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V D  H A R  O R D E T

Framsynta investeringar  
för ett driftsäkert Borås.

Viktiga investeringsbeslut ligger bakom oss samtidigt som vi blickar framåt. Men 
vad innebär våra investeringar för bolaget? Vilka möjligheter ger investeringar-

na Borås Stad? För att bilda oss en uppfattning om nuläget och för att forma 
målsättningarna har vi arbetat intensivt med dessa frågor under 2019.

För knappt ett år sedan fick jag äran att tillträda  
som ny vd för Borås Elnät AB. Även om det var ett 
naturligt steg för mig efter att ha arbetat med både 
energi- och stadsnätsfrågor i många år, så tar det 
självklart alltid lite tid att komma in i matchen. Att 
lära känna organisationen och bygga relationer, både 
internt och externt, kräver tid och tillit. Precis det  
fick jag av den mycket välkomnande organisation som 
Borås Elnät är. Det har underlättat arbetet för mig  
i min roll som vd för bolaget.

Borås Elnät mitt i världen 
Under året har diskussionerna om intäktsregleringen 
präglat oss starkt som bolag. Intäktsregleringen är en 
lokal ram för intäkterna i vårt nät här i Borås. Storleken 
på den nya ramen är mindre än den vi hade förut. 
Resultaten kommer vi att märka av kommande 
reglerperiod fram till år 2023.

Det som utmärker vårt uppdrag är det lokala  
perspektivet. Vi säkerställer infrastrukturen för el- och 
kommunikationsnätet i Borås. Människorna som bor 
här ska kunna leva ett tryggt och modernt liv med allt 
vad det innebär. Som bolag har vi också ett regionalt 

och nationellt perspektiv som sätter oss i ett större 
sammanhang, där hela vår bransch står inför stora 
utmaningar.

Vårt uppdrag är att tillhandhålla  
en robust konkurrensneutral  
plattform för fiber som möjliggör  
bra kommunikation för boråsarna 
samt en robust, stabil infrastruktur 
som möjliggör kraftförsörjningen.

”

Att lära känna organisationen, 
bygga relationer, både internt 
och externt kräver både tid  
och tillit.

”

Rusta Borås inför framtiden 
Vi ser en utveckling där mer och mer funktioner i 
samhället kommer att drivas av el.  
Vidare genererar den växande digitaliseringen data  
i enorm omfattning. Att få vara med och leda företaget 
genom att anta de utmaningarna, samtidigt som vi 
säkerställer en pålitlig infrastruktur, är ett oerhört 
spännande uppdrag för mig. Men att bygga ett hållbart 
samhälle för framtiden i Borås är inget enskilt uppdrag 
– det gör vi alla tillsammans.

Utbyggnation och nya investeringar 
Vi arbetar väldigt framsynt med stora investeringar. 
Styrelsen har de senaste fem åren varit med och tagit 
beslut om investeringar på drygt en miljard kronor 
inom i huvudsak två områden. Dels i en uppgraderad 
ringstruktur runt Borås för vårt elnät. Det handlar om 
kabelförläggning och mottagningsstationer, men även 
löpande investeringar och integration i befintligt nät 
har genomförts. Det andra området är den genomförda 
utbyggnaden av fibernätet för att möta bredbands- 
målen. Den nya förläggningen av fibernät har varit  
omfattande främst inom Borås tätort.

Syftet med  
investeringarna är  
att säkerställa en  
driftsäker och trygg 
infrastruktur med hög 
kapacitet. På det sättet 
skapar vi de nödvän-
diga förutsättningarna 
för Borås fortsatta 
tillväxt.

Säkerhet, dialog och beredskap 
Det är grundläggande för oss att agera i samklang  
och i bra dialog med staden. Särskilt när vikten av ett 
systematiskt säkerhetsarbete har blivit större. Därför 
har vi jobbat mycket med risk- och sårbarhetsarbetet, 
dels på lokal nätnivå men även på bolagsnivå. Under  
år 2019 har vi kopplat ihop vårt arbete mer tydligt med 
Borås Stad.

Vår fokus har flyttats framåt varför vi förstärker vårt 
säkerhetsarbete för boråsarna ytterligare. Samarbetet 
med CKS (Centrum för kunskap och säkerhet, Borås 
Stad) har fördjupats, vi är aktiva i genomförandet av 
säkerhetsklassning av personal inom utvalda områden 
och vi har aktualiserat vår säkerhetsskyddsanalys enligt 
den nya säkerhetsskyddslagen.

Förebyggande satsningar 
Den generella hotbilden mot samhällskritisk infra-
struktur har inneburit att vi förstärkt våra förebyggande 
insatser inom området. Till vår årliga revidering av risk 
och sårbarhetsanalyser har ytterligare åtgärder tillkommit 
där vi bland annat genomfört en egen krisövning 

utifrån hot och våld samt centraliserat logganalyser för 
incident- och angreppsförsök i våra systemmiljöer. 
Utöver detta har vi också påbörjat en genomlysning av 
administrationshanering utifrån riktlinjerna från MSB 
(Myndighet för samhällsskydd och beredskap). 

Vidare har vi samband med en ersättningsrekrytering 
anställt en IT-ansvarig med bredare säkerhetsuppdrag. 
Tjänsten ska fungera som en brygga mellan verksam-
heten och IT-systemsidan för att förstärka vårt 
digitaliseringsarbete. Målet är att arbeta mer över- 
gripande med systemfrågor och att integrera olika 
system med varandra.

Nya behov för energi och data 
Det finns en ambition från staden att fortsätta växa. 
Det ger en utveckling på el- och stadsnätsmarknaden 
vilken vi behöver följa för att minimera riskerna för 
problem i framtiden. Redan idag ser vi vissa svenska 
städer som lider av kapacitetsbrist och inte kan leverera 
el till ny industri eller nya bostadsområden. Eftersom 
vårt samhälle utvecklas använder vi också mer och mer 
data. Samtidigt blir samhällets acceptans för IT som 
inte fungerar mindre och mindre. 

Borås Elnät lägger 
därför stor kraft på 
utvecklingen  
av fibernätet och på 
att garantera långsik-
tigt driftsäkra miljöer 
för våra servrar. 
Därför var det både 
roligt och viktigt med 
invigningen av Borås 

största datacenter i Viared som hölls i juni. Dels är det 
en viktig lokal placering för oss, dels skapar vi ny 
infrastruktur för våra operatörer. Framförallt handlar 
vårt datacenter om fungerande kommunikation och 
tillgänglighet för boråsarna.

Gemensamt för våra kunder 
Vårt uppdrag är att tillhandhålla en robust kon- 
kurrensneutral plattform för fiber som möjliggör bra  
kommunikation för boråsarna samt en robust, stabil 
infrastruktur som möjliggör kraftförsörjningen.

Bakom allt arbete för att utföra uppdraget står med- 
arbetare som jag är mycket stolt över. Kompetenta 
medarbetare är en förutsättning för att kunna genomföra 
både investeringar och utbyggnad av infrastrukturer. 
Här på Borås Elnät är vi ett riktigt bra team som 
tillsammans jobbar för vår stad. Jag är mycket tacksam 
över att vara en del av det teamet.

Rickard Bern
VD
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 A F F Ä R S O M R Å D E  S TA D S N Ä T

”Internet of Things är en viktig 
satsning för hela Sverige.”

I ett samtal med Magnus Larsson, affärsområdeschef för Stadsnät,  
berättar han om vad som präglat hans arbete under det gångna året och vilka 
satsningar som görs för framtiden. Han förklarar bland annat hur organisationens  

lösningar kring Internet of Things (IoT) kan skapa smartare arbetssätt i stads- 
livet, varför frågor kring datasäkerhet blir alltmer viktiga och hur kundernas  

behov kommer att mötas år 2020.

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt 
att effektivisera vår kommunikation  
och data. Vi är en organisation som  
kan möjliggöra det i och med att vi 
äger ett fibernät. 

”
Vad präglade affärsområdet Stadsnät under  
året 2019? 
En stor och viktig del av vår verksamhet är att vi 
utökade stadsnätet med nya tjänsteleverantörer. 
Därmed kunde vi skapa ytterligare valmöjligheter för 
våra kunder. Vi är ett öppet stadsnät och det innebär 
att vi möjliggör för våra kunder att kunna välja så fritt 
som möjligt. Samtidigt betyder det mer konkurrens för 
tjänsteleverantörerna vilket gynnar kunderna. Utöver 
det har vi också lagt väldigt mycket energi på att 
fortsätta att arbeta med olika IoT-lösningar. Där har vi 
valt att initialt börja satsa på Lorawan som är en  
ny teknikform. Ett annat stort projekt som har varit 
väldigt viktigt för oss under 2019 är datacentret  
i Viared.

Vilka var de stora utmaningarna i samband  
med datacentret i Viared? 
Hela byggnationen har varit spännande och utmanande, 
men också intressant att tillgodose våra kunders behov 
och att få igång verksamheten. Vi har ett befintligt 
datacenter som ligger i centrala Borås och under 2019 
har vi kompletterat med det nya i Viared. För oss är det 
viktigt att placera teknisk utrustning på ett säkert och 
övervakat sätt. Det betyder i sin tur att våra tjänsteleve-
rantörer och företag kan ha sin utrustning där och det 
gynnar också våra slutkunder.

Tillbaka till IoT, varför är det en viktig satsning  
för staden? 
Jag tror det är en viktig kommunikationssatsning för hela 
Sverige, inte bara för oss. Ur ett samhällsperspektiv är det 
viktigt att effektivisera vår kommunikation och data.  

Vi är en organisation som kan möjliggöra det  
i och med att vi äger ett fibernät. Alla marknader,  
både för privatpersoner och företag, bör utnyttja sina 
resurser varsamt framöver och då behöver man 
tekniska lösningar som gör det enklare. Där kan  
IoT spela en central roll. 

En stor och viktig del av vår  
verksamhet är att vi utökade 
stadsnätet med nya tjänste- 
leverantörer. Därmed kunde vi 
skapa ytterligare valmöjligheter  
för våra kunder.

”

Kan du ge oss konkreta exempel som kom-
mer kunna gynna boråsarna? 
Under sommaren gjorde vi exempelvis ett testprojekt  
där vi hade sensorer på livbojar vid fyra sjöar. Sensorn 
ger en signal när man lyfter bojen. Det kan effektivisera 
rondering som inte längre krävs samt att man i realtid 
får larm om livbojen inte är på plats. Vi valde dessutom 
att mäta badtemperaturen i de här sjöarna med en sensor 
som placerades i vattnet. På det sättet kan man både 
förädla och förmedla viktig information till medborgarna. 
Det som vi framförallt har börjat jobba med är den 
trådlösa tekniken Lorawan, men visionen är att im- 
plementera tekniken i samhället för att skapa smartare 
arbetssätt. Där kommer frågor kring samarbete med 
staden och näringslivet in. Vi vill tillsammans titta på 
det och hitta lösningar för hur vi kan bredda vår 
plattform, beroende på vad våra användare behöver.

Hur ser framtida planer för arbetet kring  
IoT ut? 
Vi är i en utredningsfas nu. Vi vill veta vad det är som 
användarna behöver och vad det är vi kan bistå med? 
Då kan Lorawan vara en del av det eller finns det en 
annan teknik som vi behöver förstärka med? Just nu 
jobbar vi på att hitta lösningar tillsammans med Borås 
Stad. Sedan 2019 försöker vi också att skapa framtida 
samarbeten med olika utbildningspartners som till 
exempel högskolor. Ambitionen för framtiden är att 
bygga ett brett nätverk för en gemensam samhälls- 
utveckling inom IoT.

Hur har fiberinfrastrukturen utvecklats under 
2019 och hur ser framtida planer ut? 
Fördelen med vårt öppna stadsnät är att det erbjuder 
valfrihet av leverantör för våra kunder, istället för att 
vara låst till bara en leverantör. Det erbjudandet 
vidareutvecklar vi just nu. Vi för dialoger med fastig-
hetsägare och bostadsrättsföreningar för att förklara 
fördelar med valfriheten. Det har varit ett stort jobb 
under 2019 och det kommer det att vara även framöver.

Vi ser en fortsatt positiv utveckling på villasidan och 
flerfamiljssidan med 15 610 anslutna hushåll idag.  
Men vi ser också en större ekonomisk utmaning med 
att fortsätta utbyggnaden. Tätorten har bra tillgång till 
fibernätet men på den svenska landsbygden ligger man 
efter. Runt omkring Borås har fiberföreningarna gjort  
ett viktigt jobb där vi sedan är kommunikationsoperatör  
till flera fiberföreningar. Samarbetet med fiberföreningar 
kan dock se olika ut.

Under 2019 har vi återigen varit med och gett stöd till olika aktiviteter  
som exempelvis Borås Pride, som vi också är sponsorer till.
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Vilka lärdomar och erfarenheter från det nära 
samarbetet med slutkunderna tar du med dig 
för 2020? 
En tidig dialog med kunderna är viktig för oss, nu  
och i framtiden. Vi har lagt mycket fokus på att aktivera 
befintliga och anslutna kunder till att se fördelarna med 
fiber och se över vårt utbud av ytterligare tjänster. Vi 
bjuder in kunder och förklarar tekniken i detalj, för att 
reda ut deras frågor och funderingar. Det handlar om att 
rikta vår kommunikation för vi vill alltid skapa en bra 
dialog, oavsett kunskap, erfarenhet, ålder eller språk. Jag 
tror att vi kommer att bli ännu bättre på det under de 
kommande åren.

Var ser du för utmaningar för de olika  
marknaderna i Borås? 
Borås är väldigt expansivt. Det byggs ut nya områden för 
företag men också för privata hushåll. För oss kommer 

det vara fortsatt viktigt att vara med i ett tidigt skede så 
att vi har bra förutsättningar för att ansluta kunderna. 
Villamarknaden är ofta ett steg före företagsmarknaden, 
där man ibland sitter på gammal teknik. Många privata 
hushåll har bättre uppkopplingar än många företag. Vi 
har haft en förstärkt dialog med fastighetsägarna, där vi 
talar om fördelarna med uppkoppling till fibernätet. 
Samtidigt har förfrågningarna från företag ökat om att 
ha dubbla uppkopplingar (redundans). Anledningen här 
är drift och säkerhetsskäl. Man vill vara mindre sårbar 
ifall det skulle hända något med kommunikationen. 
Därför har vi 2019 också jobbat intensivt med vårt 
driftsäkerhetsarbete. Det arbetet kommer vi att 
fortsätta med under 2020.

15 610
HUSHÅLL
Vi ser en fortsatt positiv utveckling på  

villasidan och flerfamiljssidan med 15 610  
anslutna hushåll idag.

Ambitionen för framtiden 
är att bygga ett brett nät-
verk för en gemensam 
samhällsutveckling inom 
IoT.

”
TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANSLUTNINGAR
Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (företag)

A3

Bahnhof 

Bitcom

BogalNet

Bredband2

Iver 

Evry

Fantastiskt Sweden 

Grandin ITC 

IP-Only Networks 

Gibon/

Mediateknik 

Navipro System 

PCL Data 

Pulsen

Teamfront 

Tele2 

Telenor

Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (Privat)

A3 

Bahnhof 

Bredband2 

Bitcom

BogalNet

Boxer

Com Hem

Intertain

IP Sweden

Kalejdo Bredband 

Mediateknik

MixBox

Net@Once 

Ownit

Universal

Viasat

PCL Data 

Telia 

Thing Internet 

NYCKELTAL STADSNÄTET 2019 2018 2017 2016

Boråsbaserade tjänsteleverantörer (företag) 6 7 10 10

Övriga tjänsteleverantörer (företag) 13 15 17 19

Tjänsteleverantörer (privat) 19 19 21 19

CORE noder 9 9 9 9

Förlagd fiberkabel (km) 1 535 1 492 1 440 998

DSL-stationer 0 0 0 24

Anslutna till öppna stadsnät 15 610 14 741 14 083 11 477
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A F F Ä R S O M R Å D E  E L N Ä T

”FRAMM är ett av våra  
största projekt någonsin.”

2019 var ett intensivt år för Stefan Claesson, affärsområdeschef för Elnät.  
Det beror till stora delar på förändringar i Intäktsregleringen för elnätsföretag 

samt det nya mätsystemet FRAMM som kommer att implementeras under 2020 
och 2021. Samtidigt finns det andra pågående stora investeringar och projekt 

som styr hans arbete. I en intervju berättar han om förra årets utmaningar  
och framtida krav på elförsörjningen.

Vilka pågående projekt har påverkat ditt 
arbete under 2019? 
Återigen har fokus legat på alla våra pågående investe-
ringsprojekt. De stora 130kV kabelprojekten och 
byggnationen av station Kyllared har rullat på under 
året. Samtidigt fortlöper också utbyggnaden  
av låg- och mellanspänningsnäten. Förutom de allra 
största stations- och 130kV-projekten så har det under 
2019 varit två projekt som varit dominerande. Det ena 
är utbyggnaden av 10kV nätet på Viared Västra, vilket 
är en förberedelse för att möta industriområdets 
fortsatta expansion. Det andra projektet är de förbere-
dande nätarbetena som har pågått på Hulta för att 
kunna ansluta den nya stationen på Kyllared.

Under 2019 har vi även gått in i ett nytt arbetsområde, 
nämligen byggnation av laddstolpar för elbilar. Arbetet 
har vi dels gjort som entreprenör åt Borås Parkerings 
AB och dels har vi utrustat vår egen fastighet,Vin- 
rankan, med nya laddstolpar. Totalt har vi byggt ett 
20-tal stolpar under året, men vi hoppas och tror att 
det kommer att bli många fler.

Hur mycket har utvecklingen av det nya  
elmätsystemet präglat året? 
Vi har jobbat intensivt med det nya projektet FRAMM 
som handlar om ett nytt framtida mätsystem. Detta är 
ett av våra största projekt någonsin och det kommer att 
löpa på under två år framåt. Borås Elnät har gjort en 
upphandling av ett nytt mätsystem för elmätning som 
omfattar elmätare, installation hos kund, nätstations- 
mätning, insamlingssystem och kommunikationslösning. 

Vinnare av upphandlingen blev företaget Itron vilka 
under åren 2020 – 2021 kommer att byta ut samtliga 
elmätare hos våra kunder. Utmaningen här är att driva 
befintliga system parallellt som vi implementerar ett 
helt nytt. Det kräver mycket av organisationen men  
det är också väldigt lärorikt.

Varför behöver mätsystemet bytas ut? 
Anledningen är att våra befintliga mätare börjar bli  
gamla och det finns dessutom nya funktionskrav som 
ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025. Fördelen  
för kunden är att de nya mätarna ger möjlighet till 
detaljerad information om energianvändningen via  
ett gränssnitt direkt från mätaren. FRAMM möjliggör 
även en effektivare elnätsdrift och automatisk avbrotts-
registrering. Den nya generationens smarta elmätare 
stödjer energiomställningen i samhället och ger 
förutsättningar för användarna att bli mer delaktiga 
och aktiva. 

Vilka satsningar finns det för högspännings-
nätet under 2020 som en del av den stora 
investeringsplanen Projekt 2031? 
Även nästa år står den fortsatta ombyggnationen av 
mottagnings- och fördelningsstationer i fokus. Under 
våren kommer vi att slutföra arbetet med mottagnings-
stationen i Kyllared. I Sandlid finns en gammal station 
som behöver förnyas. Vi kommer att påbörja upphand-
lingen för den 2020. Sedan håller vi också på med 
slutförandet av 130-kV-ringen mellan Kyllared och 
Sobacken. Det är flera stora projektdelar som har 
driftsatts under året. Den nya 130-kV-kabeln mellan 
Sjöbo och Kyllared driftsattes under augusti. De sista 
delarna av de 130kV-kablar, på Viared Östra, som skall 
ersätta de stora luftlinjerna BSL1 och BSL2 driftsattes 
redan under våren. Hela projektet omfattar cirka fem 
mil tjocka kablar som ska förläggas runt staden. De är 
som en ryggrad och ska försörja hela Borås.

 
Hur har säkerhetsarbetet förändrats  
med tanken på så stora projekt? 
Varje år gör vi en risk- och sårbarhetsanalys som  
delvis styr vårt investeringsarbete, men vi har även 
blivit försiktigare och mer restriktiva med att ge ut 
information om vårt nät. I fall av säkerhetshot är vi 
som elnätsbolag intressant för främmande makter  
som vill kartlägga oss, exempelvis för att kunna göra 
påtryckningar vid någon form av konfrontation. Vi  
har skapat ett bra säkerhetstänk och vi bygger vårt 
elnät så säkert som möjligt. Det man som slutkund  
får för sina pengar är ett säkrare och tryggare nät.

Är framtida krav på elproduktion en  
ytterligare utmaning? 
Det kan vara svårt att uppskatta framtida elbehov. 
Elektrifieringen av våra bilar är ett bra exempel. Hur 
utvecklingen av elektrifierad mobilitet kommer att 
påverka oss är väldigt svårt att säga. Vi vet att belast-
ningen i nätet med största sannolikhet kommer att  
öka men exakt var det kommer att uppstå ”flaskhalsar” 
i nätet är svårt att säga. Därför måste vi göra stora 
investeringar i elnätet, på alla spänningsnivåer, för att 
möta den framtida belastningsutvecklingen på bästa 
sätt. Även ökningen av mikroproduktionen av el, via 
exempelvis solceller, ställer större krav på elnätet och 
kommer att göra det ännu mer i framtiden.

Är framtida krav på elproduktion en  
ytterligare utmaning? 
Sedan 2018 jobbar vi under en ny lagstiftning om 
intäktsramar. Den nya regleringen innebär en kraftig 
åtstramning jämfört med tidigare regelverk. Det som 
påverkar oss mest är den kalkylränta, så kallad WACC, 
vilken används för beräkning av elnätsföretagens 

tillåtna avkastning. Den första bedömningen som 
gjordes av branschen gav en kalkylränta för kommande 
tillsynsperiod (2020–2023) på cirka 3 procent. Detta 
ska jämföras med de 5,85 procent som gäller för 
tillsynsperioden (2016–2019). Under sensommaren 
2019 presenterade Energimarknadsinspektionen sina 
beslut: en kalkylränta på 2,16 procent. Detta blev ett 
ännu hårdare slag mot elnätsföretagens ekonomi 
jämfört med det man tidigare beräknat.

Hur påverkar dessa nya förutsättningar 
verksamheten framöver? 
Det som tillkom under hösten 2019 var ännu ett nytt 
förslag från branschföreningen och Miljö- och Energi-
departementet. Tidigare outnyttjade underintäkter från 
tillsynsperioden (2012–2015) skulle nu få användas för 
investeringar under de kommande två tillsynsperioder-
na fram till och med 2027. För Borås Elnäts del 
innebär detta att vi troligtvis kan få en högre intäkts-
ram än tidigare beräknat. Samtidigt blir det ändå en 
betydande åtstramning jämfört med tillsynsperioden 
(2016–2019). Alla dessa osäkerheter och förändringar 
har påverkat Borås Elnäts långsiktiga planering under 
året och vi har tvingats till att göra ett flertal nya 
analyser. Vi behöver göra nya ställningstaganden för  
att på bästa sätt försöka att anpassa planen framåt.

Under 2019 har vi även gått in i 
ett nytt arbetsområde, nämligen 
byggnation av laddstolpar för 
elbilar. ”

Genomskärning av vår 130-kV-kabel
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Anläggningar 2019 2018 2017 2016

Eldistribution, antal mottagnings- och fördelningsstationer 12 11 11 10

Nätstationer 477 472 463 460

Nätstationer installerad trafoeffekt (MVA)* 328 327 320

Abonnentstationer*** 30 32 32 34

Kabelskåp 4368 4346 4319 4289

Kopplingslådor 128 134 156 168

Abonnemang för småskalig produktion LSP 56 29 78 32

Abonnemang för mikroproduktion LSP 125 77 Se småskalig Se småskalig

Ledningsnät 130 kV (km) 46,0 39,2 33,1 27,1*

varav kabel (km) 41,1 32,6 23,3 17,3*

Ledningsnät 30 kV (km) 57,0 57,6 57,6 57,6*

varav kabel (km) 57,0 57,6 57,6 57,6*

Ledningsnät 10 kV (km) 469 445 446 442*

varav kabel (km) 466 442 443 439*

Ledningsnät 0,4 kV (km) 1025 1013 1009 1020*

varav kabel (km) 1006 993 988 977*

Antal kunder** 43816 43684 42894 42679

*= Redovisas ej i årsrapport, till Försäkringsbolaget under hösten.
**= Från DpPower avbrottsrapport.
***= Inklusive Sobacken 130 kV.

Anläggningarnas status, medelålder, år 2019 2018 2017 2016

Mottagnings- och fördelningsstationer 22,3 22,6 21,6 21,9

Nätstationer 20,0 19,3 18,6 18,1

Kabelskåp 23,5 22,8 22,1 21,7

Leveranssäkerhet, nyckeltal redovisade till Energimyndigheten 2019 2018 2017 2016

Avbrottsfrekvens aviserade avbrott 0,06 0,06 0,09 0,07

Avbrottsfrekvens oaviserade avbrott 0,97 1,19 0,91 0,20

Medelavbrottstid aviserat (min) 1,16 1,62 3,38 3,34

Medelavbrottstid oaviserat (min) 33,7 28,6 41,1 5,6

HÖGSPÄNNINGSSTÖRNINGAR 2015–2019 
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Projekt 2031
Projekt 2031 är ett långsiktigt  

utvecklingsprojekt där den stora  
utbyggnaden av högspänningsnätet ingår.  

Syftet är att skapa en ny nätstruktur med 
högre kapacitet för att möta och säkra 
framtida behov av el. Enligt plan ersätts  
vårt tidigare 30kV-nät med en ring av 

högspänningsledningar runt stora delar av 
staden. Samtidigt kommer de anslutna  

stationerna förnyas.

14BORÅS ELNÄT
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Ekonomisk rapport
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät 
AB, org.nr 556527–5582 avlämnar årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.

Allmänt 
Borås Elnät AB bildades som bolag vid elbranschens 
avreglering den 1 januari 1996. Bolaget ägs sedan den 
22 december 1997 av Borås Stadshus AB, org.nr 
556547–5646, som är helägd av Borås Stad. Bolaget 
har sitt säte i Borås Kommun, Västra Götalands län.

Bolagets uppdrag 
Vårt uppdrag är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna och skapa en plattform för fri 
konkurrens på el- och kommunikationsnätmarknaden. 

Bolagets följsamhet mot regelverket 
Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning  
är att Borås Elnät AB:s verksamhet under 2019 har 
drivits i enighet med det i bolagsordningen angivna 
kommunala ändamålet och syftet med verksamheten. 
Bolaget har också verkat inom ramen för de kommu-
nala befogenheterna samt de övriga regelverk som 
bolaget ska följa. 

Ägardirektiv och bolagsordning 
Bolagets viktigaste styrdokument är ägardirektiv och 
bolagsordning. Styrdokumenten är genomgångna och 
inga avvikelser eller uppdateringsbehov har identifierats.

Styrelse 
Styrelsen består av sju ledamöter, sju ersättare samt fyra 
arbetstagarrepresentanter. Under styrelsens samman-
träden deltar vd och ledningsgrupp som föredragande,  
i syfte att presentera och redogöra för olika ärenden. 
Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning. Under 
året har styrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen varav 
ett av tillfällena utgjorde ett styrelseseminarium, utöver 
årsstämman. 

Personal 
Medelantalet anställda uppgick under året till 82 
personer. Övriga uppgifter om anställda och personal-
kostnader framgår av not 4.

Verksamheten  
Borås Elnät består av två affärsområden - AO Elnät 
och AO Stadsnät.

AO Elnät utvecklar och förvaltar elnät inom ett 
koncessionsområde med naturligt monopol. Distribu-
tionsområdet omfattar Borås centralort samt Frufällan, 
Brämhult, Gånghester och Målsryd. Det ger en 
täckning motsvarande cirka 75 procent av kommunens 

elnätskunder, vilket i sin tur innebär ungefär 43 000 
avtal. Under året 2019 så har AO Elnäts verksamhet 
formats av förstärkningsarbete i form av nyanläggning 
av främst en ny nätstruktur runt Borås med nya led-
ningsstråk och mottagningsstationer. Investeringarna 
ingår i ett mycket långsiktigt arbete med att rusta nätet 
och framtidssäkra distribution av el för en fortsatt 
tillväxt i Borås. Arbetet med att expandera nätet går 
under namnet Projekt 2031 med målsättning om 
färdigställande av den förstärkta nätstrukturen i sin 
helhet till året 2031. Vidare under året så har diskus-
sionerna om intäktsregleringen präglat oss starkt som 
bolag. Intäktsregleringen är en av myndigheten 
Energimarknadsinspektionen fastslagen ram för 
intäktsnivån i vårt elnät. Storleken på ramen för 
2020-2023 är mindre än föregående period 2016-2019, 
vilket kommer påverka bolagets intäkter kommande år.

AO Stadsnät utvecklar och förvaltar fibernät inom 
Borås genom varumärket SplitVision. Verksamheten 
verkar på en konkurrensutsatt marknad och riktar sig 
mot såväl privat- som företags- och fastighetskunder, 
med produkterna öppet stadsnät, kapacitet- och svart- 
fiberförbindelser. Eftersom vårt samhälle utvecklas 
starkt och vårt beteende att hantera digitala tjänster  
i olika former växer kraftigt, så innebär det att vi 
använder mer och mer data. Vi lägger därför stor kraft 
på utvecklingen av vårt fibernät samt att tillhandahålla 
driftsäkra miljöer för servrar och annan utrustning som 
krävs för att möjliggöra datatrafik. Därför var det både 
roligt och viktigt med invigningen av förmodligen 
Borås största datacenter i Viared som hölls i juni. Viared 
är en viktig lokal placering för oss som innebär att vi kan 
erbjuda våra kunder en inplacering och infrastruktur 
med mycket högt ställda krav på driftssäkerhet. Året 
2019 har också inneburit fortsatt anslutning av  
fastigheter både på den privat- och företagssidan. 

Juridiska processer  
Vid utgången av 2019 har vi ett fortsatt pågående 
ärende vid Borås Stads tvistlösningsfunktion. Tvisten 
handlar om den prissättning för asfaltsåterställning 
som Borås Stads Tekniska förvaltning har tagit fram 
avseende grävda schakter för kabel- och fiberned- 
läggning.

Förväntad framtida utveckling samt risker  
och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget kommer under 2020 vidareutveckla verksam-
heten för att nå bolagets mål och vision. Så tillika 
verkar bolaget för att bidra till Borås Stads vision  
och målsättningar.  
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Investeringsutgifterna  
i bolaget ökade 2019 upp  
till 246,7 mkr (193,7 mkr). 

Av årets investeringsmedel 
fördelades 174,2 mkr  
(133,9 mkr) på AO Elnät  
och 72,5 mkr (58,8 mkr)  
på AO Stadsnät.

Förväntad framtida utveckling samt risker 
och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget kommer under 2020 vidareutveckla verksam-
heten för att nå bolagets mål och vision. Så tillika 
verkar bolaget för att bidra till Borås Stads vision  
och målsättningar.  

Till följd av den starka investeringsverksamheten både 
inom AO Elnät och AO Stadsnät så innebär det som 
förväntat ökade finansiella kostnader åren framöver. 
Dock kommer bolaget inte kunna justera intäktsnivå-
erna i samma utsträckning till följd av den förändrade 
intäktsramen för AO Elnät för perioden 2020-2023. 
För att möta upp den vikande resultatnivån kommer 
bolaget genomföra ett effektiviserings- och utveck-
lingsprojekt i syfte att effektivisera och hitta nya 
intäktsströmmar. Åtgärderna kommer inte på kort sikt 
kunna bidra fullt ut för att kompensera den minskade 
intäktsnivån under kommande reglerperiod. 

I samband med beslutet om intäktsramen för elnäts-
verksamheten för 2020-2023 så lämnades övergångs-
reglerna och möjligheterna för bolaget att använda 
outnyttjade intäkter från tidigare reglerperioder med 
viss otydlighet. Under hösten har förhandlingar mellan 
energi-företagens branschorganisation och berörda 
departementet pågått. Både departementet och 
branschorganisationen har kommunicerat att en 
framförhandlad lösning är på plats. Dock har ej det 
framförhandlade förslaget vunnit lagakraft, vilket 
medför en viss riskexponering osäkerhet för bolagets 
möjlighet till framtida intäkter.

En angränsande riskfaktor till investeringsverksam-
heten är exponering mot eventuella räntejusteringar 
som också kan påverka resultatnivån för bolaget. 

I dagsläget finns det en osäkerhetsfaktor om när 
elhandlarcentrisk modell kommer införas. Tidigare 
målsättning om att införa modellen för eldistribution 
till 2021 har reviderats och sista avisering om möjligt 
genomförande är 2023.

Den nya modellen kommer påverka hela branschen  
och innebära att vi, liksom andra elnätbolag, kommer  
ha betydligt mindre kundkontakt när det gäller frågor 
som berör eldistribution. Istället är det främst elhandels- 
bolagen som ska hantera kundadministrationen i den 
föreslagna modellen. Dock kvarstår en del oklarheter 
som behöver klargöras innan marknadsmodellens 
införande. 

Under året har intäkterna för AO Stadsnät stärkts i de 
löpande intäkterna. Mycket på grund av ökat tjänsteut-
nyttjande i nätet. Utvecklingen förväntas vara i samma 
riktning även kommande år, vilket också stärks av en 
ökad bredd i utvecklingen av olika tjänster. Dock sker 
parallellt en marginalpress på grossistprodukterna, 
vilket kan motverka den positiva utvecklingen för  
AO Stadsnät.

Hållbarhetsredovisning 
Bolaget arbetar aktivt och fokuserat med hållbarhets- 
relaterade frågor omfattande bland annat följande 
rubriker:

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön är viktig och en högt prioriterad fråga, 
inte minst för att personal hanterar el. Utöver elsäker-
heten arbetar bolaget med säkerhetsrutiner för bland 
annat bilkörning och trafikmiljö, ergonomi vid arbete 
på fältet och inne på kontoret samt arbetsplatsens 
sociala faktorer. Eventuella olyckor, tillbud och 
riskobservationer rapporteras och följs upp i det 
webbaserade tillbuds- och skaderapporteringssystemet 
för energibranschen, ENIA. En medarbetarenkät 
genomförs årligen, som ett internt uppföljningsverktyg. 

Säkerhet 
Vårt fokus och vikten av ett systematiskt säkerhets- 
arbete har flyttats fram ordentligt under året. Vi har 
fördjupat samarbetet med CKS (Centrum för kunskap 
och säkerhet, Borås Stad) och är aktiva i genomförandet 
av säkerhetsklassning av personal (inom utvalda 
områden) samt en säkerhetsskyddsanalys som  
aktualiserades genom den nya säkerhetsskyddslagen. 

Den generella hotbilden mot bl.a. samhällskritisk 
infrastruktur föranleder att vi förstärkt våra förebyg-
gande insatser inom området. Förutom vår årliga 
revidering av risk och sårbarhetsanalyser så har vi också 
genomfört krisövning utifrån hot och våld, centraliserat 
logganalyser för incident- och angreppsförsök i våra 
systemmiljöer samt att vi har påbörjat en genom- 
lysning av administrationshanering utifrån MSB:s 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
riktlinjer. Vårt fortsatta säkerhetsarbete är viktigt och vi 
ser vikten av att förstärka arbetet ytterligare framöver.

Miljö 
En viktig del i den dagliga verksamheten är att 
minimera vår miljöpåverkan. Bolaget är miljöcertifierat 
enligt ISO 14001 sedan ett antal år tillbaka. Under  
2019 så påbörjades arbetet med att integrera lednings-

systemets process med bolagets övergripande lednings-
planering. Bolaget har också lagt fokus på att utbilda 
interna revisorer för stärkt uppföljning av miljösyste-
mets efterlevnad. Förutom att alla anställda i bolaget 
genomgår miljöutbildning i Borås Stads regi, så har 
även bolagets styrelse genomfört utbildningen under 
året som varit.  

Som ett led i utvecklingen av elfordon, så har bolaget 
under året gjort en översyn och påbörjat utbytet av 
egna verksamhetsbilar till fordon med eldrift. Inför 
2020 planeras också att driftsätta laddstationer i 
anslutning till fastigheten för verksamhetsfordon, 
personal och besökare. 

Internkontroll 
Som ett led i utvecklingen av elfordon, så har bolaget 
under året gjort en översyn och påbörjat utbytet av 
egna verksamhetsbilar till fordon med eldrift. Dessa 
fordon kommer att implementeras i verksamheten 
under 2020.

Ekonomi  
Omsättning och resultat

Omsättningen 2019 uppgick till 292,6 mkr (285,6 mkr) 
medan rörelseresultatet före finansiella poster var 51,3 
mkr (69,3). Att det starka resultatet ändå innebär en 
försämring jämfört med föregående år förklaras delvis 
av att verksamheten då omfattade en extraordinär 
intäkt om cirka 12 mkr från Borås Stad, avseende flytt 
och ombyggnad av högspänningsnät vid industriområdet 
i Viared.  Därtill har bolaget under 2019 genomfört  
en nedskrivningsprövning avseende affärsområde 

Stadsnäts anläggningstillgångar, genom nuvärdesberäk-
ning av framtida kassaflöden, vilket har resulterat i en 
nedskrivning av anläggningstillgångarna med 25 mkr, 
per 2019-12-31. Åtgärdens belastning på årsresultatet 
innebär att bolaget inte fullt ut når upp till ägardirektivets 
krav på avkastning på 4 % på totalt kapital.  
Avkastningen på totalt kapital 2019 är 3,7 %. 

Investeringar 
Investeringsutgifterna i bolaget ökade 2019 till en 
högre nivå än f.g. år och uppgick till 246,7 mkr  
(193,7 mkr). Förklaringen till ökningen är främst  
en ny mottagningsstation i Kyllared respektive ett  
nytt datacenter i Viared. Av årets investeringsmedel 
fördelades 174,2 mkr (133,9 mkr) på affärsområde 
Elnät och 72,5 mkr (58,8 mkr) på affärsområde 
Stadsnät.

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att årets resultat på 0 kronor till- 
sammans med balanserat resultat på 0 kronor, totalt 
0 kronor, överförs i ny räkning. Koncernbidrag har 
lämnats med 58 613 tkr till moderbolaget Borås 
Stadshus AB, org.nr 556547–5646, enligt beslut av 
moderbolaget. Beträffande företagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar, rapporter över förändringar i eget 
kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp 
uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.   
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Belopp i tusental kronor om inte annat anges.

2019 2018 2017

Resultaträkning

Omsättning 292 635 285 645 317 521

Resultat före dispositioner och skatt 43 556 61 507 96 683

Årets resultat 0 0 0

Balansräkning

Balansomslutning 1 479 496 1 336 770 1 234 718 

Obeskattade reserver 354 139 369 230 342 482

Eget kapital 70 000 70 000 70 000

Övriga nyckeltal

Omsättning per anställd 3 569 3 321 3 608

Rörelsemarginal, % 1) 17,5 24,3 28,7

Resultatmarginal, % 2) 28,7 21,5 30,4

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 3,7 5,4 9,1

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, % 4) 14,0 19,8 31,1

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 6,9 10,9 11,2

Kassalikviditet, % 6) 35 41 45

Soliditet, % 7) 23,5 26,8 27,3

Eget kapital av omsättningen, % 8) 119,0 125,3 106,2

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,20 0,21 0,26

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -6,4 -8,7 -14,4

Skuldränta, % 11) -0,7 -0,8 -0,8

Skuldsättningsgrad, % 12) 327 273 249
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RESULTATRÄKNING  
Belopp i tusental kronor.

2019 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning not 1 281 736 260 454

Förändring pågående arbete 83 -19

Aktiverat arbete för egen räkning 12 395 14 746

Övriga rörelseintäkter not 2 10 899 25 191

Summa 305 113 300 372

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -54 094 -51 847

Övriga externa kostnader not 3 -40 789 -42 690

Personalkostnader not 4 -57 512 -59 108

Avskrivningar av immateriella och

materiella anläggningstillgångar not 5 -101 370 -77 416

Summa -253 765 -231 061

Rörelseresultat 51 348 69 311

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 200 173

Räntekostnader not 6 -7 992 -7 977

Resultat efter finansiella poster not 7 43 556 61 507

Bokslutsdispositioner

Förändring avskrivningar utöver plan 15 091 -26 748

Lämnat koncernbidrag -58 613 -34 694

Resultat före skatt 34 65

Skatt på årets resultat not 8 -34 -65

Årets resultat 0 0

DEFINITIONER
1)    Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.

2)    Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen.

3)    Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av genomsnittet av ingående  
        och utgående balansomslutning.
4)    Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av genomsnittet av ingående och utgående balans  
        för summa eget kapital plus 78.6 % av de obeskattade reserverna.

5)    Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av genomsnittet för summan.
        av ingående och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder.

6)    Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna.

7)    Eget kapital plus 78.6 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

8)    Eget kapital plus 78.6 % av obeskattade reserver i procent av omsättningen.

9)    Omsättning dividerad med balansomslutningen. 

10)  Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i förhållande till de finansiella kostnaderna.

11)  Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 21.4 % av de obeskattade reserverna.

12)  Summa skulder plus 21.4 % uppskjuten skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus 

       78.6 % av de obeskattade reserverna
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BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt not 9 783 1 097

Aktiverade utgifter för dataprogram not 10 4 145

Summa 787 1 242

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och Mark not 11 55 991 59 487

Tekniska anläggningar och maskiner not 12 1 242 033 1 135 231

Inventarier, verktyg och installationer  not 13 3 669 6 712

Pågående nyanläggningar not 14 88 816 43 338

Summa 1 390 509 1 244 768

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar intresseföretag not 15 142 142

Summa 142 142

Summa anläggningstillgångar 1 391 438 1 246 152

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 2 596 2 491

Pågående arbeten 588 505

Summa 3 184 2 996

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar not 16 61 895 64 110

Fordringar hos koncernföretag 5 786 2 839

Övriga fordringar not 17 614 1 896

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 18 16 579 18 777

Summa 84 874 87 622

Summa omsättningstillgångar 88 058 90 618

SUMMA TILLGÅNGAR 1 479 496 1 336 770

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital  

Bundet eget kapital

Reservfond 50 000 50 000

Summa 70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat 0 0

Summa not 19 0 0

Summa eget kapital 70 000 70 000

Obeskattade reserver not 20

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 354 139 369 230

Summa 354 139 369 230

Långfristiga skulder

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 155 000 205 000

Checkräkningskredit, Koncernkonto not 21 652 541 474 937

Summa 807 541 679 937

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 23 647 36 775

Skuld till Borås Stadskoncern 64 220 24 933

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 50 000 50 000

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 70 270 75 453

Energiskatt, Kunddebiterad 32 549 23 619

Övriga skulder 1 054 382

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 22 6 076 6 441

Summa 247 816 217 603

Summa eget kapital och skulder 1 479 496 1 336 770



25 BORÅS ELNÄT

KASSAFLÖDESANALYS 
Belopp i tusental kronor.

2019-12-31 2018-12-31

Löpande verksamheten

Rörelseresultat 51 348 69 311

Ränteintäkter 200 173

Räntekostnader -7 992 -7 977

Avskrivningar 101 370 77 416

Kassaflöde från den löpande verksamheten 144 926 138 923

Betald skatt -34 -65

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet 144 892 138 858

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Ökning (-)/minskning (+) av pågående arbeten -83 19

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och varulager 2 643 14 176

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 30 213 -36 300

Summa 32 773 -22 105

Kassaflöde från den löpande verksamheten 177 665 116 753

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -246 656 -193 663

Kassaflöde från investeringsverksamheten -246 656 -193 663

Finansieringsverksamheten

Amortering -50 000 -20 000

Förändring av checkräkningskredit 177 604 131 604

Lämnat koncernbidrag -58 613 -34 694

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 68 991 76 910

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0

Tillägssupplysningar

Likvida medel

Betald ränta -7 853 -7 824

Upplupen ränta -139 -153

Erhållen ränta 200 173
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
Belopp i tusental kronor.

Aktiekaptial Reservfond Balanseratresultat Totalt      Åretsresultat

IB 2018-01-01 20 000 50 000 0 70 000 0

Överföring resultat f.g. år 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 0

UB 2018-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0

Överföring resultat f.g. år 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 0

UB 2019-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0

Antalet aktier uppgår till 200 st. med kvotvärdet 100 000 kr.  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning  och koncernredovisning (K3). Kassaflödesanalys 
har upprättats genom indirekt metod.

Säkringsredovisning
Bolaget tillämpar reglerna för säkringsredovisning i 
enlighet med K3 kapitel 11 med avseende på säkring 
av ränterisk. För att uppfylla kraven på säkringsredo-
visning krävs att det finns en tydlig koppling mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten och att 
säkringen effektivt säkrar risken för förändringar i fram-
tida räntebetalningar på lån till rörlig ränta. Vinster 
och förluster avseende säkringsinstrument redovisas 
vid samma tidpunkt som vinster och förluster på de 
poster som säkrats. Säkringsredovisningen upphör när 
säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 
in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden 
efter avdrag för värdeminskning i form av avskrivning-
ar enligt plan. Nedskrivning av anskaffningsvärde sker 
vid bestående värdenedgång. Avskrivningstiderna, 
som beräknas återspegla tillgångarnas nyttjandeperi-
od, är följande: 

Immateriella anläggningstillgångar 
• Aktiverade utgifter för dataprogram 5 år
• Nyttjanderätt, Kommunikationsledning   

(optofiber) enligt 20-årsavtal 20 år 

• Materiella anläggningstillgångar 25 - 50 år
• Byggnader och dess komponenter 25 år
• Mottagningsstationers ställverk 25 år
• Fördelningsstationer 25 år
• Nätstationer 25 år
• Hög- och lågspänningsledningar  35 år
• Driftkontrollsystem 10 år
• Reservkraftverk 10 år
• Verktyg och inventarier 3 - 10 år
• Optofibernät 20 år
• Datorutrustning och aktiva komponenter 3 - 5 år

Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda 
skattemässiga avskrivningar redovisas i resultaträkning-
en som bokslutsdisposition och i balansräkningen som 
ackumulerade avskrivningar utöver plan.  
Anskaffningar av enskilda maskiner och inventarier, 
vars anskaffningsvärde understiger 20 kkr, kostnadsförs 
i sin helhet anskaffningsåret. Bolagets Varu-/Materialla-
ger värderas till återanskaffningsvärdet, med avdrag 
för eventuell inkurans.

Aktiverat arbete för egen räkning
Eget arbete på egna anläggningar prissätts till de 
sammanlagda utgifterna för personal och utgifterna 
för de övriga interna resurser som erfordras för att 
bedriva arbetet. 

Pågående arbeten
Pågående arbeten värderas till nedlagda direkta 
utgifter. Av försiktighetsskäl resultatavräknas inte 
pågående arbeten på balansdagen utan först när de 
färdigställs. Posten avser externa kunder.

Fordringar
Fordringarna upptas till de belopp varmed de be-
räknas inflyta. Några fordringar och skulder i utländsk 
valuta finns inte. Reservering av osäkra fordringar sker 
när de är förfallna med mer än tre månader.
Bolagets kundfordringar omfattar samfakturering 
med Borås Elhandel AB. Samfaktureringen regleras 
månadsvis  och eventuella kundförluster räknas då av 
från Borås Elhandels överförda tillgodohavande.
Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffnings-
värden.

Intäkter 
Försäljning av eldistribution och kommunikationsnät-
tjänster redovisas som intäkt vid leveranstidpunkt. 
Utförda entreprenader intäktsredovisas vid färdigstäl-
landet. Försäljning redovisas netto efter moms. Anslut-
ningsavgifter för eldistribution respektive kommunika-
tionsnätstjänster redovisas som intäkt till den del som 
intäkten inte täcker framtida åtaganden.
  
Övriga intäkter redovisas enligt följande:
• Andra avgifter och ersättningar - i enlighet med den 

aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd
• Hyresintäkter - I den period uthyrningen avser
• Ränteintäkter - i enlighet med effektiv avkastning 

Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter i FoU-projekt som drivs i egen regi eller  
gemensamt via branschföreningen kostnadsförs 
löpande.

Koncernuppgifter
Borås Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Borås 
Stadshus AB, org nr 556547-5646, med säte i Borås. 
Moderbolaget ägs av Borås Stad. 

Av årets totala kostnader för inköp respektive totala 
intäkter avser värdemässigt 4,3 % av inköpen och 6,9 
% av intäkterna andra företag inom den koncern där 
Borås Stadshus AB är moderbolag.

NOTER 
Belopp i tusental kronor.

1. NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2019 2018

Affärsområde ELNÄT 216 860 199 402

     Varav anslutningsavgifter 9 438 7 071

Affärsområde STADSNÄT 64 876 61 052

     Varav anslutningsavgifter 5 697 9 877

Summa 281 736 260 454

2. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Ombyggd kabelförläggning på uppdrag av Borås Stad 0 12 400

IT- & Faktureringstjänster 5 773 5 262

Kundadministrativa avgifter 2 002 2 299

Övriga kundfakturerade tjänster 1 519 1 261

Hyresintäkter 708 683

Övrigt 640 2 291

Uthyrning av utrustning 257 995

Summa 10 899 25 191

3. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2019 2018

Arvode till revisorer 254 138

     Varav revisionsuppdrag 203 115

        Varav EY 134 0

        Varav Deloitte 23 40

        Varav Borås Stad 46 39

     Varav skatterådgivning 23 23

        Varav Deloitte 23 23

4. PERSONALKOSTNADER 2019 2018

Medelantalet anställda 82 86

     Varav kvinnor 20 18

Antal ordinarie styrelseledamöter 9 9

     Varav kvinnor 3 2

Antal styrelsesuppleanter 9 9

      Varav kvinnor 2 4

Antal kvinnor i Företagsledningen 2 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD

Löner och andra ersättningar 1 367 1 164

Sociala kostnader 636 704

     Varav pensionskostnader 221 342

Summa 2 003 1 868



Övriga anställda

Löner och andra ersättningar 37 604 38 128

Sociala kostnader 15 962 15 799

     Varav pensionskostnader 3 181 3 627

Summa 53 566 53 927

Samtliga

Löner och andra ersättningar 38 971 39 292

Sociala kostnader 16 598 16 503

     Varav pensionskostnader 3 402 3 969

Summa 55 569 55 795

Enligt VD:s anställningsavtal utgår, vid uppsägning från bolagets sida, sex månaders uppsägningstid. VD tillförsäkras  
tjänstepensionsrätt och trygghetsförsäkringar enligt samma regler och villkor som tillämpas  för övriga anställda.

5.  AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2019 2018

Nyttjanderätt 314 314

Aktiverade utgifter för dataprogram 141 360

Byggnader och Mark 3 565 3 530

Tekniska anläggningar och maskiner 92 462 67 558

     Varav engångsnedskrivning av bolagets optofibernät 25 000 0

Inventarier, verktyg och installationer 4 888 5 654

Summa 101 370 77 416

6. RÄNTEKOSTNADER 2019 2018

Räntekostnader, Borås Stad 4 515 4 112

Övrigt 3 477 3 865

Summa 7 992 7 977

7. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER PER AFFÄRSOMRÅDE 2019 2018

Affärsområde ELNÄT 72 118 72 825

Affärsområde STADSNÄT -28 562 -11 318

Summa 43 556 61 507

8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2019 2018

Aktuell skatt 34 65

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0

Summa redovisad skatt 34 65

Genomsnittlig effektiv skattesats 100 % 100 %

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 34 65

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %): -7 -14

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -27 -51

Redovisad skatt -34 -65

Effektiv skattesats -100 % -100 %

9. NYTTJANDERÄTT 2019-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början och slut 6 276 6 276

Summa 6 276 6 276

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -5 179 -4 865

Årets avskrivningar enligt plan -314 -314

Summa -5 493 -5 179

Redovisat värde vid periodens slut 783 1 097

10. AKTIVERADE UTGIFTER FÖR DATAPROGRAM 2019-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början och slut 7 670 7 670

Summa 7 670 7 670

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -7 525 -7 165

Årets avskrivningar enligt plan -141 -360

Summa -7 666 -7 525

Redovisat värde vid periodens slut 4 145

11. BYGGNADER OCH MARK 2019-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 79 137 77 249

Nyanskaffningar 69 1 888

Summa 79 206 79 137

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -19 650 -16 120

Årets avskrivningar enligt plan -3 565 -3 530

Summa -23 215 -19 650

Redovisat värde vid periodens slut 55 991 59 487

12. TEKNISKA ANLÄGGNINGAR OCH MASKINER 2019-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 827 556 1 676 389

Nyanskaffningar 199 264 151 167

Summa 2 026 820 1 827 556

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -692 325 -624 767

Årets avskrivningar enligt plan -92 462 -67 558

Summa -784 787 -692 325

Redovisat värde vid periodens slut 1 242 033 1 135 231
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13. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 80 324 79 472

Nyanskaffningar 1 845 852

Summa 82 169 80 324

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -73 612 -67 958

Årets avskrivningar enligt plan -4 888 -5 654

Summa -78 500 -73 612

Redovisat värde vid periodens slut 3 669 6 712

14. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2019-12-31 2018-12-31

Vid årets början 43 338 3 582

Nyanläggning 48 740 41 121

Aktiverat -3 262 -1 365

Summa 88 816 43 338

15. ANDELAR INTRESSEFÖRETAG 2019-12-31 2018-12-31

Regionala bredbandsbolaget Netwest AB     142 142

vilket har sitt säte i Alingsås kommun, Västra Götalands län  

Summa 142 142

16. KUNDFORDRINGAR 2019-12-31 2018-12-31

För Borås Elhandel AB genom samdebitering 26 357 30 362

Borås Elnät AB 35 538 33 748

Summa 61 895 64 110

17. ÖVRIGA FORDRINGAR 2019-12-31 2018-12-31

Skattefordran 0 1 872

Överskott, SPP Pension & Försäkring 614 24

Summa 614 1 896

18. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna nätavgifter, Aff. Omr. ELNÄT 14 803 16 879

Förutbetalda leverantörsfakturor 1 282 1 367

Övrigt 494 531

Summa 16 579 18 777

19. VINSTDISPOSITION 2019-12-31 2018-12-31

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat balanseras i ny räkning på styrelsens förslag 0 0

Summa 0 0

20. OBESKATTADE RESERVER 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Anläggningstillgångar 354 139 369 230

Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatteskuld (Redovisas ej i BR) 72 953 76 061
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21. CHECKRÄKNINGSKREDIT 2019-12-31 2018-12-31

Beviljad kreditlimit 795 000 625 000

Outnyttjad kredit -142 459 -150 063

Utnyttjat belopp 652 541 474 937

SÄKRINGSREDOVISNING
Bolagets finasiering har t.o.m. 2017-02-23 helt och hållet skett genom nyttjande av en kredit kopplad till ett 
underkonto i Borås stads koncernkonto och till en rörlig ränta (Stibor 3m och marknadsmässig marginal).
Borås Kommun har därefter övertagit räntebindningsansvaret, vilket innebär att att de av bolaget ingångna 
räntebindningarna, ränteswappar till ett nominellt värde om 205 000 tkr, får löpa ut. För att särskilja den utlånade 
volym som säkrats av bolaget har reverser skapats med samma nominella belopp, ränteomsättning, räntebas 
och slutförfallodagar. Den återstående volymen lånas ut via koncernkontot till en ränta som består av Borås 
Stads upplåningskostnad inklusive räntebindning samt en marknadsmässig avgift och blir därmed inte föremål 
för säkringsredovisning i bolaget. Borås Elnät AB uppfyller i övrigt kraven för säkringsredovining och ingen 
marknadsvärdering bokförs i RR elle BR. Räntekuppongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen 
som en del av bolagets räntekostnader. 

22. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löne- och pensionskostnader 3 071 2 806

Arbetsgivaravgifter 1 963 1 972

Förutbetalda intäkter 730 1 295

Upplupen fastighetsskatt 278 278

Upplupen inkomstskatt 34 65

Övrigt 0 25

Summa 6 076 6 441
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Borås Elnät AB, org.nr 556527 - 5582
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Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Elnät 
AB för räkenskapsåret 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Borås Elnät AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Borås Elnät AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en 
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 15 
mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att års¬redovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredo-visningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om  
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper  
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Borås Elnät AB för räkenskapsåret 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Borås 
Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bok- 
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed  
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Göteborg den         /        2020 

Ernst & Young AB  

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor 
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Ledning

Rickard Bern, vd. Stefan Claesson, Affärsområdeschef elnät. Jeanette Jonsson, Kundtjänstchef.  

Kenneth Helin, Ekonomichef. Åsa Hilmersson, Personalchef, Magnus Larsson, Affärsområdeschef stadsnät.

Styrelse

Anki Amneskog (S) 
Ordinarie ledamot

Anne Sandberg (S) 
Ordinarie ledamot

Björn Hjelm 
SEKO

Björn Malmqvist (SD) 
Ersättare

Cathrine Jansson (S) 
Ersättare

Daniel Brink  
SEKO

Harald Finlöf (KD) 
Ersättare

Karl-Gustav Drotz (KD) 
Ordinarie ledamot

Kristian Silbvers (SD) 
Ordinarie ledamot

Marie Fridén (M) 
Vice ordförande

Monica Magnusson (M) 
Ersättare

Nicolas Mallek (S) 
Ersättare

Ola Ståhl 
Vision

Pavle Velcov (S) 
Ordinarie ledamot

Pentti Lindberg (S) 
Ersättare

Setareh Jadid Tavaf (L) 
Ersättare

Sören Björklund (S) 
Ordförande

Tommy Andersson 
Vision
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Den röda tegelbyggnaden vid infarten till Borås Elnäts lokaler  
på Göta är Borås allra första mottagningsstation för el. Idag 
återanvänds den över hundra år gamla Röda Stationen som 
konferenslokal. Lika väl som Borås Elnät jobbar för stadens 
framtida försörjning så är det viktigt för oss att behandla  
historien på ett hållbart sätt.




