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Förord
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar.
Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.
Programmets mål är att till 2030 uppnå:
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och
renovering
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och
renovering
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv,
plattformar samt nya konstellationer av aktörer
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi
den kunskap som tas fram i programmet.
Nya affärsmodeller i en dynamisk, decentraliserad energimarknad är ett av projekten
som har genomförts i programmet. Det har letts av Centigo och har genomförts i
samverkan med Energiforsk, Futurum Fastigheter, InnoEnergy, Konsumenternas
Energimarknadsbyrå, Tekniska Verken Nät och Vattenfall Eldistribution.
Två öppna plattformbaserade affärsmodeller har diskuterats på en konceptuell nivå:
"P2P-handel av energi och energitjänster" och "Samfinansiering av Distributed Energy
Resources (DER)". Syftet med båda modellerna är att möjliggöra för en bred mängd av
nya aktörer att investera i, äga eller enkelt samäga smarta styrbara energiresurser som
hjälper vårt energisystem att bli mer flexibelt. På så sätt möjliggörs en ökning av
andelen förnybar icke-styrbar energi i energimixen samtidigt som aktörerna får
ekonomiska incitament på ett transparent sätt. Modellernas för- och nackdelar har
utvärderats i grupp.
Stockholm, 30 oktober 2019
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Sammanfattning
Vi står inför en oundviklig omställning av vårt energisystem till förnybara energikällor
om vi vill överleva som ett organiserat samhälle. Antagandet är att andelen sol- och
vindkraft behöver öka i vår energimix under omställningen. Eftersom produktionen av
energi från förnybara källor som vind och sol inte är lika styrbar som produktionen
från fossila bränslen, storskalig vattenkraft och kärnkraft, behöver
energiförbrukningen bli mer flexibel.
För att säkerställa att vi kan behålla en demokratisk och marknadsdriven
samhällsmodell måste den volatila energiproduktionen resultera i volatila energipriser
som i sin tur styr våra energikonsumtions- och investeringsmönster. Under vissa
perioder med höga energipriser antas vår konsumtion gå ner samtidigt som fler
människor får incitament att (sam)investera i smarta energisystem som tillåter oss att
behålla vår komfort utan att förstöra planeten.
Fokus i den första affärsmodellen (P2P-handel med energi och energitjänster) är att ta
prissignalerna till en bred mängd aktörer genom att sänka transaktionskostnaderna så
att det blir ekonomiskt fördelaktigt att sälja och få betalt för även enstaka kW under
några minuter. Ett förväntat resultat av denna modell är förändrat beteende för flera
aktörer – både vad gäller konsumption och produktion – som en följd av förändrade
ekonomiska incitament för dessa aktörer.
P2P-handeln utesluter inte utbyggnad av elnätet, utan kompletterar det genom att
identifiera de fall där handel med energi och energitjänster är mer samhällsekonomisk.
Fokus i den andra modellen (Samfinansiering av DER) är en förenklad samverkan
genom en plattform som tydliggör avkastningsfördelning, slutdatum för olika åtgärder,
ansvar för drift och riskfördelning mellan en bred mängd aktörer kring energiresurser
– energilager, förnybar produktion, elvägar m.m.
För att undersöka dessa två affärsmodeller samt dess potential har en förstudie
genomförts. Förstudien har drivits genom intervjuer med medverkande parter samt en
gemensam workshop som syftade till att i en mångfaldig grupp diskutera nya sätt att
lösa dagens utmaningar vad gäller energisystemet. Förstudien är ett första steg i en
även bredare diskussion och mer konkreta åtgärder för att utveckla och testa
affärsmodellerna i verkligheten.
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Summary
We are facing an inevitable transition of our energy system towards renewable energy
sources if we want to survive as an organized society. The assumption is that the
proportion of solar and wind power needs to increase in our energy mix during the
transition. Since the production of energy from renewable sources such as wind and
solar is not as controllable as the production from fossil fuels, large-scale hydropower
and nuclear power, energy consumption needs to become more flexible.
To ensure that we can maintain a democratic and market-driven social model, volatile
energy production must result in volatile energy prices which in turn govern our
energy consumption and investment patterns. During certain periods of high energy
prices, our consumption is assumed to decline while more people are being
incentivized to (co)invest in smart energy systems that allow us to maintain our
comfort without negatively impacting the planet.
The focus of the first business model (P2P trade in energy and energy services) is to
send price signals to a wide range of actors by lowering market transaction costs, and
by doing so, making it economically advantageous to sell and get paid for even small
units of power (kW) for a short intervals (minutes). An expected result of applying this
model is the change in behavior of several actors - both in terms of consumption and
production of energy - as a consequence of changing financial incentives for these
actors.
P2P trade does not exclude the expansion of the electricity grid, but complements it by
identifying cases where trade of energy and energy services is more advantageous in
socio-economic terms.
The focus of the second model (Co-financing of DER) is simplified collaboration
through a platform that clarifies the distribution of economic returns, deadlines for
various actions, responsibility for operation and risk distribution between a wide
range of actors around energy resources - energy storage, renewable production,
electric roads, etc..
To investigate two business models above and their potential, a pre-study has been
carried out. Individual interviews with participating parties were conducted and a
joint workshop aimed at discussing in a diverse group new ways to solve today's
challenges regarding the energy system. The preliminary study is a first step in a
broader discussion and more concrete measures to develop and test the business
models in reality.
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1 Genomförande
Förstudien har baserats på ett antal antaganden och bestått av tre delar:
kontextualisering, workshop och revidering av gemensamma slutsatser och visuella
prototyper.

En muntlig presentation av förstudiens slutsatser och diskussion med en bredare
grupp av intressenter planeras att genomföras i januari.

1.1

Antaganden

Vid den oundvikliga övergången från fossila energikällor (styrbara) till fossilfria (ej
styrbara), t.ex. sol och vind, minskar styrbarheten av produktionen. Därför ställs det
större krav på förbrukningsflexibilitet.

En energimarknad med tydliga och transparanta prissignaler är en tänkbar lösning
som kan skapa större förbrukningsflexibilitet. Förstudien utgår från att
energimarknaden kommer att bli mer dynamisk och decentraliserad.
Kärnkraften kommer att fortsätta vara en del av kontexten utifrån antagandet att
minskningen av energiproduktionen från fossila bränslen inte kommer kunna
kompenseras helt av kärnkraft globalt.
I länder med kallare vintrar, t.ex. Sverige, har kraftvärmen också en plats, speciellt när
tekniken som används i kraftvärmeverk möjliggör kraftigt minskade eller nollutsläpp.
Vid samtalen under förstudien har vi medvetet valt att inte begränsas av gällande
regelverk, utan tänka utanför dess gränser. Dagens regelverk kring elmarknaden inkl.
intäktsmodellen anses som den största utmaningen för elnätsföretag för att medverka i
introduktionen de diskuterade affärsmodellerna.
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1.2

Kontextualisering

Kontextualiseringen var den första delen i förstudien. I individuella samtal med
medverkande parter och Svenska kraftnät diskuterades kontexten som samhället och
deltagarna befinner sig i vad gäller övergången till ett mer hållbart energisystem samt
basbegreppen i förstudien för att etablera gemensamt språk, antaganden och styrande
principer.
Modell för energimarknad
Beskriver hur de aggregerade marknadskrafterna fungerar och formerar ett pris för
energi eller en energisystemtjänst, t.ex. frekvensreglering.

Det finns faktorer som antingen har en väldigt liten påverkan på eller inte alls påverkar
energipriset idag: mänskligt beteende, geografiskt läge, tid, energikälla och den
existerande infrastrukturens kapacitet. Om vi vill bevara vår planet borde priset för
energi och energitjänster vara en funktion av sådana faktorer i större utsträckning.
energipris = f(geografiskt läge, tid, beteende, infrastrukturens kapacitet, regelverk, …)
Att formera priset på ett nytt och mer komplext sätt som speglar den fysiska
verkligheten bättre innebär utmaningar, inte minst att definiera om vad ett rättvist
pris är.
Affärsmodell
Beskriver hur en aktör agerar eller skulle kunna agera i kontexten av en
(energi)marknad för att generera värde för sina kunder och ägare.

Utformningen av konkreta affärsmodeller anpassade till en mer hållbar modell för
energimarknaden kräver en fördjupad analys i ett nästa steg.
Dynamisk energimarknad
Betyder att:
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-

många flera aktörer (hundratusentals och miljoner i ett land som Sverige) som
företag, BRF och även enstaka hushåll, handlar
små kvantiteter och effekter (t.ex. kWh, kW) med
högre tidsupplösning (t.ex. minut istället för timme och kvart).

Detta resulterar i flera, mindre transaktioner och tydligare prissignaler.

Decentraliserad energimarknad
En decentraliserad energimarknad betyder att:
a) Trösklarna både tekniska och regelmässiga för att komma in på marknaden är
betydligt lägre än idag vilket tillåter mindre aktörer att vara med.
b) Flera aktörer kan agera både som deltagare och som marknadsägare i andan av
blockkedjebaserade system. På det sättet har ingen aktör total kontroll över
marknaden samtidigt som alla aktörer har ekonomiskt incitament att bevara
marknaden och agera enligt dess transparenta regler. Detta i slutändan håller
transaktionskostnaderna vid handel låga.

Eftersom energisystemet är en del av den strategiska infrastrukturen, kommer
decentralisering förmodligen kunna implementeras till en viss del, som komplement
till en traditionell marknad.

1.3

Workshop

Workshopen var den andra delen i förstudien och genomfördes den 5 september 2019.
De två föreslagna modellerna utvärderades utifrån ett samhälls- och
hållbarhetsperspektiv, affär och lönsamhet samt genomförbarhet. Interaktionerna
mellan aktörerna i modellen diskuterades liksom modellernas potential såsom
upplåsning av förbrukningsflexibilitet samt en effektivare samverkan mellan aktörer.
Deltagarna kunde inte göra ett entydigt val av en av modellerna utifrån vilken som är
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mest lovande, utan båda modellerna uppfattades som intressanta och värda att
vidareutreda och utveckla.
En matris från workshopen med fördelar och nackdelar av de två föreslagna
affärsmodellerna finns i bilaga 3.
Under workshopen fördjupades diskussionen i hur de två modellerna fungerar.
Gruppen identifierade flera frågor som behöver utvärderas i ett nästa steg, t.ex.
1) Vem som ska betala för införandet av vilka delar av t.ex. P2Phandelsplattformen måste bero på vem som har vilket ansvar. Vad har t.ex.
lokalnätbolagen för ansvar när det är nätkapacitetsbrist i stam- och regionnät?
2) Brist på transparens vid P2P-handel. Agenter och AI-system sköter stora delar
av handeln idag vilket kan göra det svårt att förstå marknadskrafterna och få
insyn, särskilt om AI-systemen blir kraftfulla och får stor makt. Hur skapas
förtroende? Kommer slutavändarna/prosumenterna att lita på marknaden?
Risken för marknadsmanipulation måste beaktas.
3) Hur ska balansansvaret påverkas av P2P-handeln och vad är de eventuellt
ökade risker för balansansvariga?
4) Hur ska existerande P2P marknaden samexistera med etablerade marknader
som day-ahead, intra-day och balansmarknaden och deras etablerade regler?
Kan de integreras? Det korta svaret här är ja: P2P-handelsplattformen kan
integreras med dagens marknader och regler eftersom den är tänkt att vara
mycket mer flexibel.
5) Vid samfinansiering av DER, hur ska affärshemighet behållas samtidigt som en
smidigare samverkan utvecklas mellan aktörer?
6) Hur ska utsatta grupper slutanvändare skyddas i en allt mer komplex
energimarknad?
Initial diskussion kring utformningen av gemensamma slutsatser, visuell prototyp och
spridning av insikter fördes under workshopen.

1.4

Formulering av slutrapport och visuell prototyp

Den tredje delen i förstudien var att genom revideringssrundor mellan Centigo och
deltagarna utveckla slutrapporten, gemensamma slutsatser och de visuella
prototyperna som demonstrerar koncepten i sektionen Resultat.
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2 Resultat
Under förstudien har deltagarna diskuterat och skapat en gemensam förståelse av de
två modellerna: P2P-handel med el och flexibilitets- och systemtjänster
(Modell 1) och Samfinansiering av DER (Modell 2) på konceptuell nivå. För
enkelhetsskull har Modell 1 begränsats till el utan att täcka flera former av energi, t.ex.
fjärrvärme och fjärrkyla. Vi ser fram emot ett nästa steg där insikter från flera projekt
som t.ex. Fossil-free Energy Districts i Göteborg, energisystemet i Simris som en del av
InterFlex och CoordiNet kan inkluderas i modellerna.

2.1

Modell 1: beskrivning

Syftet med en plattform för P2P-handel med el och eltjänster är att låsa upp
efterfrågeflexibiliteten i samhället genom att ge ekonomiskt incitament till flera
aktörer att vara flexibla. Ett fungerande system för P2P-handel skulle anamma trenden
för distribuerad elproduktion, göra det ekonomiskt att handla el och relaterade
tjänster även i små kvantiteter och på så sätt sprida både prissignaler och värde
jämnare i samhället. Det skulle underlätta integrationen av en större andel fossilfria,
ej-styrbara energikällor i energisystemet.
Både traditionella producenter och slutanvändare å ena sidan och prosumenter
(konsumenter med egen produktion eller energilagring) å andra kan handla direkt
med varandra på P2P-marknaden. På så sätt skapar P2P-marknaden tryck på den
traditionella marknaden för el och speciellt på elhandlarna. Detta eftersom en del av
deras marginaler kommer att sakta men säkert börja fördelas mellan producenterna
och slutanvändarna.

Samtidigt expanderar nya marknader där elhandlare och andra aktörer kan
konkurrera: t.ex. balansansvar, datavisualisering för slutkunder, energioptimering med
flera parametrar inkl. pris för de olika separata komponenterna: el, transmission,
distribution, systemtjänster, balansansvar, m.fl.
Trycket på den traditionella elhandelsmarknaden och expansionen av nya marknader
kommer förmodligen att vara en gradvis process där producenter och slutanvändare
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som befinner sig i samma lokala elnät börjar att använda plattformar för P2P-handel
mellan varandra. För säljarna/prosumenterna kan det vara mer fördelaktigt att sälja el
till en granne än till en elhandlare om det finns en möjlighet för direkt handel. Det finns
ett värde för säljaren i att veta att man säljer elen lokalt. För en slutanvändare kan det
vara billigare att köpa el direkt från sin grannes solpanelanläggning om det är möjligt
att betala enbart för distribution och inte för transmission eftersom stam- och regional
belastas inte av den lokala transaktionen.

Lokala och regionala elnätsbolag samt Svenska kraftnät har en viktig roll i ett
fungerande system för P2P-handel eftersom de har data om belastningen på olika
segment av elnäten och annan infrastruktur. De har möjlighet att översätta
belastningen av infrastrukturen till dynamiska priser för transmission och distribution
som slutanvändarna kan optimera emot. Komplexiteten är stor och kräver
digitalisering och systemstöd som idag saknas.
Dagens effektbaserade tariffer är en slags enkel dynamisk prissättning för
transmission- och distributionskomponenten i det slutliga priset. De ger ekonomiska
incitament för hela kundkollektiven på lång sikt utifrån lokalnätbolagens lastkurva.
Hos många elnätbolag ger de incitament att begränsa maximalt effektuttag, speciellt
under dagtid på vardagar vintermånaderna november, december, januari, februari och
mars då priset brukar vara högre.
Elnätbolagen skulle kunna utveckla fler varianter av långsiktiga prissignaler via
tariffer, t.ex. betydligt lägre pris för de som kan konsumera på natten eller producera
på dagen.
Ju närmare en potentiell kapacitetsbristsituation ett nät eller region befinner sig, desto
större behov av mer dynamiska och kortsiktiga prissignaler. De effektbaserade
tarifferna skulle kunna kompletteras med ännu mer sofistikerad dynamisk prissättning
där kopplingen mellan fysisk belastning av elnätet och pris kan vara ännu mer direkt.
Illustrativt kan alltså priset under en t.ex. 15-minuters intervall där nätkapaciteten
ligger på 80%, 90%, 95% och 97% motsvara priser på 15, 60, 100 och 500 öre per kW.

12

NYA AFFÄRSMODELLER I EN DYNAMISK, DECENTRALISERAD ENERGIMARKNAD

Lokala elnätsbolag skulle kunna antingen köpa motsvarigheten av energiförlusterna i
sitt nät från lokala producenter eller ange ett mer fördelaktigt distributionspris i
transaktioner mellan fysiskt närliggande producenter och slutanvändare med syfte att
minska förlusterna eller sänka sina kostnader mot överliggande elnät. En sådan
dynamisk prissättning av distributionskomponenten kan stimulera producenter och
slutanvändare att använda det lokala nätet maximalt och minimera nätförlusterna i
hela elsystemet. En ännu mer dynamisk prissättning än idag för transmission från
Svenska kraftnät till regionala nätbolag och från regionala till lokala nätbolag kommer
att ytterligare förstärka denna effekt på elsystemet.
Priset för elkundernas balansansvar som en separat tjänst skulle också kunna
tydliggöras i P2P-handelsplattformen. På så sätt kan konkurrensen för balansansvar
öka genom att ge möjlighet till t.ex. försäkringsbolag eller kooperativ av slutanvändare
att komma in och finansiellt stå för obalansen mellan utlovade mängder (produktion
och förbrukning) och utfall.

2.2

Modell 1: visuell prototyp

Aktörer med egen elproduktion eller lager, t.ex. traditionella producenter,
fastighetsbolag, BRF och hushåll, får betalt genom P2P-marknaden för försäljning av:
a) el till lokalnätsgrannar och
b) stödtjänster som frekvensreglering till Svenska kraftnät
Sälj- och köporder läggs automatiskt av aktörernas agenter [A] på P2P-marknaden
enligt aktörernas preferenser.
Exempel
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På bilden ovan ges det ett exempel på hur en transaktion på P2P marknaden kan gå till.
Platsen i fokus är Örebro och åtminstone tre centrala aktörer är involverade: ett hus
med pool som vi kan kalla Hus A, Tullängsgymnasiet som vi antar har en solanläggning
och batterlager och E.ON som är både lokal- och regionalnätsägare i Örebro.
Det enklaste sättet dessa tre aktörer kan interagera på P2P marknaden är att läga köpoch säljorder som matchas automatiskt av P2P-handlesplattformen. Elnätsbolag måste
förse varje transaktion på marknaden med transmissions- och distributionspris för
motsvarande mängd effekt under överenskommen period som kan vara några minuter,
15 minuter i exemplet.
En balansansvarig på P2P-handelsplattformen forser varje transaktion med
balansansvar som både köparen och säljaren betalar för för att genomföra
transaktionen.

2.3

Modell 2: beskrivning

Modell 2 är betydligt enklare än Modell 1. Syftet med en plattform för samfinansiering
av DER är i slutändan att öka samverkan mellan olika aktörer som investerare,
kommuner och nätbolag, öka lokalproduktionen från fossilfria källor, öka
förbrukningsflexibiliteten, bättre planera och optimera användningen av elnäten. Detta
genom att:
-

göra det enkelt att föreslå ett investeringsprojekt för DER
tillåta markägaren, myndigheter, kontrollorgan och lokala samhällen att
snabbt svara på förslagen
göra investeringsmöjligheterna tillgängliga för en bredd grupp, t.ex. släppa en
applikation för mobilen där att köpa andelar i en blivande laddningsstation för
elfordon är så enkelt som att köpa en konsumentprodukt på Internet
tydligt och lättförståeligt definiera alla villkor av investeringsavtal, t.ex. för
ansvar för drift, riskspridning, avkastningsfördelning, preferenser för boende
nära den framtida DER som i Danmark, osv
tillåta nätbolag att uttrycka åsikter om storlek och exakt geografisk placering
av den planerade DER samt prognostiserad påverkan på priset för
eldistribution i området efter att den planerade DER är i drift
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Eftersom händelserna på saminvesteringsplattformen är inte så många som vid P2Phandel (prestanda nära realtid behövs inte), kan extra säkra, robusta och beprövade
plattformar för smarta kontrakt som Ethereum användas vid implementeringen av
denna modell. Smarta kontrakt, för enkelhetsskull, är elektroniska avtal med
oföränderliga villkor i dem. Alla bindande handlingar som t.ex. ingång i eller utgång ur
det smarta saminvesteringskontraktet är permanenta och kan lätt kontrolleras.
Betalningar som t.ex. avkastning kan göras automatiskt under kontraktets villkor.
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2.4

Modell 2: visuell prototyp

Se ett exempel på hur saminvesteringsprocessen i DER kan se ut och exempel på
saminvesteringsförslag nedan.

En vy från en tänkbar webapplikation eller applikation för mobilen som tillåter en
bredd grupp intressenter att välja ett projektförslag för saminvestering av DER skulle
se ut som nedan.
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3 Potential
Båda modellerna anses ha potential att bidra till omställningen av energisystemet och
kan utvecklas både oberoende av varandra och parallellt.
Ett system för P2P-handel skulle kunna låsa upp en del av flexibiliteten som finns i det
svenska energisystemet. Själva plattformen för P2P-handel borde vara så billig och lätt
att ansluta sig till som möjligt och därför inte anses som en direkt utan som gemensam
datainfrastruktur. Ovanpå den skulle elnätsbolag, fastighetsbolag, elhandlare och
andra aktörer kunna bygga få betalt för nya tjänster och produkter, inklusive:
-

Mjukvara för enkelt och intuitiv handel av el direkt mellan producenter och
slutanvändare, som även ökar medvetenheten av hur energisystemet fungerar
Saminvestering i och samägande av fysisk energiinfrastruktur
Sömlös laddning och betalningar för elfordon
Balansering av elsystemet genom dynamisk prissättning av nätkapacitet
Serviceavtal för ägare av energiinfrastruktur (BRF, samfällighetsföreningar,
etc.)

Tabellen nedan beskriver den maximala potentialen för upplåsningen av
förbrukningsflexibilitet i Sverige relaterad till värme enligt NEPP och baserad på
tidigare forskning från Elforsk. Potentialen för förbrukningsflexibilitet som kommer
från att tillfälligt pausa eller nedreglera kyla i hushåll, livsmedelsbranschen och övriga
industrier är inte utforskad och därför inte inkluderad.

Samverkan mellan olika aktörer genom en plattform för saminvestering i DER skulle
kunna bidra till förbättringar i åtminstone de tre områdena nedan.
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* 20% av ägarskapet i många vindkraft i Danmark ägs av personer som bor i 4,5 km
radie

4 Nästa steg
Under förstudiens gång har Centigo fått indikationer att flera företag från både energioch fastighetsbranschen, inkl. elhandlare, har intresse, diskuterar eller är inblandade i
projekt och förstudier som liknar denna förstudie. Kommande lagstiftning, både från
Sverige och Europa tyder på att samhället i stort har intresse att utveckla de
diskuterade modellerna.
De samverkande parterna bedömer att det är intressant att undersöka
förutsättningarna att utveckla projektet vidare med målet att genomföra en pilot, som
innebär uppsättning av ett fungerande P2P-handelssystem med mjuvaru- och
hårdvarukomponenter i ett konkret område. Innan piloten kan påbörjas måste en
kostnadskalkyl göras baserad på simuleringar med verkliga data från ett eller flera
medverkande nätbolag, producenter och konsumenter av el.
Nästa steg är att i närtid organisera en fortsatt diskussion i en bredare grupp aktörer
(inkl. energibranschen, fastighetsbranschen, organisationer som representerar
konsument) där en detaljerad plan kan bekräftas och konkreta åtaganden kan göras
för finansieringen av nästa steg.
Ett förslag på konkreta aktiviteter och leverabler för nästa steg finns nedan.
Vad gäller Modell 1:
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Vad gäller Modell 2:

5 Bilagor
1) Medfinansiering
2) Ekonomisk slutrapport

6 Arbetsgrupp
Arbetet har genomförts under maj-oktober 2019. Arbetsgruppen står bakom
rapporten, men alla individer står inte bakom alla formuleringar.
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Karin Gunnar, Tekniska verken Linköping Nät
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