftled-

ningsstrukturer.

I praktiken utnyttjas luftledningsstrukturer i öppen 

terräng på glest bebyggda områden i de bortersta ändarna 

av nätet, på klippiga öar och i områden där behovet av el 

uppskattas minska avsevärt under de kommande årtiondena. 

I dessa situationer strävar vi efter att i mån av möjlighet 

förlänga livscykeln av existerande linjer med några årtionden 

genom att byta ut stolpar i de äldsta och svagaste linjerna. 

Vid byggande av nytt nät (till exempel för att förverkliga nya 

kundanslutningar) väljs det byggsätt för nätet som visat sig 

mest kostnadseffektivt primärt sett till livscykelkostnaderna, 

dvs. dra jordkablar, om förhållandena möjliggör grävningar. 

På bergiga eller de sektioner där man av något skäl inte kan 

gräva används luftledningsstrukturer.

9 Objekt som är viktiga för samhället kommer  
först att saneras för att vara pålitliga

Objekt som är viktiga för samhället beaktas vid valet av 

nätsaneringsobjekt och vid fastställandet av investerings-

projektens omfattning i alla zoner. Saneringarna planeras att 

genomföras så att en vädersäker elmatning kan genomföras 

fram till det kritiska objektet.

Vi har identifierat kritiska objekt tillsammans med andra 

aktörer i samhället, såsom kommuner, vattenverk, teleopera-

törer och värmebolag. Listan över kritiska objekt uppdateras 

regelbundet. 
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10 Investeringsfokus flyttas bort från mellanspänningsnätet

Under 2014-2021 har Caruna Esbo gjort betydande inves-

teringar för att upprätthålla kapaciteten i distributionsnätet 

och uppfylla kvalitetskraven. Investeringarna har främst 

inriktats på mellanspänningsnätet, vilket återspeglas i för-

bättrad vädersäkerhet och ökad leveranssäkerhet för nätet. 

I slutet av 2021 hade 97 % av Caruna Esbos kunder redan 

uppfyllt kvalitetsnormerna.

Under de kommande åren (2022–2028) kommer investe-

ringarna att syfta till att få Caruna Esbos återstående kunder 

att uppfylla elmarknadslagens kvalitetskrav före utgången 

av 2028. Det här betyder att investeringar för att upprätt-

hålla kapaciteten och uppfylla kvalitetskraven främst riktas 

till lågspänningsnätet. Investeringarna i högspänningsnätet 

återspeglar förutom tillväxten i Esbo stad även effekterna 

av energiomställningen, eftersom nätet måste förstärkas 

avsevärt när den fossila elproduktionen i Esbo fasas ut och 

ersätts med elbaserad fjärrvärmeproduktion.

Siffrorna omfattar inte tillväxtinvesteringar, som beräknas 

uppgå till cirka en miljon euro per år under det kommande 

decenniet. I denna uppskattning ingår inte den normala orga-

niska tillväxten av antalet anslutningar i nätet och investe-

ringar genom nya lågspänningsanslutningar. 

Caruna Esbos nätområden har identifierats som områden 

med den största produktionspotentialen för medelstora och 

stora solkraftverk. Under det kommande decenniet för-

väntar vi oss att endast ett begränsat antal nya betydande 

produktionsanslutningar kommer att förverkligas, eftersom 

ny storskalig produktion vanligtvis är koncentrerad till glest 

befolkade områden.

Potentialen för nya förbrukningsanslutningar och konsu-

mentkunder i Caruna Esbos urbana nätområden under de 

närmaste 0–5 åren är dock betydande. Det totala antalet olika 

typer av storskaliga konsumentanslutningar och den identi-

fierade kundpotentialen beräknas uppgå till 350–400 MVA. I 

stadsområdena, och särskilt i Esbo nätområde, är de aktuella 

teman som rör energiomställningen särskilt framträdande i 

konsumentanslutningar: Elektrifiering av uppvärmning, både 

genom fjärrvärme och fastighetsspecifika lösningar, efter-

frågan på el för eltransporter och laddningslösningar samt 

projektutvecklingsprojekt för datacenteroperatörer. När det 

gäller konsumentanslutningar och nya belastningar förväntas 

elektrifieringen av uppvärmning fortsätta under de kom-

mande 6–10 åren. När det gäller elektrifiering av fjärrvärme 

kan de flesta av projekten slutföras inom de närmaste fem 

åren, eftersom målet är att minimera andelen fossil värme-

produktion så snabbt som möjligt, särskilt i Esbo.

Underhållsåtgärderna för att uppfylla kvalitetskraven för 

verksamheten enligt elmarknadslagen och för att bibe-

hålla den nuvarande driftsäkerheten kommer att inriktas 

på röjning av träd som hotar luftledningar. I övrigt kom-

mer underhållsåtgärderna att inriktas på inspektioner av 

befintliga elnätskomponenter och mindre reparations- och 

underhållsarbeten. Detta säkerställer att elnätets komponen-

ter fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt för den dagliga 

eldistributionen och därmed även i händelse av eventuella 

elavbrott.

.

Bild 6. Investeringarna (miljoner euro) kommer att inriktas på LS- 
och HS-näten.

Bild 7. De pengar som behövs för underhåll kommer att minska i 
takt med att luftledningsnätet flyttas under jord och gamla nätsta-
tioner byts ut.
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11 Vi samråder i stor utsträckning med olika intressenterna om utvecklingen av nätet

Vi samlar in respons och information om olika intressenters 

behov för att utveckla elnätet. Uppgifter samlas in på olika 

sätt och är en del av den normala utvecklingen av elnätet. De 

viktigaste sätten att samla in respons om utvecklingen av 

nätet är genom kundmöten med områdesborna, webbinarier 

och en modell för kundvård av nyckelkunder.

I maj 2022 frågade vi våra kunder och andra nätbolag om 

deras åsikter om utkastet till utvecklingsplan, samtidigt som 

vi samlade in information om deras erfarenheter av elleve-

ransens kvalitet och hur energiomställningen fortskrider. För 

att svara på enkäten har det krävts elektronisk identifiering 

för att säkerställa att respondenten är kund hos Caruna 

Esbo. Identifieringsprocessen har gjort det möjligt att rikta 

svaren till olika utvecklingszoner. Det finns också ett separat 

formulär på webbplatsen för att ge respons om utvecklings-

planerna utan behov av stark identifiering. 1 197 svar inkom 

från Caruna Esbos område. Respondenterna var ganska 

jämnt fördelade över de olika utvecklingszonerna, nästan 

i proportion till antalet kunder i varje zon. Kunder som bor 

utanför tätortsområden (0,9 % av alla svarande) är något 

överrepresenterade jämfört med kunder i andra utvecklings-

zoner (0,5 % av alla svarande i tätortsområden och 0,4 % i 

specialområden).

Enligt resultaten uppfyller det nuvarande nätet i Caruna 

Esbos område i huvudsak kundernas nuvarande behov bra 

eller mycket bra (på grund av det lilla antalet svarande i spe-

cialområdet kan resultatet inte anses vara jämförbart med 

andra utvecklingszoner).

Sammanlagt 471 respondenter, dvs. 39 % av alla Caruna 

Esbos kunder som svarade på enkäten, lämnade ett skriftligt 

utlåtande. Majoriteten av responsen var neutral (61 % av sva-

ren), och de viktigaste teman som oftast framkom var viljan 

att delta i förbrukningsflexibilitet (12 %), leveranssäkerhet 

(11 %) samt dragning av jordkablar och prissättning (10 % 

vardera).

Den respons som kom in genom hörandet var i stort sett 

i linje med våra åsikter i utvecklingsplanen. Undersökningen 

visar att kunderna anser att solpaneler blir vanligare mycket 

snabbare än vad vi uppskattade i våra ursprungliga utveck-

lingsplaner. Därför har vi uppdaterat vår långsiktiga plan 

genom att öka vårt antagande om antalet och effekten för 

nätanslutna solpaneler på 2030-talet.

Kundutlåtanden framförde ett starkt önskemål om att 

nätet skulle utvecklas för att möta behoven i samband med 

energiomställningen, särskilt utmaningarna i samband med 

elektrifiering av transporter och uppvärmning. Ytterligare 

förbättringar av leveranssäkerheten önskades också. På 

grundval av denna respons har vi ökat investeringarna i 

nätkapacitet och leveranssäkerhet mellan 2024 och 2028. 

Respons som tydligt identifierats som klagomål har vida-

rebefordrats till de ansvariga personerna hos Caruna och 

entreprenörerna. 

Bild 8. Kundernas upplevelse av elnätets nuvarande tillstånd är god eller utmärkt (notera: 
endast två respondenter inom specialområdet).
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Bild 9. Tonen i kundernas skriftliga kommentarer var mestadels neutral, med förbrukningsflexibilitet  
och leveranssäkerhet som vanligaste teman.
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