
UPTEC ES17 022

Examensarbete 30 hp
Juni 2017

Framtidens elnät  
– Förändringar i landsbygdsnät vid olika 

framtidsscenarier 

Anna-Maria Roslund



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

The future power grid – Changes in rural electricity
grids in future scenarios

Anna-Maria Roslund

The purpose of this thesis was to examine how future 
investments in new techniques such as solar cell 
systems, electric vehicle chargers and energy storage 
at end costumers would affect the rural electricity 
grid based on two future scenarios. The main issue 
predicted with investments in this new technology at 
end users are over utilization of the electricity 
grid if the new technique is not used in a proper way 
in order to avoid high power peaks. 

By studying real electricity consumption as it appears 
today and adding charging of an electric vehicle 
according to the two scenarios (with our without 
energy storage and solar cell electricity production) 
new usage patterns could be determined. These 
usage patterns could then be inserted in 
simulations of three real electricity grids for studies 
of the effect on the electricity grids.

The conclusion is that the electricity grids in 
general are oversized regarding thermal loading whilst 
the fuses at the end costumer need to be reinforced in 
order to not get over utilized in the scenario where no 
energy storage was implemented. Only one of the grids 
was shown to be over utilized when all customers was 
equipped with the new techniques and the grid was 
densified. Otherwise, in the other grids and scenarios 
only some conductors were over utilized. However, what 
was shown to be a problem was the voltage drop at the 
end customer’s facilities which was higher than the 
allowed value of 5%.According to this the grid was shown 
to be over utilized.  

As a final conclusion it can be shown that the voltage 
drop decides the design of the grids and that the 
power grid companies probably should consider new 
possible business strategies.  
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Exekutiv sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om dagens dimensionering av elnät kommer 

vara tillräcklig i framtiden i och med ökad integration av mikroproduktion i kombination med 

energilager och elbilsladdare samt hur elnätsbolagen kan komma att påverkas av framtida 

förändringar. Genom att utreda hur det framtida effektbehovet kan komma att se ut vid 

implementering av elbilsladdare, solcellsanläggningar och energilager och sedan integrera detta 

framtida förväntade effektbehov i simuleringar av verkliga elnät kan påverkan på elnätet utifrån 

två olika scenarier studeras.  

Resultatet visar att det är nödvändigt att förstärka (säkra upp) anläggningarna i alla de studerade 

kundkategorierna vid ett scenario med högt effektbehov. Dessutom påvisas att de energilager 

som behövs för att reducera det höga effektbehovet till ett lågt kontinuerligt effektbehov blir 

väldigt stora. Det maximala solelproduktionsöverskottet visade sig endast räcka till en 

fyllnadsgrad om 42 – 72% av energibehovet i batterierna. Ett av de studerade elnäten blev 

överbelastat med 31% vid studien av ett stort effektbehov. Utöver detta var det endast ett fåtal 

ledningar som blev överbelastade med i medeltal 6 – 60%. Kapacitetsutnyttjandet i resterande 

nät visade sig vara relativt låg för alla de studerade scenarierna. Spänningsfallet visade sig vara 

den dimensionerade faktorn för framtidens elnät. I alla de studerade fallen överskreds det 

tillåtna spänningsfallet i servisledningar om 5%. Därmed kunde det konstateras att dagens elnät 

inte är rustade för en förändrad effektanvändning i framtiden till följd av allt för stora 

spänningsfall i kundanläggningarna.  

 



Sammanfattning 

Den svenska elproduktionen blir idag allt mer decentraliserad och en större volatilitet i 

elproduktionen ställer nya krav på elnäten. Samtidigt som ny teknik ökar kundanläggningars 

effektbehov och demografiska och sociala förutsättningar förändras sker förändringar i 

elnätsregleringen, vilken reglerar elnätsbolagens inkomster. Alla dessa aspekter tillsammans 

väntas ge nya förutsättningar och förändrade villkor för att nyttja och bedriva elnäten på det sätt 

som görs idag.  

Redan idag är inte landsbygdsnäten alltid ekonomiskt lönsamma till följd av dyra anslutnings-

kostnader och stora investeringar i förhållande till utnyttjandegrad. Med de förändringar som 

förväntas på distributionsnäten i framtiden ökar även risken för exempelvis problem med 

leverans- och elkvalitet i form av till exempel avbrott och spänningsfall, vilket i sin tur kan leda 

till större investerings- och driftkostnader av landsbygdsnäten. Detta examensarbete inom 

civilingenjörsprogrammet i Energisystem syftar därför till att undersöka om dagens 

dimensionering av elnät kommer vara tillräcklig i framtiden i och med ökad integration av 

mikroproduktion i kombination med energilager och elbilsladdare samt hur elnätsbolagen kan 

komma att påverkas ekonomiskt av framtida förändringar. 

Genom att studera dagens elanvändning hos kunder inom olika säkringskategorier och till detta 

addera elbilsladdning och solelproduktion kunde effektkurvor över den framtida möjliga 

elanvändningen tas fram. Dessa användes sedan i de två scenarier som togs fram: Scenario 

HÖG Kapacitet - kundanläggningarna karakteriseras av att bli allt mer effektkrävande samtidigt 

som utbredningen av energilager och annan smart teknik är mycket låg, scenario LÅG Kapacitet 

- god utbredning av energilager och smart teknik varför den höga effektanvändningen kan 

reduceras och med hjälp av energilagren bli helt platt på dygnsbasis. Dessa kurvor tillämpades 

sedan i simuleringar av verkliga elnät för att studera effekterna på elnäten med de nya 

effektkurvorna. Från simuleringarna med de nya effektmönstren kunde anläggningarnas 

säkringar, nätens belastning och elkvalitet samt ekonomiska förläggningskostnader studeras.  

Resultaten påvisar att kundanläggningar kommer behöva stärkas upp vid ett högkapacitets-

scenario samt att det krävs stora energilager för att nå ett lågkapacitetsscenario. I dagsläget är 

det inte möjligt att fylla energilagerbehovet med egenproducerad solel enligt de statuerade 

scenarierna. Kapacitetsutnyttjandet i näten visade sig vara relativt låg för alla de studerade 

scenarierna sett till den termiska belastningen. Ett nät blev överbelastat med 31% vid studien 

av högkapacitetsscenariot. Utöver detta var det endast ett fåtal ledningar som blev överbelastade 

med i medeltal 6 – 60%. Detta tyder på att elnäten i dag är kraftigt överdimensionerade med 

avseende på termisk belastning och att det istället är spänningsfallet som är den 

dimensionerande faktorn för framtidens elnät. I alla de studerade fallen överskreds det tillåtna 

spänningsfallet i servisledningar om 5%. Kostnaden för förläggning av näten enlig de studerade 

scenarierna samt ett elnät dimensionerat utefter belastningen i nätet påvisade inga större 

ekonomiska skillnader. Resultatet tyder på att det finns goda möjligheter för nätbolagen att 

överväga nya affärsmodeller för att bibehålla ekonomisk lönsamhet och minska behovet av 

framtida förstärkningar av elnäten.  
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Kapitel 1  

Introduktion 

Energimarknadsinspektionen (EI) är den myndighet som i stor utsträckning styr de svenska 

elnätsbolagens verksamhet (EI, 2016a). Mer precist styrs exempelvis elnätsregleringen och 

granskning av leveranssäkerhet av EI (EI, 2017). Elnätsregleringen styr bland annat hur mycket 

ekonomisk vinst ett elnätsbolag har rätt att ta ut (EI, 2016b) medan granskning av 

leveranskvalitet avser exempelvis antalet avbrott på ett visst elnät (EI, 2016c). Utifrån dessa 

aspekter har EI konstaterat att det svenska elnätet under längre tid eftersatts vad gäller underhåll 

och därför har ett behov av föryngring. Elnätsregleringen innebär således ett stort fokus på 

investeringar för att föryngra näten samt förbättra leveranskvalitén (EI, 2017). Till följd av detta 

har en trend av stora investeringsvolymer samt överdimensioneringar vid planering 

framkommit (Fängström, 2016; Samordningsrådet för smarta elnät, 2014).  

I framtidens elnät väntas ett flertal förändringar träda in som påverkar både transmissions- och 

distributionsnät. Vad gäller förändringen av distributionsnäten finns ett flertal aspekter som 

väntas driva förändringen (Fängström, 2016):  

 Ökande nätavgifter i förhållande till energikostnader 

 Teknikutveckling 

 Utveckling av regelverk och marknad 

 Demografiska och sociala förändringar 

Ökade nätavgifter i förhållande till energikostnader syftar till att energikonsumtionen förväntas 

minska i framtiden samtidigt som effektanvändningen ökar. Ett ökat effektbehov kan medföra 

att kundens elanläggningsanslutning måste stärkas upp vilket medför en högre 

anslutningskostnad (Andersson m.fl., 2015). Vid integration av exempelvis ny teknik så som 

elbilsladdare och solcellsanläggningar kan en ökad effektanvändning och effektproduktion bli 

resultatet. Detta kan komma att innebära att en förstärkning av elnätet blir nödvändig vilket 

medför förhöjda kostnader både för kund och för elnätsföretag.  

Teknikutveckling syftar till att användandet av Smarta Elnät med styrning av elanvändning i 

förhållande till produktion blir mer utbrett samtidigt som kostnaderna för olika tekniker så som 
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elbilar, solceller och batterilager sjunker (Bollen, 2010; Fraunhofer ISE, 2015; Hansson, 2016). 

Till följd av ett ökat medvetande kring hållbarhet har flertalet nationella mål inrättats i Sverige. 

Bland annat ska Sverige år 2020 ha en förnybar energiproduktionsandel om 49% i 

energisystemet medan fordonsflottan ska vara fossilfri år 2030 (Regeringskansliet, 2015; 

Berglund Odhner m.fl., 2016). Dessa aspekter tros bidra till att öka intresset och investeringar 

i tekniker så som solceller och elbilar. Användandet av smarta elnät, energilager och utnyttjande 

av laststyrning med effekttoppsutjämning kan innebära ett minskat behov av större 

anslutningar.  

Utvecklingen av regleringar och marknad kan förväntas ändras i framtiden till att exempelvis 

vara mer anpassat till att konsumenter i större utsträckning är egenproducenter. Till år 2020 

kommer en ny elnätsreglering påbörjas. Detta kan komma att innebära nya förutsättningar som 

medför att elnätsbolagen inte kan få lika stora intäkter eller att dagens tariffsystem förändras 

(EI, 2016d). Demografiska och sociala förändringar menar på att fördelningen av kunder kan 

komma att se annorlunda ut på landsbygden i framtiden samt att ett förändrat medvetande hos 

kunden om energi och miljö kan ställa nya krav på utformningen av elnäten (Boverket, 2012).  

Varje aspekt är betydande i sig men tillsammans kan de väntas generera stora förändringar på 

elnäten. Dessa förändringar av elnäten kan även komma att innebära förändringar i 

elnätbolagens verksamhet med både utmaningar och möjligheter som resultat. De investeringar 

som genomförs i dagsläget grundar sig i gällande elnätsreglering men genomförs med förväntan 

om att ge intäkter som sträcker sig över flera reglerperioder. Med dagens stora investeringar i 

elnäten finns en risk att investeringarna inte kommer generera den avkastning som avses i 

framtiden. Detta eftersom förändringar av nyttjandegrad av näten, reducerat kapacitetsbehov, 

kostsamma nybyggnationer till följd av exempelvis markförläggning av kabel framför 

byggnation av luftledningar och överdimensioneringar i stor utsträckning kan leda till större 

investerings- och driftkostnader samtidigt som användandet och således intäkterna minskar 

(Fängström, 2016). För att minimera dessa risker krävs att elnätsbolagen redan idag tar hänsyn 

till hur framtidens elnät och elnätsregleringar kan komma att se ut och således investerar och 

planerar långsiktigt.  

Idag är inte landsbygdsnäten alltid ekonomiskt lönsamma till följd av dyra anslutnings-

kostnader och stora investeringar i förhållande till utnyttjandegrad. Dessa nät är dessutom 

drabbade av avbrott i större utsträckning jämfört med tätortsnäten vilket gör att risken att 

nätbolagen drabbas av straffavgifter är större. Med de förändringar som förväntas på 

distributionsnäten i framtiden ökar även risken för exempelvis problem med leverans- och 

elkvalitet vilket i sin tur kan leda till större investerings- och driftkostnader av landsbygdsnäten. 

Det är idag inte möjligt att säga hur det framtida utnyttjandet av elnäten kommer se ut mer än 

att det kan förväntas se annorlunda ut jämfört med dagens utnyttjande. I detta examensarbete 

studeras två olika scenarier för hur framtidens elnät kan komma att nyttjas. Scenarierna ska 

studeras och jämföras för att undersöka den påverkan och förändring de medför på nätbolagens 

verksamhet. Avsikten är att de två scenarierna ska spegla hur nyttjandet av framtidens elnät kan 

komma att se ut. De två scenarierna studerar ett högkapacitetsscenario och ett lågkapacitets-

scenario. Högkapacitetsscenariot karakteriseras av att kundanläggningarna blir allt mer 
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effektkrävande samtidigt som utbredningen av energilager och annan smart teknik är mycket 

låg. I lågkapacitetsscenariot är utbredningen av energilager och smart teknik mycket god, varför 

den höga effektanvändningen kan reduceras och med hjälp av energilagren bli helt platt på 

dygnsbasis. 

 Syfte och målbeskrivning 

Syftet med detta projekt är att undersöka om dagens dimensionering av elnät kommer vara 

tillräcklig i framtiden i och med ökad integration av mikroproduktion i kombination med 

energilager och elbilsladdare samt hur elnätsbolagen kan komma att påverkas ekonomiskt av 

framtida förändringar. Dessutom ska det undersökas hur en förtätning av landsbygdsnät med 

fiktiva villakluster skulle påverka dimensioneringen av elnäten.  

Examensarbetet ska avhandla såväl tekniska som ekonomiska aspekter där resultatet skall 

innehålla beräkningar och simuleringar av verkliga nät. Resultaten ska analyseras för att urskilja 

trender och avvikelser och leda fram till en fingervisning om landsbygdsnätens framtida 

egenskaper och hur kundanläggningar kommer påverkas av den nya tekniken.  

Målet med projektet är att undersöka hur belastningen i elnätet påverkas av förändringarna 

enligt två scenarier, HÖG respektive LÅG Kapacitet, samt hur kundanläggningar skulle behöva 

anpassas för att uppnå elanvändningsbeteendet enligt scenarierna.  

 Frågeställningar 

Utifrån de studerade scenarierna, vilka förändringar har nätbolagen att vänta i framtiden och 

hur påverkas elnätens dimensionering och elkvalitet? 

- Hur påverkar integration av solcellsanläggningar och elbilsladdare kund-

anläggningarnas nödvändiga säkringsstorlek? 

- Hur kan ett batterilager utformas för att på bästa sätt jämna ut effekttoppar? 

- Hur påverkas kapacitetsutnyttjandet av landsbygdsnäten i de två scenarierna? 

- Hur påverkas elkvalitén i form av spänningsfall i de studerade landsbygdsnäten 

utifrån de två scenarierna? 

- Hur skulle landsbygdsnätens dimensionering och elkvalitet påverkas vid 

implementering av fiktiva villakluster? 

 Avgränsningar 

Projektet kommer inte studera anslutning av produktionskällor annat än solceller. Vindkraft 

skulle kunna vara en produktionskälla som rimligtvis skulle kunna anslutas i form av en 

småskalig produktionsanläggning till landsbygdsnäten. Med dagens rådande elpriser anses det 

dock icke försvarbart att investera i vindkraft för en mikroproducent, varför vindkrafts-

produktion utesluts ur studien. Det kommer inte heller att beaktas hur den stora installationen 

av solceller kommer påverka elnätet, frekvens och regleringsbehov i ett större perspektiv.   

I scenarierna kommer flertalet antaganden göras vilket kan påverka resultatet. Exempelvis 

kommer det inte att tas hänsyn till takplaceringen hos de kunder som studeras med en 
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solcellsanläggning då detta skulle bli allt för tidskrävande att studera. De antaganden och 

avgränsningar som görs i övrigt går att läsa i respektive kapitel.  

Studien kommer inte heller beakta effekten av de två scenarierna på specifika komponenter i 

elnätet, så som transformatorer.  

För att studera ett elnäts dimensionering är det tre parametrar som främst behöver beaktas; 

spänningsfall, termisk belastning och kortslutningsströmmar. I detta projekt har det dock endast 

varit möjligt att studera de två förstnämnda till följd av projektets tidsram.  

Vad gäller den ekonomiska aspekten kommer inga djupgående analyser att göras utan endast 

en översiktlig ekonomisk analys kommer beaktas.  

 Metod 

Genom att studera effektkurvor utifrån verkliga elanvändningsdata på dygnsbasis och till dessa 

addera en elbilsladdning och solcellsproduktion kunde framtida möjliga effektkurvor tas fram. 

En effektkurva är en representation av elanvändningen i en kundanläggning timvis över ett 

dygn. Dessa nya kurvor med nya effektbehov definierades enligt två scenerier. Det nya 

effektbehovet stoppades in i kundanläggningar i en simulering av tre verkliga elnät som 

byggdes upp i en simuleringsprogramvara. Från simuleringen av de verkliga elnäten kunde 

belastningen och således kapacitetsutnyttjandet av ledningarna i elnätet studeras. Dessutom 

kunde en elkvalitetsparameter i form av spänningsfallet ute i kundanläggningarna studeras.  

Genom att studera förbättringspotentialen i termisk dimensionering av elnätet kunde även 

förläggningskostnaden av ledarna i näten studeras som en jämförelse mellan dagens 

dimensioneringsmönster och framtida möjligt dimensioneringsmönster.  

För att studera effekten av de valda effektkurvorna och den valda laddprofilen för elbilsladdning 

genomfördes en känslighetsanalys.  

I följande avsnitt beskrivs de två scenarier som studeras i detta examensarbete. De två 

scenarierna är framtagna i samarbete med Ekström och Fängström (2017) samt genom 

litteraturstudier.  

1.4.1 Scenario HÖG Kapacitet  

Flertalet nyexploateringar väntas på landsbygden med följden att idag glest befolkade områden 

med karakteristiskt svaga elnät blir förtätade och ställer krav på nätförstärkningar för att möta 

effektbehovet.  

Kunderna i högkapacitetsscenariot karakteriseras av att ha ett minskat energibehov samtidigt 

som de blir mer effektkrävande till följd av anskaffande av elbilar. Dessutom ansätts i scenariot 

att fler och fler kunder installerar en solcellsanläggning vilket ytterligare kan bidra till att 

nätförstärkningar krävs om syftet är att sälja solelöverskottet ut på elnätet. Flexibilitet och 

energilager hos kunden förekommer i mycket låg utsträckning varför effektanvändandet sker 

på ett (för elnätet) oförnuftigt sätt. I Tabell 1 framgår mer detaljerat definieringen av scenario 

HÖG Kapacitet.  
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Tabell 1: Detaljerad information om definieringen av scenario HÖG Kapacitet 

Scenario: HÖG Kapacitet 

Andel elbilar 50% av bilbeståndet i befintliga områden består av elbilar medan 

elbilsbeståndet i nyexploaterade fiktiva områden utgörs av 100% 

elbilar. Dessutom antas att det endast finns en elbil per studerad 

anläggning.  

Laddningsprofil elbil Rektangulär med en effekt om 11 kW (Heesterman, 2017; 

Johannsen, 2017).  

Installation av solceller Dimensioneras efter en fix anläggningsstorlek om 6 kW. Alla tak 

antas ha rätt area och läge för solelproduktion. 50% av kunderna i 

befintliga områden antas ha en solcellsanläggning medan 100% av 

kunderna i nyexploaterade fiktiva områden antas ha en 

solcellsanläggning.  

Batterilager Inga batterilager. 

1.4.2 Scenario LÅG Kapacitet 

Precis som i högkapacitetsscenariot sker en förtätning av idag glest befolkade områden med 

svaga elnät. Dock gör ny teknik och andra förändringar i samhället att dygnsvariationer i behov 

av effekt (kapacitet) från elnätet minskar. Distribuerade energilager och produktionskällor ökar 

vilket gör att behovet av effektkapacitet minskar.  

Elbilar utgör ett stöd till elsystemet, och laddas på ett sätt som jämnar ut last, såväl i det lokala 

elnätet som i det nationella elsystemet. Flexibilitet och energilager hos kunden förekommer i 

stor utsträckning och befintliga områden anpassas i hög takt till de nya tekniska möjligheterna. 

I Tabell 2 framgår mer detaljerat definieringen av scenario LÅG Kapacitet. 

Tabell 2: Detaljerad information om definieringen av scenario LÅG Kapacitet 

Scenario: LÅG Kapacitet 

Elanvändning Effektvariation hanteras på dygnsbasis. Helt jämn effektkurva 

under extremdag. 

Andel elbilar Samma som högkapacitetsscenariot. 

Laddningsprofil elbil Laddningen sker smart och hjälper till att jämna ut effekttoppar.  

Installation av solceller Samma som högkapacitetsscenariot. 

Batterilager Dimensioneras för att jämna ut effektkurvan på dygnsbasis. 

 

 Disposition 

Kapitel 2 introducerar läsaren till det svenska elnätets uppbyggnad samt tar upp viktiga aspekter 

så som framtida utmaningar för elnätet och hur en nätanslutning går till. Kapitel 2 ger dessutom 

en introduktion och fördjupad förståelse för de nya tekniker som kan komma att implementeras 

i elnätet framöver.  

I Kapitel 3 presenteras först projektmetodiken övergripande för att i delavsnitten gå in djupare 

i detalj på det specifika tillvägagångssättet för projektets olika moment. Det beskrivs vilken 

data som används samt hur elnätsmodelleringen tillgått.  
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Alla resultat som tagits fram i studien presenteras i Kapitel 4 som är indelat i fem avsnitt. Det 

första avsnittet beskriver resultaten för de effektkurvor som togs fram. Avsnitt två och tre 

behandlar resultatet från simuleringarna av de verkliga elnäten. Avsnitt fyra ser till den 

ekonomiska investeringen i förläggning av elnät medan det avslutande avsnittet redovisar 

resultaten från den genomförda känslighetsanalysen.  

Det avslutande kapitlet, Kapitel 5, diskuterar de resultat som framkommit samt kommenterar 

möjliga felkällor och resultatens validitet. Avslutningsvis genomförs en analys för att studera 

resultatens betydelse i det större perspektivet varefter de slutsatser som kan dras från den 

genomförda studien presenteras. Avsnittet avslutas med att presentera förslag till framtida 

studier.  
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Kapitel 2 

Teori 

 Kraftsystemet i Sverige 

2.1.1 Elproduktionens historiska uppbyggnad 

Kraftproduktionen i det svenska kraftsystemet har historiskt sett varit centraliserad till stora 

kraftproduktionsanläggningar (Byman, 2016a). Dessa anläggningar har historiskt producerat 

elkraft genom kinetiska processer med stora roterande generatorer (Karlsson m.fl., 2016). Till 

den äldsta formen av kraftproduktion i Sverige hör vattenkraften (Areskoug & Eliasson, 2012) 

som introducerades i Sverige i början av 1900-talet (Berglund & Åkerlund, 2007).  

2.1.2 Elproduktionen idag 

Utbyggnaden av vattenkraften fortsatte in på 1960-talet till dess att beslut om bevarande av 

orörda älvar togs (Areskoug & Eliasson, 2012). Samtidigt som utbyggnaden av vattenkraften 

mattades av hade kärnkraftens uppbyggnad påbörjats och har sedan dess varit flitigt 

omdebatterad vad gäller fortsatt utbyggnad och användning eller avveckling (Jacobsson, 1997; 

Areskoug & Eliasson, 2012). Till följd av debatterna började andra alternativa kraftslag 

övervägas men än idag är vatten- och kärnkraften stöttepelarna i svensk elkraftsproduktion även 

om det idag finns inslag av andra kraftslag så som vindkraft och bioenergi (Byman, 2016a).  

2.1.3 Eldistribution 

De centraliserade vatten- och kärnkraftproduktionsanläggningarna är generellt sett etablerade i 

norra och mellersta Sverige och överföringssystemet av elektriciteten är anpassat efter vart 

behovet finns (Bollen, 2010; Byman, 2016b). Från de stora kraftproduktionsanläggningarna 

distribueras elektriciteteten ut till konsumenterna runtom i Sverige med hjälp av elnätet 

(Andersson m. fl., 2014; Berglund & Åkerlund, 2007).  

Det svenska elnätet består av tre olika nätnivåer; stamnätet, regionnätet och lokalnätet 

(Berglund & Åkerlund, 2007; Nordling, 2016). Det som skiljer de tre nätnivåerna åt är med 
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vilken spänningsnivå effekten överförs och vilken aktör som ansvarar för driften och 

underhållet av nätet (Hansson, 2014).  

Stamnätet överför effekt från större kraftproduktionsanläggningar till region- och lokalnäten i 

Sverige med en spänningsnivå om 400 – 220 kV och ägs och underhålls av Svenska kraftnät 

som är ett statligt affärsverk (Hansson, 2014; Werner, 2016). Dessutom är stamnätet 

sammankopplat med några av Sveriges grannländer för att skapa ett nät med bättre redundans 

(Berglund & Åkerlund, 2007; Lindholm, 2017).  

I regionnäten överförs effekten med en spänningsnivå om 130 – 40 kV (Berglund & Åkerlund, 

2007; Hansson, 2014). Regionnätet matas från stamnätet och har till skillnad från stamnätet ett 

antal regionnätsbolag som ägare vilka underhåller nätet (Hansson, 2014; Nordling, 2016).  

Från regionnätet matas effekten vidare till lokalnätet som överför spänningar mellan 40 – 6 kV 

och slutligen vidare till lågspänningsdistributionen som överför effekten med en spänning om 

0,4 kV (Hansson, 2014).  Det är spänningsnivån om 0,4 kV som ansluts in i hushållskundernas 

anläggningar för att vara anpassad till de komponenter och ändamål som hushållskunden 

nyttjar.  

Lokalnätet ägs av flera mindre lokala nätbolag som alla har koncessionsplikt inom sitt område 

(Berglund & Åkerlund, 2007; Grahn & Wallnerström, 2016). Att ha koncessionsplikt innebär 

att nätbolagen är skyldiga att leverera effekt till alla kunder som så önskar inom sitt område 

(Bollen, 2010; Ellag, 1997; Jacobsson, 1997). Dessutom innebär koncessionsplikten att 

nätbolagen måste stärka upp eller ansluta en kund som så önskar (Bollen, 2010; Elförordning, 

1982).   

2.1.4 Kraftledningar 

I elnätet finns det flera olika sorters kraftledningar. Det finns kabeltyper för fast förläggning i 

exempelvis mark eller rör i mark men det finns också luftledningar som är avsedda för så kallad 

rörlig förläggning (NKT cables, 2015).  

De olika typerna av kraftledningar är anpassade för att överföra effekt i olika nivåer och består 

av olika material. Gemensamt för olika kraftledningar är att de är uppbyggda av en elektrisk 

ledare med olika många trådar av koppar eller aluminium. Ibland kan ledningarna även ha ett 

isolerande skikt av plast, elaster eller gummi (NKT cables, 2015).   

2.1.4.1 Luftledningar 

Vid effektöverföring långa sträckor eller med hög spänning används vanligen luftledningar. En 

luftledning kan vara isolerad eller oisolerad men hängs oavsett upp i stolpar avskilda från 

varandra. På regionnätsnivå är det vanligt att använda luftledning eftersom det är en billig 

teknik även om kablar fortfarande förekommer (Ekström, 2017).  

2.1.4.2 Markkablar 

Vid kortare överföringssträckor och lägre spänningar är det vanligt att använda markförlagd 

kabel. Kablarna grävs då ner i marken och ger på så sätt även en avbrottssäkring mot exempelvis 

hårda väderförhållanden (Ekström, 2017). 
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Det finns olika metoder för att förlägga kabel i mark. En vanlig metod är att plöja ner kabeln 

(NKT cables, 2015). 

2.1.5 Förluster och nätdimensionering 

För att generera en överföring av effekt i elnätet krävs att ledningar belastas med en ström. 

Strömmen genom ledningen genererar värmeförluster till följd av relationen mellan ström I, 

resistans R och effekt P, (NKT cables, 2015), 

P = I2R.    (1) 

Resistansen i en ledning är en faktor som inte kan påverkas då det är en materialegenskap (NKT 

cables, 2015). Således är det önskvärt att hålla strömmen i ledningen så låg som möjligt 

eftersom förlusterna ökar med strömmen i kvadrat. För att kunna hålla strömmen låg krävs att 

spänningen i ledningen är hög föra att säkerställa att en viss effekt levereras. Sambandet mellan 

ström I, spänning U och Effekt P ges enligt  

P = UI    (2) 

(NKT cables, 2015). Vid en stor effektöverföring ökar dock strömmen i ledningen eftersom 

ledningen har en maximal spänningsklassning och således inte kan belastas med hur stora 

spänningar som helst (NKT cables, 2015). Till följd av materialegenskaper så som längd och 

ledararea tillsammans med andra parametrar så som temperatur och omgivningsfaktorer kan en 

ledning dock endast belastas med en viss ström. Då en större ström ska överföras i en ledning 

kan det innebära att belastningen på ledningen blir för stor. Således har varje ledning med olika 

materialegenskaper och tillkommande parametrar en maximal belastningsgräns. En ledning 

som överbelastas blir överhettad. Detta sliter på ledningen och kan resultera i ökade 

överföringsförluster, förkortad livslängd, kostnader i form av förluster eller i värsta fall 

ledningsavbrott (NKT cables, 2015).  

Vid en dimensionering av en ledning undersöks därför vilken effekt som ledningen önskas 

överföra. Ledningens materialegenskaper anpassas sedan till effektbehov och andra 

omgivningsparametrar. Vad som kan sägas är att en grövre ledning kan överföra mer effekt än 

en tunnare ledning (NKT cables, 2015). Enligt Elsäkerhetsverket (1999) föreligger dock krav 

enligt lag på att en anläggnings PEN-ledare, det vill säga anläggningens skyddsjord och 

neutralledare tillsammans, ska uppnå en ledararea om 10 mm2 för en kopparinstallation och en 

ledararea om 16 mm2 för en installation med aluminiumledare. Således kan inte en anläggnings 

ledararea understiga begränsningen om en ledararea på PEN-ledaren om 10 mm2 respektive 

16 mm2.    

För elnätsbyggnationer finns det tre komponenter som är avgörande för dimensionering; 

belastning, spänningsfall och kortslutningsströmmar. Detta innebär att det inte räcker att 

betrakta endast en av dessa parametrar då de alla är beroende av varandra för att ett elnäts 

dimensionering ska vara fullgod (Ekström, 2017). 

Vid dimensionering beaktas även ekonomiska aspekter så som installationskostnad, 

inköpskostnad och effektförluster. Ett vanligt problem vid dimensionering är att ledningar 
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överdimensioneras. Detta gör att ledningen förmodligen inte kommer överbelastas men den blir 

onödigt dyr i inköp och installation. Det omvända gäller för en underdimensionerad ledning. 

Enligt NKT cables (2015) är det i dimensionerings-sammanhang vanligt att använda sig av en 

tumregel vid val av fasledararea. För aluminiumledare ansättsatt belastningsgränsen är 1 

A/mm2 och för kopparledare 2 A/mm2.  

2.1.6 Nätanslutning 

En nätanslutning syftar till anslutning av hushållskundens anläggning till elnätet 

(Konsumenternas Energimarknadsbyrå, u.å.). För att en anläggning ska förses med elektricitet 

krävs att det finns ett matande nät som förser anläggningen med elektricitet. För att begränsa 

den mängd elektricitet som en anläggning kan använda maximalt under en och samma 

tidsperiod är elnätet fram till nätanslutningen dimensionerat efter anläggningens önskade 

effektbehov. Det som begränsas är den effekt som kan plockas ut från elnätet ett visst 

tidsögonblick. Denna begränsning görs med hjälp av dimensioneringen på nätet samt 

anläggningens säkringar.  

Den ledning eller kabel som går från nätanslutningen till kundens anläggning kallas 

servisledning. Arean på servisledningen påvisar det effektflöde som kan upprätthållas 

kontinuerligt och är således den dimensionerande faktorn som avgör vilken effekt anläggningen 

kan tillgodose sig. Den nominella spänningen i servisledningen ska vara 400 V men till följd 

av att spänningen avtar ju längre ledaren är, bland annat till följd av förluster, sjunker 

spänningen i ledaren med ledarens längd. Enligt Svensk Elstandard (2011) är det tillåtet med 

ett spänningsfall om 5% i serviskablar.  

Innan servisledningen går in i kundens anläggning passerar den en säkring. Säkringen mäter 

den ström som flyter i servisen och slår ifrån effektflödet om strömmen genom servisen 

överstiger säkringens tillåtna värde. De vanligaste säkringsstorlekarna för villa- och 

småhuskunder är 16 A, 20 A och 25 A. Då den vanliga hushållsanläggningen vill motta en 

kontinuerlig spänning om 230 V i vägguttagen är det möjligt att på ett ungefärligt sätt beräkna 

den effekt anläggningen maximalt kan tillgodose sig per tidsenhet. Anledningen till att 

beräkningen endast blir ungefärlig är att det exakta effektuttaget beror på anläggningens 

effektfaktor, vilken här försummas. Detta kan beräknas enligt 

Ungefärligt maximalt effektuttag = Säkringsstorlek ∗ 230 V ∗ 3,  (3) 

där hänsyn tas till att elsystemet i Sverige är uppbyggt med tre faser. I Tabell 3 redovisas det 

ungefärliga maximalt möjliga effektuttaget för respektive säkringsstorlek.  

Tabell 3: Ungefärligt maximalt effektuttag för olika säkringsstorlekar.  

Säkringsstorlek [A] Maximalt ungefärligt effektuttag [kW] 

16 11,0 

20 13,8 

25 17,3 
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En kund väljer själv vilken storlek det ska vara på säkringen men får betala en fast 

anslutningsavgift varierande beroende på anslutningens storlek. Således blir det dyrare för 

kunden desto större säkringsstorlek som önskas. Denna fasta avgift betalas kontinuerligt till 

elnätsbolaget som tillgodoser att nätet fram till kundens anslutning är dimensionerat 

motsvarande kundens val av säkring. Det är även nätföretaget som har skyldighet att ansluta 

anläggningen till nätet och anslutningen genomföras av en behörig elinstallatör 

(Konsumenternas Energimarknadsbyrå, u.å.).  

Skulle det maximala effektuttaget överstigas kan det leda till skador på nätanslutningen eller 

inom kundens anläggning genom att det skapas obalans i det matande elnätet.  

Vid nyexploateringar får kunden själv ansöka om och bekosta en nätanslutning. Precis som med 

den fasta nätavgiften beroende på säkringens storlek har det traditionellt sett varit så att en större 

anslutning blir dyrare. Idag kostar det dock lika mycket att välja 16, 20 eller 25 A som 

anslutningsstorlek (Vattenfall Eldistribution AB, u.å.a).  

2.1.7 Sammanlagring 

När elnät ska dimensioneras tas även hänsyn till så kallad sammanlagring. Sammanlagring 

innebär att den last som dras från anläggningarna vid varje tidsenhet läggs samman men under 

antagandet att alla användare inte använder elen exakt samtidigt. Detta innebär att ett elnät inte 

dimensioneras för att alla anslutna anläggningar ska dra sin maxeffekt från nätet vid 

sammatidpunkt. Detta skulle i många fall resultera i ett extremt överdimensionerat elnät. 

Ett konkret exempel på sammanlagring kan ges genom att föreställa sig olika personers 

frukostvanor. Alla människor stiger inte upp vid samma tid och således tillagar inte alla frukost 

vid samma tid. Detta gör att effektbehovet på morgonen fördelas ut under en längre tidsperiod 

och det totala effektbehovet från elnätet blir momentant lägre än om alla skulle tillaga sin 

frukost vid exakt samma tidpunkt.  

Enligt Stefan Carlsson (2017) på Sweco Energuide används vanligen en sammanlagringsfaktor 

om 0,7 för vanlig elanvändning. Det vill säga, har ett kluster med anläggningar ett maximalt 

tillåtet effektuttag om 10 kW dimensioneras elnätet som matar dessa anläggningar med en 

sammanlagringsfaktor om 0,7 och således förläggs ledningar som kan överföra en effekt om 

7 kW till detta anläggningskluster. Dimensioneringen med sammanlagring gäller för de flesta 

laster i elsystemet men även för säkringar och andra komponenter. Sammanlagringsfaktorn som 

används vid dimensionering är helt och hållet erfarenhetsbaserad. Det finns ingen standard för 

hur sammanlagring ska beaktas men genom erfarenhet har en faktor på 0,7 visat sig stämma väl 

överens med människors elanvändningsmönster idag.  

Idag är erfarenheten av elbilar och solceller anslutna till elnätet fortfarande relativt liten. Ett 

kluster av solcellsanläggningar som producerar elektricitet och skickar ut sitt överskott på 

elnätet bör inte ge någon sammanlagringsfaktor alls vid klara väderförhållanden eftersom 

solelen produceras och levereras till elnätet samtidigt i alla solcellsanläggningarna. Vid mer 

molnig väderlek kan dock en viss sammanlagring vara aktuell eftersom molen ständigt 

förflyttas och därmed förflyttar sitt skuggningsområde. Vad gäller elbilar är sammanlagrings-
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metodiken inte beprövad i någon större grad då det ännu ej är vanligt med stora kluster av 

elbilsanläggningar. Stefan Carlsson (2017) hävdar dock att en rimlig sammanlagring för 

elbilsladdares effektanvändning idag skulle kunna vara 0,5. Detta eftersom antalet elbilar inte 

är särskilt koncentrerat till specifika platser samtidigt som de elbilar som återfinns inom samma 

område förmodligen inte laddas exakt samtidigt. I framtiden är det dock troligt att 

sammanlagringsfaktorn för elbilar ökar om antalet elbilar ökar samt att elbilarna koncentreras 

mer till samma områden (Dhalberg, 2017). 

 Framtidens kraftsystem i Sverige 

2.2.1 Framtidens elproduktion 

Elektricitet kan skapas genom andra processer än kinetiska processer så som vatten-, vind-, 

vågkraft och kraftvärme. Exempelvis har det under senare tid blivit allt vanligare att producera 

elektricitet med solkraft (Lindahl, 2016) och intresset ökar stadigt (Byman, 2016b). Enligt 

Lindahls studie (2016) ökade antalet solcellsinstallationer i Sverige med 31% under 2015 

jämfört med den effekt som installerades under år 2014. Ofta är solkraftsproduktion inte 

centraliserad till specifika produktionsanläggningar utan sker decentraliserat direkt hos 

konsumenten (Lindahl, 2016; Nordling, 2016). En kund som själv producerar en del av sitt 

elektricitetsbehov har fått benämningen ”prosument” till följd av att kunden i fråga både är en 

producent och konsument (Nordling, 2016).  

2.2.2 Framtidens eldistribution 

Den decentraliserade produktion förändrar kraven på det svenska elnätet som traditionellt sett 

levererat effekt i en riktning (Andersson m.fl., 2014; Nordling, 2016). Om antalet småskaliga 

produktionsanläggningar med exempelvis solkraft ökar markant ställs elnäten, men främst de 

lokala elnäten, inför en mer komplex driftsituation där effekt ska levereras i olika riktning och 

dessutom ofta med en större belastning vid oförutsägbara tidpunkter till följd av intermittent 

produktion från exempelvis sol-, vind- och vågkraft (Andersson m.fl., 2014; Byman, 2016a). 

Att produktionen benämns som intermittent innebär att den varierar naturligt med exempelvis 

väderlek och därför är svår att styra i jämförelse med dagens traditionella elproduktion 

(Andersson m.fl., 2014; Byman, 2016a).  

2.2.3 Hur påverkas elnätet av framtida förändringar? 

Decentraliseringen av elproduktion med exempelvis vind- och solkraft kommer även innebära 

att driftförhållandena för transformatorer och enskilda ledningar förändras (Nordling, 2016). 

Exempelvis vindkraft som i sig är en kinetisk produktionstyp bidrar inte till den balanshållning 

som upprättas av tröga roterande generatorer i exempelvis vatten- och kärnkraft (Karlsson m.fl., 

2016). I elsystemet krävs att det i varje tidpunkt råder balans mellan produktion och konsumtion 

(Nordling, 2016; Samordningsrådet för smarta elnät, 2014). Ett mått på balans är nätfrekvensen 

(Jacobsson, 1997). Nätfrekvensen påvisar rotationshastigheten hos elektriska maskiner och är 

vald till 50 Hz i det svenska elnätet (Karlsson m.fl., 2016). Balansen upprätthålls således genom 

att en ökad konsumtion måste gensvaras med en ökad produktion (Jacobsson, 1997; Nordling, 

2016). För att hålla balans i kraftsystemet krävs att nätfrekvensen håller sig strikt kring 50 Hz 

med en avvikelsetolerans mellan 49,9 – 50,1 Hz (Karlsson m.fl., 2016). För att upprätthålla 
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frekvensen inom detta spann utgör de stora roterande massorna i systemet en tröghet vilket ger 

tid för den aktiva reglerkraften att agera och öka eller minska den till systemet tillförda energin 

(Karlsson m.fl., 2016). Det vill säga, vid ett ökat effektuttag reduceras frekvensen i nätet vilket 

innebär att massorna börjar rotera långsammare. Trögheten i systemet kommer dock i många 

fall att bidra till att produktionen hinner ökas via den aktiva reglerkraften från till exempelvis 

vattenkraften utan att frekvensavvikelsen blir större än det tillåtna spannet (Jacobsson, 1997; 

Samordningsrådet för smarta elnät, 2014). Vid större frekvensavvikelser eller effektöverskott 

respektive effektunderskott finns andra typer av kraftregleringar som träder in, så kallade 

effektreserver (Nordling, 2016; Werner, 2016).  

Det svenska nätet är byggt för att klara bortfall av en stor produktionsanläggning utan att avbrott 

i elleveransen sker, denna förmåga kallas ”n-1 kriteriet” och innebär således att av n antal 

fungerande anläggningar ska nätet vara fullt fungerande även vid bortfall av en anläggning 

(Svenska kraftnät, 2009). Med en större andel förnybar elproduktion från småskaliga 

produktionsanläggningar i nätet ökar riskerna för produktionsbortfall i och med väder-

förändringar vilket skulle kunna resultera i effektbrist (Bollen, 2010). Introduktionen av allt fler 

småskaliga förnybara produktionskällor skulle dock under tidpunkter med god elkrafts-

produktion kunna resultera i reducerad drifttid av dyra storskaliga kraftanläggningar så som 

kärnkraftverk. Det i sin tur skull kunna resultera i att den ekonomiska lönsamheten för dessa 

kraftslag avtar och på lång sikt leda till ett minskat antal roterande massor i kraftsystemet 

(Bollen, 2010; Byman, 2016a).  

2.2.4 Smart styrning 

För att förhindra balanseringsproblem i elnätet till följd av ökad andel förnybar samt småskalig 

produktion i elnätet kan smart styrning användas. Smart styrning är ett alternativ till att fortsätta 

utnyttja elnätet på samma sätt som idag (Nordling, 2016). Skulle användandet av elnätet 

fortsätta se likadant ut vid en ökande integration av förnybara intermittenta produktionskällor 

skulle kraftiga förstärkningar krävas av nätet på flera ställen för att klara av den nya 

driftsituationen (Helbrink, 2014). För att bemöta denna problematik finns idag smart teknik 

som kan integreras i näten för att möjliggöra smart styrning av elnäten med så kallad 

laststyrning (Bollen, 2010). Laststyrning syftar till att jämna ut dygnets effekttoppar hos enskild 

kundanläggning genom att reglera olika lasters elanvändning. Ett bra exempel på en styrbar last 

är en värmepump. Vid ökat effektbehov inom anläggningen kan värmepumpen slås ifrån för att 

frigöra effekt till andra komponenter och på så sätt bidra till en effektiv reglering av 

elanvändningen. Tekniken att jämna ut effekttoppar med laststyrning kan även appliceras i 

större skala genom att sammankoppla flera kundanläggningar med denna typ av smart styrning. 

Globalt kallas tekniken med smart styrning inom elnätet för Smart Grid (Swedish Smartgrid, 

u.å.; Weingarten, 2012). Smarta nät har ingen entydig definition utan innefattar både 

kraftelektronik, ny teknik, energilagring, styrning hos slutkund och informationsbaserade 

tjänster (Bollen, 2010; Swedish Smartgrid, u.å.).  

En annan sida av smarta elnät är att slutkonsumenten får en större frihet att följa och påverka 

sin elanvändning (Weingarten, 2012). Detta beteende behöver dock regleras eftersom en helt 

fri styrning från slutkonsumenten skulle innebära allt för stora belastningar på elnätet (Helbrink, 
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2014). Smarta elnät kan vara till stor hjälp när det kommer till integration av intermittent 

produktion som kan innebära att utseendet på den spänning som genereras inte alltid är perfekt 

sinusformad samt att den produktion som matas in långt ute i nätet kan generera överspänningar 

(Bollen, 2010). Med hjälp av kraftelektronik kan detta problem avhjälpas och med ett 

kommunicerande elnät via informationstjänster kan en storskalig laststyrning implementeras 

för att balansera frekvensen i nätet (Weingarten, 2012; Åhman, 2016).  Men för att en 

implementering av smarta elnät ska ske krävs att det finns incitament samt att lösningen är 

kostnadseffektiv för användarna (Swedish Smartgrid, u.å.). 

2.2.5 Drivkrafter mot framtiden 

År 2005 trädde Kyotoprotokollet i kraft med en global inbromsad klimatförändring som 

huvudmål (UNFCCC, 2008). Till år 2020 ska industriländerna reducera växthusgasutsläppen 

med 18% jämfört med 1990 års nivåer (UNFCCC, 2104). Enligt Regeringskansliet (2015) 

innebär detta att Sverige ska reducera växthusgasutsläppen med 17% fram till år 2020 jämfört 

med år 2005 års nivå. Dessutom har Sverige två viktiga nationella mål som ska vara uppnådda 

år 2020, dels ska andelen förnybar energi i energisystemet uppgå till 49% samtidigt som 

utsläppen av koldioxid ska reduceras med 40% jämfört med nivån år 1990 (Regeringskansliet, 

2015).  

I Sverige har elcertifikatsystemet införts som ett hjälpmedel för att uppfylla dessa krav genom 

att motivera en ökad andel förnybar energiproduktion i energisystemet med reducerade utsläpp 

som följd (Wang, 2015; Fridolfsson & Tangerås, 2013). Alla producenter av förnybar 

elektricitet är berättigade att från staten erhålla ett elcertifikat för varje producerad MWh elkraft 

(Wang, 2004; Energimyndigheten, 2016a) vilket innebär en extra inkomstkälla för den som 

producerar förnybar energi (Byman, 2016b). Certifikaten som erhålls kan sedan säljas på en 

öppen marknad där priset sätts genom ett avtal mellan köpare och producent (Wang, 2014). 

Enligt lagen om elcertifikat (2003:113) regleras vem som köper elcertifikat. I Sverige finns det 

så kallade kvotpliktssystemet som ålägger aktörer med hög elanvändning eller stor import av 

elkraft från utlandet att köpa en viss andel elcertifikat för att främja att Sveriges inhemska 

elproduktion går mot en mer förnybart baserad elproduktion (Energimyndigheten, 2015). För 

att bibehålla effekten av kvotpliktssystemet ändras årligen andelen elcertifikat en aktör måste 

köpa för att främjandet av inhemsk förnybar elproduktion ska fortgå (Svensk Energi, 2014b).   

Samtidigt som elproduktionen i Sverige går mot ett produktionssystem där den förnybara 

andelen ökar blir det svårare att producera den kapacitet som krävs (Byman, 2016b). Den 

intermittenta produktionen är inte planerbar och resulterar i problem med effektbalansen. I 

framtiden kan även ett ökat effektbehov väntas till följd av befolkningstillväxt, nyttjande av ny 

teknik så som elbilar, och en övergång till en fossilfri fordonssektor (Byman, 2016b; Andersson 

m. fl., 2014). Enligt Andersson m.fl. (2014) innebär detta att det är troligt att den distribuerade 

elproduktionen kommer få ett stort genomslag i framtiden. 

2.2.6 Elnätsregleringen 

För att reglera vilka intäkter elnätsbolagen får ha styrs detta av EI via elnätsregleringen 

(EI, 2016b). Intäktsramarna som ges av elnätsregleringen gäller under fyraårsperioder och 
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bygger på fyra olika poster. Dels opåverkbara poster som pekar på vilka kostnader nätbolagen 

ska betala för överliggande nät samt skatter och myndighetsavgifter (Lindholm, 2017). Utöver 

detta finns påverkbara kostnader som reglerar dels hur stora avgifter elnätsbolagen får ta från 

sina kunder, hur elkvalitén i nätet ser ut samt under pågående period (2016-2019) även hur 

kapitalkostnaderna ser ut (Lindholm, 2017). Nytt för pågående reglerperiod är att elnätet blivit 

åldersbegränsat. Detta innebär att komponenter som är äldre än fyrtio år och mätutrustning som 

är äldre än tio år genererar mindre intäkter för nätbolagen vilket ska vara ett incitament för 

nätbolagen att nyinvestera i elnätet samt att utnyttja nätet effektivare (Lindeborg, u.å.). EI 

hoppas att resultatet av att det ålderstigna nätet måste bytas ut ska generera investeringar i nya 

smarta nät (EI, u.å.).  

2.2.7 Effekttariffer 

Idag genereras elnätsbolagens intäkter utöver ersättning enligt elnätsregleringen genom 

driftsinkomster (Lindholm, 2017). Driftsinkomsterna ges genom olika tariffer där 

konsumenterna betalar en överföringstariff för den elektricitet de använder och för den 

anslutningssäkring de har (Andersson m.fl., 2015). Den vanligaste typen av tariff i Sverige är 

säkringsabonnemang (ibid.). Denna typ av tariff innebär att konsumenten betalar för den storlek 

på säkring anläggningen har och därefter en överföringstariff för den mängd energi som 

levereras till anläggningen. Kostnaden för energin i sig betalas till ett elhandelsföretag. En 

anläggningssäkring visar på vilken maximal effekt en kund kan ta ut från elnätet under samma 

tillfälle utan att kundens anläggning tar skada. Vid en övertransaktion av effektuttag påverkas 

även balansen i lokalnätet som är dimensionerat för att kunden inte ska ta ut mer effekt vid ett 

och samma tillfälle än vad anläggningen är dimensionerad för. Enligt Andersson m.fl. (2015) 

är det troligt att det i framtiden blir allt vanligare att elnätsföretagen inför effekttariffer, framför 

energitariffer, som tar hänsyn till belastningen i elnätet vid effektuttaget samt tiden på dygnet.  

2.2.8 Urbaniseringen 

Länge har urbaniseringen där befolkningen övergett landsbygden till förmån för tätorter och 

städer pågått i Sverige (Svanström, 2015a).  Idag menar dock Svanström (2015b) att 

urbaniseringen inte längre sker på bekostnad av befolkningsantalet på landsbygden och enligt 

statistiska undersökningar delgivna Boverket (Boverket, 2012) fastslås att det blir allt vanligare 

att fler önskar flytta ur innerstäderna till glesområden i städernas utkanter. Detta gör att den 

stadsnära landsbygden växer, bland annat genom förtätningar i idag glesa områden men även 

genom att säsongsboenden så som fritidshus övergår till permanenta boenden (Boverket, 2012). 

Enligt Svanström (2015b) flyttade 395 000 personer från städer till landsbygd mellan åren 

2000 – 2010. Ytterligare en anledning till att befolkningen på landsbygden idag inte längre 

minskar är den ökande invandringen från andra länder. Att tillväxttrenden samt boendeformen 

på landsbygden förändras innebär således en ökad påverkan på landsbygdens svagare elnät 

(Svanström, 2015b). 

2.2.9 Landsbygdsnät 

I en rapport från Energimarknadsinspektionen väljs att dela in Sveriges lokalnät i tre olika 

kategorier; tätortsnät, blandat nät och landsbygdsnät (Grahn & Wallenström, 2016). 
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Kategoriseringen baseras på kundtäthet som definieras som antalet kundanläggningar per 

kilometer ledning. Enligt rapporten karakteriseras landsbygdsnät av färre än tio kund-

anläggningar per kilometer ledning medan tätortsnät har minst 20 kundanläggningar per 

kilometer ledning. Denna fördelning går att relatera till Ellevio ABs kategorisering där det 

beräknas att varje landsbygdskundanläggning i genomsnitt kräver 100 – 190 m ledning medan 

en kundanläggning i tätort kräver ungefär 23 m ledning i genomsnitt (Johansson, 2017). Den 

absoluta majoriteten av elnät i Sverige utgörs av landsbygdsnät (Granath & Gustavsson, 2014).  

Landsbygdsnät är i allmänhet ofta svagare (klenare dimensionering eller större avbrottsrisk) än 

motsvarigheten inne i tätorter. Detta beror delvis på att elnäten inne i tätorter oftast är nergrävda 

vilket ökar vädersäkringen och reducerar risken för elavbrott medan flertalet av elnäten på 

landsbygden består av luftledningar, även om arbetet med att vädersäkra landsbygdsnäten pågår 

(Grahn & Wallnerström, 2016). En annan orsak till de karaktäristiskt svagare näten på 

landsbygden är till följd av en utformning med mindre redundans och svagare dimensionering 

på till exempel ledningar och transformatorer (Grahn & Wallenström, 2016). Detta gör att 

landsbygdsnäten ofta karakteriseras av fler och längre avbrott (Granath & Gustavsson, 2014) 

samtidigt som de långa avstånden försämrar elkvalitén i form av exempelvis stora spänningsfall 

i kundanläggningarna.  

 Teknik i framtidens elnät 

Enligt en forskningsstudie utförd vid Linköpings Universitet har det konstaterats att elnätet i 

Sverige skulle klara av en anslutning av en miljon elbilar om de laddades nattetid. Denna siffra 

förutsätter att det finns god tillgång till laddinfrastruktur men anslutningspotentialen är inte på 

något sätt lika i alla områden i landet (Westman Svenselius, 2016). De flesta hushåll har en 

säkringsanslutning om 16 A vilken kan komma att behöva höjas till 20 eller 25 A vid anslutning 

av en elbil. Denna omdimensionering skulle påverka även elnätet och transformatorer och andra 

komponenter i lokalnätet, vilket skulle leda till ökade kostnader (Westman Svenselius, 2016).  

En sådan integration på bred front skulle således kunna ge stora effekter i de redan svagare 

landsbygdsnäten (Bollen & Westman, 2013).  

Vad gäller anslutning av solceller till landsbygdsnät tros risken för överspänningar och 

elkvalitétsproblem kunna uppstå redan vid en relativt låg integration (Bollen & Westman, 

2013). För att motverka lokal problematik både med ökad integration av laster så som elbilar 

och produktionsanläggningar som exempelvis solcellsanläggningar anser Fitzergald m.fl.  

(2015) att batterilager kan vara en del av lösningen på problemen. Desto längre ner i nätet 

energilagren placeras desto fler nyttor kan genereras till elnätet i stort (Fitzergald m.fl, 2015). 

Genom att ansluta energilager på kundnivå i elnätet för att reducera effekttoppar och 

effektbehov hos enskilda kunder frigörs möjligheten för kunder att sänka sitt 

säkringsabonnemang menar Hansson (2016).  Detta skulle innebära att effekt tidigare 

reserverad för användning hos kunder skulle kunna nyttjas av elnätsföretagen till andra ändamål 

(Hansson, 2016).  
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2.3.1 Solel 

Solel är en form av intermittent elproduktion. Det vill säga att den varierar med exempelvis 

väderlek och är därför svår att styra (Andersson m.fl., 2014; Byman, 2016a). Detta till trots ökar 

andelen elproduktion från solcellsanläggningar i Sverige (Lindahl, 2016).  

Produktionen av solel sker genom konvertering av energin i det inkommande solljuset via en 

solcell. Denna konvertering sker genom en fotovoltaisk process där fotoner skapar fria 

elektroner som kan attraheras till positivt laddade skikt i solcellen genom applicering av olika 

halvledarmaterial (Mertens, 2014). Strömmen av elektroner i solcellen ger upphov till en 

likström. Denna likström kan med hjälp av en växelriktare konverteras till en växelström, vilket 

är det som används i eluttag i hemmen. En solcellsmodul har vanligen en effekt om 250 W, 

men kan ha en effekt upp till 300 W (Mertens, 2014).  

Som tidigare nämnts ökar enligt Lindahl (2016) antalet installerade solcellsanläggningar i 

Sverige årligen. Den dominerande typen av solcellsanläggningar som ansluts i Sverige är 

nätanslutna solceller (Lindahl, 2016). En trolig anledning till den ökande installationen av 

solceller är enligt Byman och Lindahl (2016) att priserna både på solceller och nödvändig 

kompletterande teknik, så som växelriktare, stadigt sjunker samtidigt som allmänintresset tros 

ha ökat.   

Andra marknader så som Tyskland har haft en explosionsartad installation av solceller under 

flera år. År 2014 hade Tyskland enligt Bagge m.fl. (2016) en installerad effekt om ungefär 

38 000 MW solel att jämföra med Sveriges installerade effekt om ungefär 127 MW (Lindahl, 

2016).  

Enligt en rapport utgiven av European Photovoltaic Industry Association (EPIA) (2015) hävdas 

att det inte är orimligt att 10 – 15% av Europas elbehov täcks av elproduktion från solceller år 

2030. Dessutom utvecklas även solcellerna. Enligt Fraunhofer ISE (2015) kan en 

industristandard modul gjord av kristallint kisel komma att ha en verkningsgrad på upp till 24% 

år 2050, vilket kan jämföras med dagens verkningsgrad på omkring 15% (Mertens, 2014). 

Enligt Mertens (2014) finns det dock redan idag moduler med en verkningsgrad på upp till 20% 

vilket genererar en systemverkningsgrad på omkring 18% då förluster från växelriktare, kablar 

och värmeavgivning inkluderas.  

2.3.2 Solinstrålning och installation av solcellsanläggningar 

I Sverige ligger den årliga globala solinstrålningen på omkring 1000 kWh/m2 (Lindahl, 2016). 

Global solinstrålning kännetecknar allt det solljus som träffar en horisontell yta men består av 

både diffust och direkt solljus. Detta innebär att mängden inkommande solljus som kan 

användas till elproduktion varierar både på dygns- och säsongsbasis men även med geografi. I 

Sverige mäts årligen den inkommande solinstrålningen på flertalet platser i landet av Sveriges 

Hydrologiska och Meteorologiska Institut (SMHI) med finansiering av Strålsäkerhets-

myndigheten och Naturvårdsverket. Datan kallas för STRÅNG-data och är fri att använda i 

beräkningssyfte (STRÅNG, 2017). Således är det möjligt att beräkna den möjliga 

elproduktionen på en viss plats i Sverige med hjälp av STRÅNG-data och kända parametrar om 
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solcellsanläggningen. Den elproduktion som kan ges från en horisontellt placerad solcells-

anläggning kan då beräknas som 

Psolel,horisontell = Iin ∗ ηanl ∗ areaanl   (4) 

där Psolel,horisontell är den effekt som kan produceras från en horisontell anläggning en viss 

tidpunkt i W, Iin är den inkommande globala solinstrålningen en viss tidpunkt i W/m2, ηanl  är 

anläggningens verkningsgrad i % och areaanl är anläggningens area i m2. 

Vid installation av solcellsanläggningar varierar den installerade effekten med avseende på flera 

faktorer. Dels krävs att ytan som solcellsanläggningen placeras på ligger i rätt väderstreck för 

att kunna tillgodose sig solinstrålningen, lutningen på ytan är viktig liksom andra faktorer så 

som arean på ytan, omgivande miljö vad gäller exempelvis skuggning och reflektion (Mertens, 

2014). Således är den installerade effekten ofta individuell för varje enskild anläggning 

beroende på rådande förhållanden.  

Enligt Jan-Olof Cleve (2017), teknik och installationsansvarig på Nordic Solar går det dock att 

använda vissa tumregler för vilka effekter som är vanligast att installera inom olika 

kundkategorier. För en vanlig villa eller ett småhus är det vanligast att installera en effekt om 

4 – 6 kW. Är läget på huset rakt i söder med en bra lutning på taket och fullt tillgänglig yta kan 

anläggningar om 7 – 8 kW vara möjliga.  

2.3.3 Ekonomi för småskalig solelproduktion 

Idag kostar det ungefär 15 kr/W för en villakund att installera ett komplett solcellssystem, år 

2010 låg kostnaden på ungefär 60 kr/W vilket skvallrar om den prisreduktion som infunnits de 

senaste åren (Lindahl, 2016). Trenden fortsätter även att peka neråt, Fraunhofer ISE (2015) har 

undersökt flera olika prisutvecklingsscenarier relaterat till teknikutveckling och 

energieffektivisering och även de mest pessimistiska scenarierna påvisar reducerade kostnader 

för solcellssystem och solceller.  

För både organisationer, företag och privatpersoner finns det möjlighet att ansöka om 

investeringsstöd för nätanslutna solcellsanläggningar (Svensk Solenergi, 2016). Som 

privatperson är det möjligt att som mest få 20% av installationskostnaderna betalda 

(Energimyndigheten, 2016b). Per solcellsanläggning kan ett maximalt stöd om 1,2 miljoner kr 

betalas ut vilket även begränsas av ett maximalt stöd om 37 000 kr/kW installerad effekt 

(Energimyndigheten, 2016c). Istället för investeringsstödet är det möjligt att ansöka om ROT-

avdrag för installationen av en nätansluten solcellsanläggning (Svensk Solenergi, 2016). ROT-

avdraget får maximalt uppgå till 30% av installationskostnaderna och kan inte kombineras med 

investeringsstödet (Energimyndigheten, 2016b).  

För egenproduktion av solel genom en nätansluten solcellsanläggning finns även möjlighet till 

skatteavdrag på den överskottsel som skickas ut på elnätet (Energimyndigheten, 2016b). För 

varje kWh som skickas ut på elnätet finns möjlighet att få 60 öres skatteavdrag. Den maximala 

årliga skattereduktionen uppgår till 18 000 kr vilket innebär att maximalt kan 30 000 kWh 

producerad överskottsel skickas ut på elnätet per år mot skattereduktion (Skatteverket, u.å.a). 

Dessutom finns vissa restriktioner för skattereduktionen. Säkringsanslutningen får inte 
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överstiga 100 A och den årliga nettokonsumtionen måste överstiga den årliga överskotts-

produktionen (Energimyndigheten, 2016b; Skatteverket, u.å.a).  

Skickas överskottsproduktionen av solel ut på elnätet kan denna säljas till elnätsägaren eller 

elhandelsföretaget för en ersättning om mellan 10 – 50 öre/kWh (Energimyndigheten, 2016b). 

Vid en försäljning av solelöverskottet måste dock en momsregistrering göras även om det för 

mikroproducenter finns ett undantag där intäkter under 30 000 kr/år exklusive moms är 

momsbefriat (Skatteverket, u.å.b).  

2.3.4 Elbilar 

Idag existerar främst tre olika typer av eldrivna fordon; ren elbil, plug-in hybridelbil och 

hybridelbil (Haidar m. fl., 2014). Den främsta skillnaden mellan de tre är att den senare av dem 

inte laddas via elnätet.  

En ren elbil har endast en elmotor som drivs direkt via elbilens inbyggda batteri (Crossent m.fl., 

2011; Haidar m. fl., 2014). En ren elbil har således större batterier än en plug-in hybridbil som 

har en kompletterande fossildriven motor (Crossent m.fl., 2011). Dessa batterier har idag 

vanligen en kapacitet från ett par kWh upp till flera tiotals kWh medan plug-in hybridelbilen 

har en batterikapacitet på endast upp till ett tiotal kWh (Crossent m.fl., 2011; Haidar m.fl., 

2014). Hybridbilar har ett litet batteri som driver en elmotor under vissa tillfällen. Dock laddas 

detta batteri genom energiåtervinning vid exempelvis inbromsningar och påverkar således inte 

effektbehovet från elnätet (Haidar m.fl., 2014).  

Således är det de rena elbilarna som kommer kräva störst mängd energi från elnätet och 

samtidigt kräva de högst momentana effekterna av de två modellerna av eldrivna fordon (Haidar 

m.fl., 2014). Vidare i studien betraktas därför endast rena elbilar.  

Det är bilbatteriets kapacitet i kombination med körstil och vägkvalité som avgör hur långt det 

är möjligt att färdas på en laddning. Samtidigt är det batteriets kapacitet som avgör hur lång tid 

och med vilken effekt batteriet behöver laddas. Batterikapacitet anges vanligen i kWh och 

påvisar den mängd energi som kan utvinnas ur batteriet. Enligt Svensk Energi (2014a) krävs 

det i genomsnitt 2 kWh energi för att färdas en mil medan effekten för att ladda elbilen beror 

på hur batteriladdaren i elbilen är konstruerad.  

Dagens elbilar har vanligen batterier med en räckvidd på ungefär 200 – 400 km, eller en 

energimängd om 25 – 70 kWh (Hyundai, 2017; Nissan, 2017; Tesla, 2017). Trenden pekar mot 

att kapaciteten i bilarnas batterier kommer öka ytterligare i framtiden menar Heesterman 

(2017). Susanne Bjärsvik (2017) från Volvo Cars menar däremot att det på längre sikt kan vara 

mer troligt att batterikapaciteten stabiliseras och då även räckvidden för elbilarna. Bjärsvik tror 

att en mer balanserad nivå om en räckvidd på 250 – 350 km kan komma att vara 

framtidsutsikten. Vidare fastslår Bjärsvik att detta skulle kunna bli möjligt först då 

infrastrukturen för laddning utvecklats och det blir mer tillgängligt att ladda vid en offentlig 

laddstation som komplement till laddning i hemmet. Därmed håller Bjärsvik med Heesterman 

(2017) om att kapaciteten just nu kommer öka i elbilarna till dess att infrastrukturen hinner 

ikapp med utbyggnationen.  
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Statistik från elbilsstatistik.se visar att antalet laddningsbara fordon ökat markant de senaste 

åren (Power Circle, u.å.). År 2016 fanns det 25 000 laddbara fordon i Sverige. Idag (2017) är 

den siffran omkring 32 000 laddbara fordon (Power Circle, u.å.). Enligt Power Circle (u.å.) är 

Nissan LEAF och Teslas olika modeller den vanligaste typen av elbil i Sverige där Teslas elbilar 

verkar vara den typ av elbil som är mest på frammarsch. Det är dock tydligt att elbilen kommer 

in mer och mer i samhället. Markus Hökfelt från Fortum Charge and drive påvisar att det redan 

idag finns en lag i Norge som reglerar att alla parkeringsplatser med mer än tio platser måste 

anpassa 4% av parkeringsplatserna för snabbladdare. Snabbladdare är laddare med effekter över 

50 kW (Svensk Energi, 2014a). 
2.3.5 Ekonomi för elbilar 

Den stora kostnaden i en elbil ligger i batterierna (Nilsson & Nykvist, 2014). Enligt en 

marknadsundersökning genomförd av Nilsson & Nykvists (2014) framkom att flertalet aktörer 

på elbils- och batteritillverkningsmarknaden menade på att ett batteripack till en elbil utgör 

mellan 25 – 30% av elbilens totala kostnad. Enligt Haidar m.fl. (2014) kostade ett batteripack 

till en elbil $700/kWh år 2014 medan Nilsson och Nykvists studie (2014) visade på att priset 

varierade inom ett stort spann beroende på om priset för hela industrin eller enskilda 

framstående aktörer inom batteritillverkningen studerades. Nilsson och Nykvists studie (2014) 

visade på en prisvariation mellan $300 - $700/kWh beroende på vilken typ av marknad som 

studerades. I svenska kronor motsvarar detta en kostnad på ungefär 2 600 – 6 200 kr med dagens 

valutakurs (Riksbanken, 2017). Utifrån studier av historisk utveckling och batteripriser under 

2014 konstaterade Nilsson och Nykvist (2014) att ett framtida batteripris om $200/kWh inte är 

orimligt för elbilsbatterier men att priset behöver reduceras till $150/kWh för att ge en stark 

kommersialisering.  

2.3.6 Elbilsladdning 

Idag laddas de flesta elbilar i hemmen. Anledningen till att idag välja laddning hemma är dels 

bristen på offentliga laddstationer men även priset menar Bjärsvik (2017). Det är idag i de flesta 

fall billigare att ladda bilen hemma istället för vid en offentlig laddstation, så vida laddningen 

vid den offentliga stationen inte är subventionerad eller gratis (Nefe, 2016). Enligt Niklas 

Hällman (2017) sker 80 – 90% av laddningen i hemmet.  

Den vanligaste storleken på laddare i Svenska hem är idag 3,7 kW (Svensk Energi, 2014a) och 

laddningen sker via en fas. I takt med att batterierna i bilarna blir större ökar också storleken på 

laddarna för att kunna tillgodose den effekt som krävs för att ladda elbilen (Bjärsvik, 2017). 

Anledningen till att batterierna blir större och kräver mer effekt för att laddas under samma tid 

är just att kapaciteten, eller räckvidden, ökar. Dock menar Håkan Johansson (2017) från ABB 

Enterprise Software att 96% av alla bilar i världen åker 42 km eller mindre per dag vilket 

innebär att endast en bråkdel av batteriets kapacitet nyttjas per dag.  

För att möta laddningsbehovet av större batterier krävs dock att effekten med vilken batteriet 

laddas ökar om det inte ska ta allt för lång tid. Ett kriterium för att klara av en laddning med 

högre effekt är även att laddningen övergår till att belasta alla tre faser. Enligt Heesterman 

(2017) och Johannsen (2017) finns det två krav en laddning bör uppfylla. Dels ska det vara 
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möjligt att på en halvtimme ladda batteriet så att en räckvidd på 20 km uppnås och dessutom 

ska batteriet kunna laddas fullt under en natt. Både Heesterman och Johannsen menar att den 

vanligaste laddarstorleken framöver kan komma att vara 11 kW och ske via trefasanslutning. 

Med en högre effekt på laddningen går det snabbare att ladda batteriet. Detta är dock mycket 

mer påfrestande för batteriet och kan förkorta livslängden. Med hänsyn till detta menar Bjärsvik 

(2017) att det kommer vara viktigt att fortsatt se till att det är möjligt att ladda långsamt med en 

lägre effekt för att förlänga batteriets livslängd.  

Den högre effekten på elbilsladdare medför en högre elanvändning för enskild kund vilket ökar 

elkostnaderna. Dessutom kan en högre effekt påverka anläggningens dimensionering vad gäller 

ledningar och säkringar. Detta menar Jonas Persson och Susanna Hurtig (2017) från Vattenfall 

kommer resultera i att det införs effekttariffer. Det vill säga att det blir dyrare att konsumera 

mycket effekt. För att motverka en förhöjd kostnad ser Hurtig & Persson att det kommer bli 

mer investeringar i smarta laddsystem och laststyrning. Även Torbjörn Solver (2017) från 

Mälarenergi Elnät tror att det kommer införas effekttariffer vilka i sin tur kommer innebära en 

ökad implementering av smart teknik som smart laddning, laststyrning och batterilager.  
Solver menar också att det kan komma att bli problem i landsbygdsnäten om en stor andel 

elbilar implementeras. Han menar att det kan ge stora överbelastningar på lågspänningsnäten 

och öka kravet på mätning av elanvändning och god infrastruktur för elbilsladdare i ett nät som 

idag inte är tillräckligt starkt.  

2.3.7 Energilager 

Det finns en mängd olika typer av energilager. Allt ifrån mekaniska- och elektriska- till 

kemiska- och elektrokemiska energilager (Englund m. fl., 2015). Dock är det endast ett fåtal av 

teknikerna som utvecklats så pass mycket att de nått kommersiell skala (Larsson & Ståhl, 2012). 

Den mest intressanta tekniken för en decentraliserad elproduktion utspridd i kundanläggningar 

är elektrokemisk energilagring genom batterier (Borden & Kempener, 2015; Larsson & Ståhl, 

2012). Detta beror framförallt på den snabba gensvarstid som kan ges av ett batteri samt att 

förmågan att hålla energi i förhållande till vikt eller volym är hög (Hansson, 2016; Larsson & 

Ståhl, 2012).  

En av de batterityper som visat sig ha lägst omvandlingsförluster och därför börjat bli ett allt 

vanligare inslag i batterilager för bruk i enskilda kundanläggningar är litiumjonbatterier 

(Hansson, 2016; Englund m.fl., 2015). Ytterligare anledningar till att just litiumjonbatteri-

tekniken är på frammarsch är tack vare det stora användningsområde tekniken erbjuder. 

Dessutom utvecklas och förfinas tekniken ständigt och förväntas ha en positiv 

kostnadsutveckling och således minska i pris även om kostanden idag är hög (InnoEnergy m.fl., 

u.å.). Redan idag finns olika litiumjonbatterier och tillverkare på den kommersiella marknaden, 

några av dessa är box of Energy och Teslas Power Wall (Swedish box of Energy, u.å.; Tesla, 

u.å.a). Northvolt är ett annat batteriföretag som håller på att etableras i Sverige (Northvolt, 

2017). Tillsammans utgör litiumjonbatterierna ungefär 10% av den totala marknaden för 

energilagring med batteriteknik (Englund m.fl., 2015).  
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Som energilager tyder beräkningar på att självkonsumtionen från egenproducerad el kan ökas 

från 30% till 60% vid integration av batterilager (Fraunhofer ISE, 2015). Samtidigt tyder studier 

på att ett normalhushåll skulle kunna reducera dygnets effekttoppar med 20% genom att 

implementera batterilager i storlekarna 3 – 13 kWh beroende på form av uppvärmning 

(InnoEnergy m.fl., u.å.).   

För att dagligen kunna lagra och använda energi via batteriet krävs att det har en god upp- och 

urladdningsförmåga. Densamma är även ett mått på batteriets livslängd vilken sägs ha uppnåtts 

då batteriets kapacitet reducerats med 80% (Moseley och Garche, 2014). Verkningsgraden för 

ett litiumjonbatteri ligger vanligen mellan 80 – 90% men varierar med användningsfrekvensen 

på batteriet (Englund m.fl., 2015).  

2.3.8 Ekonomi för energilager 

Enligt Englund m.fl. (2015) varierade kostnaderna för litiumjonbatterier mellan ungefär 2 000 

– 15 500 kr/kWh år 2014. Som jämförelse kan konstateras att kostnaden för ett Tesla Power 

Wall idag är ungefär 4 400 kr/kWh (Tesla, u.å.b). Framtida prognoser påvisar dock att 

kostnaden för litiumjonbatterier kommer sjunka med ungefär 8% per år vilket skulle innebära 

en halverad kostnad inom sex år (Hansson, 2016).  

Idag kan privatpersoner med nätansluten egenproduktion av elkraft ansöka om stöd för 

investering i energilager. Energilagret måste syfta till att lagra egenproducerad elkraft och öka 

den årliga andelen egenproducerad energi som används av producenten (Energimyndigheten, 

2017). Maximalt kan 60% av investeringskostnaderna eller maximalt ett belopp om 50 000 kr 

ges i bidrag till investeringen. Bidraget kan inte kombineras med andra former av stöd så som 

ROT-avdrag.  

Även Tyskland har ett bidragsprogram för energilager. Prognoserna för det Tyska programmet 

visar att 75% av bidragen kommer gå till litiumjonbaserade batterilager (Hansson, 2016). I 

Tyskland har programmet introducerats i ett försök att öka egenanvändandet av egenproducerad 

elkraft då stora problem med dyra feed-in tariffer och elproduktionsbortfall uppstått till följd av 

den stora utbredningen av egenproduktionsanläggningar (Hansson, 2016; Larsson & Ståhl, 

2012). För att ytterligare stimulera investeringar i batterilager och reducera den problematik 

som måste hanteras i och med den stora andelen solel i elnäten har Caterva, ett tyskt 

startuppföretag inom frekvensregleringstjänster, introducerat ett koncept där en del av 

batterilagret kan hyras ut till nätägare för att vid behov fungera som en balanseringstjänst för 

det tyska elnätet (Hansson, 2016; Caterva, u.å.). Caterva är på intet sätt unikt i sitt 

marknadsagerande. En tysk återförsäljare av batterier för energilagring, Sonnenbatterie, har 

även de satsat på konceptet och erbjuder sina kunder inkomster i form av hyra om en del av 

batterilagret upplåts till den tyska elnätsmarkandens behov (AutoGrid, 2016).  

2.3.9 Laststyrning 

För att nyttja energilager på ett så effektivt sätt som möjligt samt reducera effekttoppar över 

dygnet kan laststyrning användas (Bollen, 2010). Laststyrning är en teknik som möjliggör 

effektiv reglering av exempelvis värmepumpar och elbilsladdning för att jämna ut dygnets 

effekttoppar hos enskild kundanläggning. Ferroamp är ett svenskt företag som arbetar med 
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teknik för smart styrning i bland annat form av laststyrning. Deras EnergyHub System är ett 

system som kan utföra både energieffektivisering och smart styrning av olika tekniker för att 

minska effekttoppar och på så sätt bidra till reducerade fasta nätavgifter (Ferroamp, u.å.). Smart 

styrning beskrivs närmre i avsnittet 2.2.4.  
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Kapitel 3 

Projektmetodik 

 Fallstudie 

För att studera effekten av storskalig installation av solcellsanläggningar, elbilsladdare och 

energilager i kundanläggningar valdes att genomföra ett antal fallstudier på verkliga elnät samt 

med elanvändningsdata för verkliga kundanläggningar. Då projektet genomfördes i samarbete 

med Västerbergslagens Energi och Oxelö Energi valdes att studera totalt tre radialer (nät utan 

redundans) från dessa elnätsbolags elnät.  

Utöver de verkliga näten givna av elnätsbolagen studerades även näten ur ett fiktivt perspektiv 

där en förtätning av befintliga områden implementerades. De fiktiva näten studerades med en 

implementering av 100 % elbilsladdare och solcellsanläggningar hos de nytillagda kund-

anläggningarna. Detta genomfördes för att ge en uppfattning om effekten av tidigare beskrivna 

problematik i nya exploateringsområden.  

 Datainsamling 

Vad gäller framtiden kan inga prognoser fastslås som garantier för det verkliga utfallet. Alla 

beräkningar involverande framtida beteende och tekniker är baserat på antaganden och 

litteraturstudier.  

3.2.1 Litteraturstudie 

Till teoriavsnitten har vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter samt faktaböcker 

använts. För att undersöka teknik- och produktspecifika egenskaper har även olika aktörer inom 

bland annat elbils-, solanläggnings-, batteri- och laddinfrastrukturbranschen kontaktats. 

3.2.2 Elanvändningsdata 

För att få en bra upplösning och för att kunna studera effekterna av solelproduktion och 

elbilsladdning användes timupplöst data över elanvändning för kundanläggningar inom olika 

kategorier. Den timupplösta elanvändningsdatan gavs av VänerEnergi och Telge Energi.  

Typen av data valdes ut utifrån inriktningen på projektet vilket syftar till att studera effekter i 

landsbygdsnätet. Således var det intressant att studera data för villakunder och fritidshus. 
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Elanvändningsdatan från VänerEnergi insamlades med VänerEnergis insamlingssystem och 

bearbetades sedan av författaren. Datan sorterades och kategoriserades för att kvalitetssäkras 

innan analysen kunde genomföras.   

Datan given från Telge Energi insamlades genom Telge Energis eget insamlingssystem och 

bearbetades av Sweco Energuide med hjälp av ett Big-data verktyg. Den data som sedan valdes 

ut inom de olika kategorierna valdes ut slumpvis ur den totala datamängden för att representera 

slumpmässighet i utbredningen av elanvändningsmönster hos olika anläggningskategorier.  

Datainsamlingen av timupplöst elanvändning för kundanläggningar inom olika områden skedde 

genom mejlkontakt. 

3.2.3 Elnätsdata 

Datainsamlingen av elnätsdata skedde delvis via studiebesök hos elnätsbolagen 

Västerbergslagens Energi och Oxelö Energi men även genom mejlkontakt. Under projektet 

upprätthölls kontakt med de inblandade elnätsbolagen via mejl och i de fall uppgifter saknades 

genomfördes approximationer efter diskussion med experter inom området samt genom 

litteraturstudier.  

Valet av elnät för studien genomfördes i samråd med representanter för elnätsbolagen, Peter 

Ydersten och Per-Erik Falk, Västerbergslagens Energi, Nils Rönnkvist, Oxelö Energi och 

handledare på Sweco Energuide, Peter Ekström. De elnät som valdes ut för studien 

representerar elnät som är svagare än det generella elnätet för att tydligt se effekten av förändrat 

effektbehov i svaga nät.  

 Elanvändning 

För att studera elanvändningen för olika typer av kundanläggningar användes metodiken som 

visas i Figur 1. Figur 1 är framtagen av författaren och beskriver metoden från datainsamling 

till färdiga effektkurvor för scenarierna HÖG- och LÅG Kapacitet. Metoden för att ta fram 

effektkurvorna utvecklades tillsammans med Emily Storm (2017) som i sitt examensarbete på 

Sweco Energuide studerat effekterna av de två scenarierna i tätort och stadsmiljö.  
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Figur 1: Metod för framtagning av effektkurvor för scenario HÖG Kapacitet och LÅG Kapacitet.  

Genom den data som samlades in kunde en kategorisering och sortering genomföras. Dessutom 

genomfördes en kvalitetsgranskning av datan där osäker samt irrelevant data sorterades bort.  

För att se den mest påfrestande effekten av att implementera solcellsanläggningar och 

elbilsladdning hos kundanläggningar i elnätet valdes den anläggning med högst maximalt 

effektbehov ut för vidare studie inom varje kategori. Till de resulterande effektkurvor som hade 

högst elanvändning adderades en elbilsladdning och en solelproduktion för att kunna avgöra 

om solelproduktionen eller elbilsladdningen var den dimensionerande tekniken vad gällde 

kundanläggningens säkringsstorlek.  

Den nya kurva som gavs av sammanslagningen av elanvändning, solelproduktion och 

elbilsladdning blev effektkurvan för scenario HÖG Kapacitet. Den effektkurva som visade sig 

vara den dimensionerande utifrån de olika studerade fallen modellerades om med över dygnet 

distribuerad elbilsladdning och integration av batterilager för att generera effektkurvan för 

scenario LÅG Kapacitet.  

Då alla kurvor var genererade genomfördes en analys av de resulterande kurvorna för att 

slutligen kunna bedöma rimligheten i dimensionering av solcellsanläggningar, elbilsladdare 

och för att dimensionera batterilager. Efter detta kunde kurvorna implementeras i elnäten för 

att studera effekten av implementeringen av de nya teknikerna i ett lågkapacitetsscenario kontra 

ett scenario där tekniken används på ett effektkapacitetskrävande sätt.  

 Elnätssimulering 

Metodiken för att simulera och bygga upp elnäten givna av elnätsbolagen redovisas i den 

schematiska bilden i Figur 2. Figur 2 är framtagen av författaren. 
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Figur 2: Metod för uppritande och analys av effekterna på elnätet för scenario HÖG Kapacitet, LÅG Kapacitet 

och fiktiv implementering.  

En utförligare presentation av programmet NETKOLL ges i 3.6.1.  

Insamlingen av data om elnäten pågick under en stor del av projektet, dels genom studiebesök 

hos elnätsbolagen men även genom mejlkontakt. Från den insamlade datan kunde en 

kategorisering genomföras för att sortera ut relevanta data för simulering i NETKOLL. Näten 

kunde sedan ritas upp i NETKOLL där resultatet av de framtagna effektkurvornas toppeffekt 

matades in för att studera och analysera effekterna av scenario HÖG- respektive LÅG 

Kapacitet. Utöver de tre verkliga elnäten studerades två av näten med en fiktiv implementering 

i form av förtätning av befintliga områden. Utifrån den påverkan som kunde konstateras på 

elnätet till följd av de olika scenarierna kunde två av de tre dimensionerande egenskaperna; 

belastningsgrad och spänningsfall i elnätet, analyseras och slutligen kunde ett resultat vad gäller 

påverkan från de två scenarierna presenteras. Avslutningsvis genomfördes en ekonomisk analys 

av förläggningskostnaden av ledningar i de tre näten för de studerade scenarierna.  

 Effektkurvor 

3.5.1 Analys av data 

Från VänerEnergi erhölls elanvändningsdata för villor med och utan eluppvärmning för 

säkringskategorin 16 A. Utöver detta erhölls data för fritidshus med säkringsstoleken 16 A. All 

elanvändningsdata från VänerEnergi var timupplöst för kalenderåret 2016.  

Från Telge Energi gavs elanvändningsdata för villor med och utan eluppvärmning för två olika 

säkringskategorier; 20 A och 25 A med timvis upplösning för år 2015.  

I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas antalet anläggningar inom de ovan beskrivna kategorierna 

givna av respektive elnätsbolag. Det bör noteras att uppvärmningen för fritidshus är okänd.  
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Tabell 4: Erhållen data från VänerEnergi för elanvändning hos anläggningar inom olika kategorier.  

 
Utan eluppvärmning 

[st] 

Med eluppvärmning 

[st] 

Typ av uppvärmning okänd 

[st] 

Villa 16A 2 6 - 

Fritidshus  - - 2 

 

Tabell 5: Erhållen data från Telge Energi för elanvändning hos anläggningar inom olika kategorier. 

 
Utan eluppvärmning 

[st] 

Med eluppvärmning 

[st] 

Typ av uppvärmning okänd 

[st] 

Villa 20 A 7 18 - 

Villa 25 A 2 11 - 

 

Då solelproduktionen från en solcellsanläggning är som störst under sommaren och som minst 

under vintern för svenska förhållanden (Svensk Solenergi, 2015) valdes att studera 

elanvändningen under sommar respektive vinter för alla olika anläggningskategorier. Denna 

studie genomfördes för att undersöka om det var solcellsanläggningar eller elbilsladdningen 

som var den dimensionerande komponenten för anläggningens säkringsstorlek.  

Som en typisk vintermånad valdes att studera januari månad och som en typisk sommarmånad 

valdes att studera juli månad. Då datan från VänerEnergi inte var komplett under januari månad 

för alla utvalda kategorier valdes att istället studera december månad som vintermånad för 

anläggningarna från VänerEnergi. För fritidshusen visade det sig att anläggningarnas elmätare 

under vintertid stängdes av, detta resulterade i att ingen studie av elanvändningen i fritidshusen 

kunder göras under vintermånaderna.  

3.5.2 Generera effektkurvor 

För att studera effekten av implementering av solcellsanläggningar och elbilsladdare var det 

relevant att undersöka den maximala effektanvändningen som uppstår för en anläggning inom 

en viss kategori. Genom att sortera ut anläggningen med högst effekttopp under januari 

respektive december och juli månad inom respektive kategori kunde en effektkurva för sommar 

respektive vinter väljas ut för alla de olika kundanläggningskategorierna. En effektkurva 

påvisar en specifik anläggnings elanvändning per timme under dygnet. I Figur 3 redovisas ett 

exempel på en effektkurva för elanvändningen för en kundanläggning om 16 A utan 

eluppvärmning under vinter. Som kan noteras från Figur 3 är effekttoppen som högst under 

kvällen, vilket även var fallet för majoriteten av de studerade effektkurvorna inom de olika 

kategorierna.  
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Figur 3: Effektkurva redovisande elanvändningen under dygnets timmar för en kundanläggning utan 

eluppvärmning med en säkring om 16 A.  

3.5.3 Laddningsprofil elbil 

Efter kontakt med bland annat Joachim Johansen (2017) och Rombout Heesterman (2017) på 

Tesla kunde det konstateras att elbilsladdare för hemmabruk i framtiden förväntas bli större 

samt att laddningen kommer ske via tre faser för att täcka det större effektbehovet. Det ökade 

effektbehovet är till följd av större bilbatterier som ska laddas på samma tid som idag.  

Laddprofilen för elbilsladdningen baserades således på den information och de litteraturstudier 

som genomfördes angående elbilsladdning och här valdes att i scenarierna implementera en 

trefasladdare om 11 kW. Då även batterierna i bilarna förväntades bli större i framtiden antogs 

en batteristorlek om 80 kWh. Detta innebar att kraven enligt Tesla (Johansen & Heesterman, 

2017) om möjligheten att ladda bilen för en räckvidd om 2 mil på en halvtimme och en 

fulladdning på en natt kunde uppfyllas. Det har antagits att elbilen i högkapacitetsscenariot kan 

laddas under åtta timmar kvälls- och nattetid samt att det i studien studeras hur en fulladdning 

av elbilen påverkar elnätet.  

Laddningsprofilen ansattes som rektangulär och laddningen valdes att ske mellan klockan 

17.00 – 01.00 för att ge störst inverkan på elnätet då den vanliga elanvändningen visade sig 

vara som störst under dessa timmar, se exempel i Figur 3. Utöver denna laddningsprofil 

undersöktes huruvida en smartare, distribuerad laddning skulle kunna sänka effekttoppen för 

högkapacitetsscenariot men fortfarande ladda elbilsbatteriet fullt. Detta var möjligt genom att 

ansätta att laddningen av elbilen skedde med en lägre effekt under en längre tid. Därmed 

laddades elbilsbatteriet kontinuerligt under de tio timmar bilen antogs befinna sig i hemmet, 

klockan 20.00 – 06.00. De två olika laddningsprofilerna ses i Figur 4. 

 

Figur 4: Laddprofiler för studerad elbilsladdning. Svart laddningsprofil om 11 kW koncentrerad till åtta timmar 

kvällstid. Grön laddningsprofil där laddningen distribueras över alla de timmar elbilen är hemma.  
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3.5.4 Solelproduktion 

För att studera den möjliga solelproduktionen undersöktes dagens vanligaste anläggnings-

storlek för solcellsanläggningar på villor. Enligt Jan-Olof Cleve (2017) på Nordic Solar är den 

vanligaste anläggningsstorleken för en villa 4 – 6 kW idag. En anläggning om 5 kW motsvarar 

ungefär en anläggningsarea på 33 m2 (Vatenfall Eldistribution AB, u.å.b).  

Med den litteraturstudie som genomfördes kring solcellers förväntade utveckling vad gäller 

verkningsgrad valdes att studera en framtida möjlig solcellsanläggning. Enligt litteraturen 

framkom att dagens verkningsgrad för solcellsmoduler vanligen ligger kring 15% medan det i 

framtiden (år 2050) snarare kan röra sig om en modulverkningsgrad på 24% (Fraunhofer ISE, 

2015). Detta gör att den årliga ökningen av modulverkningsgraden från dagens 15% till 24% år 

2050 är ungefär 0,3 procentenheter.  

Utifrån detta resonemang valdes att studera en solcellsanläggning med en modulverkningsrad 

om ungefär 18% varför även systemverkningsgrad ansattes till 18% med stöd enligt Mertens 

(2014). Genom att välja en högre verkningsgrad på systemet men behålla samma area på 

anläggningen ökar den maximalt möjliga elproduktionen vid optimala förhållanden. Genom 

ovan valda parametrar för anläggningen ges den maximalt teoretiskt möjliga solelproduktionen 

för en horisontellt placerad anläggning vid optimala förhållanden enligt 

Psol,STC = 1000
W

m2 ∗ ηanl ∗ Aanl = 6 kW,  (5) 

där Psol,STC är den maximala solelproduktion som kan ges under Standard Test Conditions 

(STC) (Mertens, 2014) från en horisontellt placerad anläggning med en solinstrålning om 1000 

W/m2, en systemverkningsgrad,  ηanl, på 18% och en anläggningsstorlek, Aanl, om 33 m2.  

Den globala inkommande solinstrålningen importerades från STRÅNG. Solinstrålningsdata för 

Mariestad och Södertälje importerades för att komplettera elanvändningsdatan från dessa 

områden. Genom att importera solinstrålningsdata för januari, december och juli månad för åren 

2012 – 2017 kunde den faktiska solinstrålningen för en horisontell anläggning studeras.  

För att undersöka det bästa fallet av solelproduktion (molnfri dag) valdes den bästa 

solinstrålningsdagen ut från årsintervallet 2012 – 2017 inom respektive månad och område. De 

bästa solinstrålningskurvorna för Mariestad och Södertälje från femårsperioden användes 

således för att beräkna solelproduktionen med en horisontellt placerad solcellsanläggning (4), 

se Figur 5.  
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Figur 5: Solelproduktion för en horisontellt placerad solcellsanläggning om 6 kW i Mariestad respektive 

Södertälje under en sommar- och vinterdag. 

3.5.5 Effektkurvor i scenario HÖG Kapacitet 

Genom att addera elanvändningen för de olika kundanläggningarna med elbilsladdningen och 

subtrahera solelproduktionen gavs nya effektkurvor. Dessa representerar effektanvändningen i 

scenario HÖG Kapacitet. Denna högkapacitetskurva kunde sedan jämföras med dagens 

säkringsnivå för de olika kundanläggningarna, detta för att utreda huruvida säkringens 

belastningsgräns övertrasseras vid implementering av solceller och elbilsladdare eller ej.  

För att utreda huruvida det var solcellsanläggningen eller elbilsladdningen som var den 

dimensionerande faktorn jämfördes högkapacitetskurvorna för sommar och vinter. I vinterfallet 

valdes att inte subtrahera solelproduktionen från effektkurvan eftersom elanvändningen blir 

som störst om ingen solelproduktion kan reducera användningen. Den effektkurva med den 

högsta maximala effektanvändningen beslutades vara den dimensionerande och därmed den 

effektkurva som skulle jämföras med dagens säkringsnivå. I studien har det antagits att alla 

kundanläggningar vars säkringsgräns överstigs kommer säkra upp anläggningen till en större 

säkring.  

3.5.6 Effektkurvor i scenario LÅG Kapacitet 

För att generera effektkurvorna till lågkapacitetsscenariot valdes att anta att laddningen av 

elbilen sker på ett effekttoppsutjämnande sätt. Således valdes att all effekt som bilen laddas 

med distribuerades över tio timmar av dygnet och innebär att laddningen sker med en effekt om 

8,8 kW under tio timmar istället för en effekt om 11 kW i åtta timmar. Genom att addera den 

nya elbilsladdningen till effektkurvan och subtrahera solelproduktionen gavs en ny effektkurva 

med smart elbilsladdning. I scenario LÅG Kapacitet antas även att smart teknik i form av 

exempelvis laststyrning och energilager är ett vanligt inslag i kundanläggningar. Målet är 

således att med smart teknik och batterilager jämna ut alla effekttoppar i effektkurvan. Genom 

att integrera den nya effektkurvan med smart elbilsladdning över dygnets timmar gavs således 

effekten för lågkapacitetsscenariot. Lågkapacitetskurvan ansattes till att vara konstant hela 

dygnet. Ingen hänsyn till energieffektivisering togs.  
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3.5.7 Överskottsproduktion av solel 

För att studera rimligheten i dimensioneringen av solcellsanläggningen och som en hjälp för att 

dimensionera batterilagret studerades det maximala solelproduktionsöverskottet som kunde ges 

för de olika kundanläggningarna under sommaren då elanvändningen var mindre jämfört med 

under vinterhalvåret. Genom att subtrahera elanvändningen från motsvarande solelproduktion 

under respektive timme för den utvalda effektkurvan inom respektive kategori gavs det 

maximala solelproduktionsöverskottet. Den energimängd från överskottsproduktionen som 

skulle kunna skickas ut på elnätet eller lagras i ett batteri sattes som den dimensionerande 

gränsen på batterilagrets storlek. I de fall där överskottsproduktionen var större än 

energilagringsbehovet skickades överskottet ut på elnätet. 

3.5.8 Dimensionering av batterilager 

Batterilagets uppgift var att jämna ut alla effekttoppar i effektkurvan som låg till grund för 

lågkapacitetskurvan. Genom att beräkna arean av effektkurvan med smart elbilsladdning som 

var över lågkapacitetskurvan kunde den energimängd som behöver täckas av ett batterilager i 

kombination med annan smart teknik beräknas. På samma sätt beräknades energilagrings-

behovet då målet var att hålla effektanvändningen under den begränsande säkringsnivån genom 

att beräkna arean av effektkurvan med smart elbilsladdning som var över den begränsande 

säkringsnivån.  

 Simulering av elnät 

3.6.1 Simuleringsprogram NETKOLL 

NETKOLL är ett nätberäkningsprogram utvecklat för att understödja komplicerade beräkningar 

vid projektering och installation inom elkraft. Programmet är utvecklat av Evalds 

programutveckling och är ett välanvänt verktyg inom elnätsberäkningar (Eriksson, u.å.). 

NETKOLL skiljer sig från andra nätberäkningsprogram på så sätt att det kan hantera både låg-, 

mellan- och högspänning samt beräkna olika parametrar i ett helt elnät på samma gång 

(Eriksson, u.å.).  

I NETKOLL kan ett helt elnät konstrueras genom att använda en version med flertalet 

fördefinierade parametrar. Vid användande av fördefinierade parametrar måste inte alla data 

vara kända. För att kunna använda programmet räcker det då att känna till korslutningseffekten 

på det matande nätet samt ledningstyp, ledningsarea, ledningslängd och den förväntade lasten. 

Det finns dock möjlighet att definiera samtliga parametrar och göra mer exakta beräkningar 

(Eriksson, u.å.).  

Genom nätberäkningarna i NETKOLL kan resultat för belastning i nätet samt kortslutningsdata 

ges för olika driftscenarier. Resultaten kan ges både i form av enlinjescheman men även i 

tabellform där ytterligare parametrar så som impedanser och reaktanser visas (Eriksson, u.å.).  

3.6.2 Användning av NETKOLL 

NETKOLL används för att bygga upp delar av eller hela elnät för att utföra belastnings-

beräkningar för både projektering, installation och skyddsdimensioneringar. Antingen används 
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programmet för att studera befintliga elnät med verkliga data eller för att projektera och bygga 

upp helt nya elnät.  

I elnätet kan sedan laster av olika slag och storlek adderas för att undersöka inverkan på elnätet. 

Programmet kan endast hantera momentana laster och således måste flera olika simuleringar 

genomföras för att kunna påvisa förändringar över tid. Programmet kan genomföra 

simuleringar och beräkningar för både energi- och effektförluster samt beräkningar baserade på 

olika skydds tidsutlösning med hjälp av Velanders formel (Eriksson, u.å.).  

3.6.3 Analys av data 

Från Västerbergslagen Energi och Oxelö Energi gavs elnätsdata för tre verkliga elnät som 

karakteriserades av att vara något svagare än i allmänhet eller ligga i områden med stor potential 

för framtida förtätningar. Alla tre näten bestod av kundanläggningar inom de fyra 

anläggningskategorierna beskrivna i avsnitt 3.5.1. I vissa fall var indelningen av 

kundanläggningarna gällande typ av uppvärmning inte definierad varför uppdelningen 

baserades på årsenergianvändningen. Enligt Energirådgivaren (u.å.) kan det sägas att en villa 

med eluppvärmning har en årsenergianvändning om 25000 kWh. Då få kundanläggningar i den 

analyserade datamängden hade så hög årsenergianvändning beslutades att kundanläggningar 

med en energianvändning större än 20000 kWh var anläggningar med eluppvärmning och 

kundanläggningar med en årsenergianvändning mindre än 10000 kWh var anläggningar utan 

eluppvärmning. De anläggningar med årsenergianvändning däremellan fördelades lika mellan 

typ av uppvärmning. Tabell 6 visar antalet anläggningar inom varje kategori.  

Tabell 6: Antalet anläggningar inom olika kategorier baserat på säkringsstorlek och utan (u) eller med (m) 

eluppvärmning.  

Nät  

16 A (u)  

[st] 

16 A (m)  

[st] 

Fritidshus 

[st] 

20 A (u) 

[st] 

20 A (m)  

[st] 

25 A (u) 

[st] 

25 A (m) 

[st] 

1 15 0 0 10 4 5 4 

2 4 0 53 0 0 0 0 

3 9 21 157 5 6 0 2 

 

Elnätsdatan bestod, utöver kundanläggningsdata om säkringsstorlek och årselanvändning, av 

data över hög- och lågspänningsdistributionsnät för vissa utvalda stationer inom näten.  

Nätdatan utgjordes av transformatordata, ledningsdata samt knutpunktsdata. Transformator-

datan utgjordes av transformatorstorlek, kopplingstyp samt primär- och sekundärspänning 

medan ledningsdatan gavs i form av ledningslängd, fasledararea, återledararea och typ av 

ledare.  Knutpunktsdatan redogjorde för ledningarnas och transformatorernas placering i näten.  

Fördelningen av kundanläggningar med elbilsladdare och solceller i högkapacitetsscenariot 

baserades på scenariobeskrivningen där 50% av befintliga anläggningar försågs med elbils-

laddare och solceller. Detta innebar att 50% av alla anläggningar inom varje kategori försågs 

med den nya tekniken. Medan i scenarierna där fiktiva villakluster implementerades i näten var 

utbredningen av elbilsladdare och solcellsanläggningar 100%.  
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3.6.3.1 Nät 1 

Nät 1 är ett nät som idag är fullgott för sitt syfte men som i framtiden tros ha stor potential att 

bli huvudmatande nät till förtätade områden. Detta då den geografiska placeringen av nätet 

ligger attraktivt till samtidigt som dagens befintliga tomter är stora och således lämpade att 

styckas om till fler tomter. Nätet är därmed intressant att studera eftersom det finns en relevans 

i att studera nätets förmåga att hantera en stor anslutning av nya anläggningar ur ett 

belastningsperspektiv. Nätet består främst av permanentboende villakunder. I Nät 1 betraktades 

en lågspänningsstation och dess befintliga kundanläggningar i scenarierna med 50% utbredning 

av elbilsladdare och solcellsanläggningar medan nätet i scenarierna med 100% implementering 

av solcellsanläggningar och elbilsladdare förtätades med 32 nya kundanläggningar fördelat 

mellan de olika kategorierna. I Figur 6 ses ledningsdragningen för Nät 1.  

 

Figur 6: Ledningsdragningen för Nät 1, lila markeringar påvisar lågspänningsledningar och gröna markeringar 

kännetecknar servisledningar.  

3.6.3.2 Nät 2 

Nät 2 är ett nät med ett stort antal säsongsboenden, således är nätet svagare i dimensioneringen 

eftersom den största andelen boende nyttjar nätet sommartid då effektbehovet generellt sett är 

lägre än under vinterhalvåret. Då en ökning av säsongsboenden som övergått till permanent-

boenden uppmärksammats är det intressant att studera effekterna på elnätet om alla 

säsongsboenden övergår till permanentboenden med avseende på den ökade belastningen på 

nätet. I Nät 2 betraktades tre lågspänningsstationer och deras kundanläggningar men eftersom 

nätets geografiska placering gör det till en attraktiv plats för nyexploatering, görs även studier 

av en framtida situation med förtätning. Ledningsdragningen för en av de studerade stationerna 

med tillhörande kundanläggningar i Nät 2 redovisas i Figur 7.  



      

35 

 

 

Figur 7: Ledningskonfiguration för en del av Nät 2. Röda markeringar motsvarar högspänningsledningar, gröna 

markeringar är lågspänningsledningar och blå markeringar påvisar servisledningar 

3.6.3.3 Nät 3 

Precis som Nät 2 består Nät 3 av en stor andel säsongsboenden. Även detta nät är svagare i 

dimensioneringen och en framtida belastningsökning till följd av övergång till permanent-

boenden är intressant att studera. Då nätets geografiska placering gör det svårt att bedöma 

möjligheten till framtida nyexploateringar undersöks detta nät endast med de befintliga 

kundanläggningarna. I Nät 3 betraktades fyra lågspänningsstationer och deras kund-

anläggningar, ledningsdragningen ses i Figur 8.  

 

Figur 8: Ledningskonfiguration för en del av Nät 3. Röda markeringar betecknar högspänningsledningar medan 

gröna markeringar påvisar lågspänningsledningar.  

3.6.4 Simulering i NETKOLL 

Alla nätdataparametrar implementerades i NETKOLL. Utöver ovan beskrivna nätparametrar 

specificerades i NETKOLL effektfaktorn och förläggningssätt av ledningarna. Effektfaktorn 

valdes till 0,96 och är ett mått på hur effektivt effekten överförs i elnätet. Anledningen till att 

effektfaktorn valdes till 0,96 är att detta är ett vanligt värde på effektfaktorn vid simuleringar 

och beräkningar (Dahlberg, 2017). Förläggningssättet av ledningarna kunde implementeras 

genom att studera kabelhandböcker för olika typer av ledningar och deras vanligaste 

förläggningssätt.  
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Då NETKOLL inte kunde hantera tidsvarierande belastningar plockades den högsta 

effekttoppen för varje kundanläggningskategori ut och implementerades i programmet för att 

undersöka den mest påfrestande belastningen för elnätet.  

I högkapacitetsscenariot innebar detta att toppeffekten matades in på de anläggningar som 

utrustats med elbilsladdare och solceller medan övriga anläggningar simulerades med den 

högsta effektanvändningen för en anläggning utan den nya tekniken. I scenario LÅG Kapacitet 

tillämpades effektvärdet för lågkapacitetskurvan för de anläggningar med elbilsladdare och 

solcellsanläggning. Övriga anläggningar i lågkapacitetsscenariot ansågs vara smartare än 

anläggningar i högkapacitetsscenariot och använda sig av batterilager trots avsaknad av 

elbilsladdare och solcellsanläggningar. Elanvändningen för dessa anläggningar beräknades 

således genom medelvärdet av dagens effektkurva.   

För att ta hänsyn till sammanlagring studerades antalet kundanläggningar inom samma kategori 

och deras toppeffektvärde adderades tillsammans med övriga anläggningar för att ge ett 

medelvärde på effekten. På så sätt ansågs sammanlagringen vara beaktad. Vad gäller 

elbilsladdningen och solelproduktionen antogs ingen sammanlagring äga rum då utbredningen 

av teknikerna är stor i studien samtidigt som en avsaknad av sammallagring för dessa tekniker 

utgör den mest påfrestande belastningen för elnätet.  

För de stationer som inte byggdes upp i NETKOLL applicerades så kallade summalaster för att 

ändå belasta nätet med den totala belastningen från alla stationer. Storleken på summalasterna 

beräknades genom att studera årsenergiförbrukningen för alla kunder i nätet och sedan 

approximera antalet kunder per station och därmed öka belastningen utefter att 50% respektive 

100% av anläggningarna utrustas med elbilsladdare och solcellsanläggning.  

3.6.5 Förtätning av elnät 

Genom att studera kartor över de simulerade områdena kunde det konstateras att flertalet tomter 

inom vissa områden kan komma att bli aktuella för uppdelning i flera tomter och således 

generera möjligheten till förtätning. Efter att ha granskat flera områden bedömdes 85% av alla 

tomter utgöra potentiella tomter för avstyckning och förtätning i Nät 1 och Nät 2. Således 

simulerades dessa nät med en förtätning av anläggningar där utbredningen hos alla nya 

anläggningar var 100% elbilsladdare och solcellsanläggningar. Fördelningen av anläggningar 

mellan de olika kategorierna baserades på fördelningen av anläggningar inom de olika 

kategorierna sedan tidigare. Då antalet anläggningar ökades med 85% redovisas den nya 

fördelningen av antal anläggningar inom de olika kategorierna i Tabell 7. Alla de nya 

anläggningarna förmodades vara permanentboenden.  

Tabell 7: Ny fördelning av kundanläggningar efter förtätning av elnäten baserat på säkringsstorlek och utan (u) 

eller med (m) eluppvärmning.  

Nät  

16 A (u)  

[st] 

16 A (m)  

[st] 

Fritidshus 

[st] 

20 A (u) 

[st] 

20 A (m)  

[st] 

25 A (u) 

[st] 

25 A (m) 

[st] 

1 28 0 0 19 7 9 7 

2 9 0 98 0 0 0 0 
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Även summalasterna i de förtätade näten anpassades till att antalet anläggningar ökade med 

85% och att alla de nya anläggningarna hade elbilsladdare och solcellsanläggning.  

3.6.6 Dimensionering av elnät 

Efter att näten byggts upp i NETKOLL simulerades elnäten med den definierade belastningen 

och två av de tre dimensionerande egenskaperna; belastning och spänningsfall, studeras. 

Resultatet från simuleringen vad gäller belastningen av nätets ledningar jämfördes sedan med 

den maximalt tillåtna belastningen på olika sorters ledningar för att undersöka elnätens 

dimensionering i förhållande till den nya belastningen. I Tabell 8 och Tabell 9 ses den maximalt 

tillåtna belastningsströmmen för olika ledningstyper och dimensioner på lågspänningsledningar 

respektive högspänningsledningar enligt Swecos standarder.  

Utifrån den faktiska belastningen på ledningarna och jämförelsen med den tillåtna maximala 

belastningen kunde elnätens kapacitetsutnyttjande studeras. Utöver kapacitetsutnyttjandet för 

elnäten undersöktes även de ledningar som överbelastades i de olika scenarierna samt 

spänningsfallet i servisledningarna. Av de ledningar som överbelastades undersöktes med hur 

många procent de var överbelastade medan spänningsfallet gavs från simuleringen i 

NETKOLL. 

Tabell 8: Maximal tillåten belastningsström för högspänningskablar. 

 Markkabel Luftkabel med isolering 

Ledararea 

[mm2] 

Koppar 

[A] 

Aluminium 

[A] 

Koppar 

[A] 

Aluminium 

[A] 

10 96 - 90 - 

16 115 - 105 - 

25 145 115 135 110 

35 175 130 165 135 

50 215 170 201 160 

70 260 205 250 190 

95 310 240 295 230 

120 350 270 340 265 

150 400 310 390 305 

240 510 400 515 400 
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Tabell 9: Maximal tillåten belastningsström för lågspänningskablar. PVC och PEX representerar olika typer av 

isoleringsmaterial.  

 Markkabel Luftkabel med isolering 
Luftkabel utan 

isolering 

 Koppar Aluminium Koppar Aluminium ALUS 

Ledararea 

[mm2] 

PVC 

[A] 

PEX 

[A] 

PVC 

[A] 

PEX 

[A] 

PVC 

[A] 

PEX 

[A] 

PVC 

[A] 

PEX 

[A] 

- 

[A] 

4 34 39 - - 34 42 26 32 - 

6 42 48 - - 43 54 33 42 - 

10 55 63 35 - 60 75 46 58 - 

16 71 82 55 - 80 100 61 77 - 

25 91 105 71 82 101 127 78 97 95 

35 109 126 85 98 126 158 96 120 - 

50 129 149 100 116 153 192 117 146 140 

70 158 182 123 142 196 246 150 187 - 

95 190 220 147 170 238 298 183 227 220 

120 216 250 168 194 276 346 212 263 - 

150 243 281 188 217 319 399 245 304 - 

240 321 371 247 268 430 538 330 409 - 

 

För det förtätade elnätet genomfördes en fiktiv ombyggnation av elnätet där hela nätets 

dimensionering anpassades efter den termiska belastning som uppstod för ett förtätat scenario 

enligt lågkapacitetsprincipen. Det vill säga alla ledningar i nätet dimensionerades efter det 

förväntade belastningsbehovet. Dock antogs att serviskablar inte förläggs i mindre dimension 

än 10 mm2 till följd av lagkravet om en PEN-ledararea (ledararea på neutralledare och 

skyddsjord) om minst 10 mm2 alternativt 16 mm2 beroende på ledarmaterial (Elsäkerhetsverket, 

1999). Dessutom antogs att alla ledningar som användes skulle klara belastningen från 

simuleringen multiplicerad med en faktor om 1,5 då det enligt Stefan Carlsson (2017) är vanligt 

att dimensionera nätet för att klara av en överbelastning om en faktor 1,5. Även i dessa nät 

analyserades kapacitetsutnyttjandet, överbelastning i specifika ledningar och spänningsfall.  

 Ekonomisk analys 

En ekonomisk analys över elnätens dimensionering genomfördes med syftet att studera 

huruvida det är skillnad i kostnad på att förlägga ledningar med dagens dimensioneringsmetod 

gentemot vad kostnaden skulle vara om nätet dimensionerades utefter den termiska 

belastningen. Genom att studera förläggningskostnaden för de olika ingående ledningarna i 

näten med dagens dimensionering samt med en framtida möjlig dimensionering kunde den 

ekonomiska jämförelsen genomföras för att studera om nätbolagens investeringar i elnäten med 

dagens dimensioneringsmetod är väsentligt mycket högre än vad den skulle behöva vara om 

näten istället dimensionerades för att öka nyttjandegraden i elnäten sett till termisk belastning.   

Ungefärliga ekonomiska kostnader för förläggning av olika ledningstyper gavs enligt Swecos 

underlag för eldistributionsanläggningar. Genom att multiplicera förläggningskostnaden för 
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olika ledningstyper med den sammanlagda längden i kilometer för de olika ledningstyperna 

kunde en uppfattning om kostnaden för elnäten studeras 

𝐹ö𝑟𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑦𝑝𝑥  [
𝑘𝑟

𝑘𝑚
] ∗ 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑦𝑝𝑥

 [𝑘𝑚] (6) 

där x representerar en viss typ av ledning. Kostanden beräknades först för näten så som de är 

uppbyggda idag enligt de uppgifter som givits gällande nätens konstruktion och dimension. 

Utöver detta studerades även kostnaden vid en eventuell förtätning av två av elnäten med 

dagens dimensioneringsmetod samt kostanden vid byggnation av ett framtida elnät, inklusive 

förtätning, där dimensioneringen anpassats efter den termiska belastningen. 

I Tabell 10 ses de uppskattade kostnaderna per kilometer ledning för olika ledningstyper 

(Ekström, 2017). Dessa kostnader låg till grund för beräkningen av nätens totala 

förläggningskostnad och innefattade utöver ledningskostnad kostnader för markberedning och 

mantid. I fallet där dimensioneringen anpassades till framtida termiskt belastningsbehov 

ansattes också att nätet värdesäkrades. Det vill säga, all luftledning ersattes med markkablel vid 

den nya dimensioneringen. JK står för jordkabel, F står för friledning (ledning hängande i luften 

utan isolering) och ALUS är en viss typ av luftledning.  

Tabell 10: Kostnaden för olika ledningstyper och förläggningssätt. JK står för jordkabel, F står för friledning 

(ledning hängande i luften utan isolering) och ALUS är en viss typ av luftledning.  

 Ledningstyp [mm2] Kostnad [kr/km] 

0
,4

 k
V

 

JK 10 219 000 

JK 16  243 000 

JK 50 248 000 

JK 95  269 000 

JK 240  342 000 

F 10  88 000 

F 16  112 000 

ALUS 25  207 000 

ALUS 50  207 000 

1
2

 

k
V

 JK 150  378 000 

JK 240  416 000 

 Känslighetsanalys 

För att studera avvikelser i den maximala effekttoppen för de olika säkringskategorierna valdes 

att undersöka skillnaden i maximal effekttopp. Genom att plocka ut den maximala effekttoppen 

för alla studerade anläggningar inom respektive säkringskategori och utav dessa plocka ut den 

maximala, minimala samt medeleffekttoppen kunde en jämförelse genomföras. I projektet 

användes de högsta effekttopparna för att studera ”worst case” för elnätet varför känslighets-

analysen vill påvisa skillnaden mellan den högsta och minsta maximala effekttoppen samt 

skillnaden mellan den högsta och medelvärdet av de maximala effekttopparna inom varje 

säkringskategori och uppvärmningstyp.  
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Idag är den vanligaste laddeffekten på elbilsladdare 3,7 kW (Svensk Energi, 2014a). I framtiden 

menar dock Heesterman (2017) och Johannsen (2017) att 11 kW kan komma att vara den 

vanligaste effekten på elbilsladdare, medan det också finns aspekter som talar för lägre effekter 

på elbilsladdare än 11 kW (Bjärsvik, 2017). För att studera hur effekttoppen i högkapacitets-

scenariot påverkas av olika storlek på elbilsladdarens effekt, alternativt hur stor energimängd 

bilbatteriet ska laddas med, varierades denna för en jämförelse med resultatet med en laddeffekt 

om 11 kW, vilket var den laddeffekt som simuleringarna genomfördes med i studien.  Dock 

antas att laddningen sker under samma tid som för en laddare om 11 kW, det vill säga under 

åtta timmar samt att bilbatteriet har samma kapacitet. Detta innebär att det inte är möjlig att 

fylla hela bilens batteri eller att batteriet inte kan laddas fullt.  

Från jämförelsen av påverkan från olika laddeffekt på elbilsladdaren var det även möjligt att 

studera huruvida kundanläggningarna klarar av att hålla effektanvändningen under 

effektbegränsningen till följd av säkringsstorleken samt hur energilagrens storlek påverkas då 

en förändrad laddeffekt påverkar lågkapacitetsscenariots effektnivå.  Precis som tidigare 

beskrivits i avsnitt 3.5.2 undersöktes storleken på batterilager genom att integrera 

högkapacitetskurvan för att få den nya lågkapacitetskurvan och sedan studera arean mellan 

högkapacitetskurvan och lågkapacitetskurvan, vilket motsvarar behovet av energilager. Två 

möjliga framtida laddeffekter för elbilsladdaren studerades utöver 11 kW, dels den idag 

vanligaste laddeffekten om 3,7 kW samt en laddeffekt mittemellan 3,7 och 11 kW, nämligen 

7,4 kW.  Dessa laddeffekter innebär att bilbatteriet med en kapacitet på 80 kWh under åtta 

timmars laddning kan fyllas med en kapacitet på ungefär; 80 kWh för 11 kW, 59 kWh för 

7,4 kW och 30 kWh för 3,7 kW.  
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Kapitel 4 

Resultat 

 Analys av elanvändningsdata 

Genom jämförelsen av elbilsladdningen och solelproduktionen kunde det konstateras att 

elbilsladdningen var den teknik vilken frammanade störst effekttransportsbehov i elnätet. 

Genom att dessutom jämföra elanvändningen under sommar och vinter kunde elanvändningen 

under vinter konstateras vara den dimensionerande faktorn för kapacitetsbehov i elnätet. Vid 

studien av högkapacitetsscenariot valdes därför att addera en elbilsladdning till dagens 

elanvändning under vinter för att studera det värsta tänkbara fallet av effektbehov. De nya 

effektkurvorna för högkapacitetsscenariot påvisade att kundanläggningar inom alla de 

studerade kategorierna skulle vara tvungna att säkra upp nätanslutningen för att kunna 

tillgodose sitt effektbehov. Genom att studera huruvida elbilsladdningen kunde styras på ett 

smart och mer distribuerat sätt under dygnet för att försöka sänka effekttoppen under 

högkapacitetsscenariot till en nivå lägre än anläggningens säkringsanslutning konstaterades att 

så var möjligt i två av fallen; för fritidshus och småhus utan eluppvärmning med en säkring om 

25 A. 

Analysen av elanvändning påvisade dessutom att behovet av tillförd energi genom energilager 

var stort i alla de studerade kategorierna för att nå ett lågkapacitetsscenario. Ingen av de 

studerade anläggningskategorierna kunde heller producera så mycket solelöverskott att ett 

energilager motsvarande behovet skulle kunna fyllas.  

I Figur 9 ses resultatet av elanvändningsanalysen för en småhusanläggning utan eluppvärmning 

med en säkringsstorlek om 16 A, de resulterande effektkurvorna för resterande 

anläggningskategorier går att finna i Bilaga A. Figur 10 visar skillnaden mellan dagens 

toppeffekt, högkapacitetsscenariots toppeffekt, toppeffekten med en distribuerad elbilsladdning 

och lågkapacitetsscenariots toppeffekt i förhållande till den begränsande säkringsnivån. 

Energilagerbehovet vid effektkrävande elbilsladdning, för att nå lågkapacitetsscenariot, 

respektive vid smart laddning, för att hålla effekttopparna under säkringsnivån, redovisas 

tillsammans med det maximala solelproduktionsöverskottet och den maximala 

solelproduktionen under en vinterdag i Figur 11. De exakta värdena för de olika kategorierna 

redovisas med hjälp av Figur VII och Tabell I i Bilaga A. 
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Figur 9: Effektkurva redovisande elanvändning: idag, i högkapacitetsscenariot, i högkapacitetsscenariot med 

distribuerad elbilsladdning och i lågkapacitetsscenariot, den begränsande säkringsnivån, solelproduktion under 

vinter, maximalt solelproduktionsöverskott och energilagerbehov för ett småhus utan eluppvärmning med en 

säkring om 16 A. 

Ur Figur 9 går att konstatera att effekttoppen i högkapacitetsscenariot med en ineffektiv 

elbilsladdning ligger ungefär 2,5 gånger högre än nivån för lågkapacitetsscenariot. Dessutom 

är kvoten mellan effekttopparna för högkapacitetsscenariot med och utan smart distribuerad 

elbilsladdning ungefär 1,3. Högkapacitetsscenariots toppeffekt ligger 3 gånger högre än dagens 

elanvändning för en småhusanläggning om 16 A utan eluppvärmning.  

Vidare kan konstateras att säkringsnivån överskrids både med och utan smart elbilsladdning. 

Det kan dock konstateras att det krävs ett betydligt mycket större energilager för att hålla 

lågkapacitetsscenariot än för att endast sänka effekttopparna till att ligga under den begränsande 

säkringsnivån, för numeriska angivelser se Tabell I i Bilaga A. För ett småhus utan 

eluppvärmning med en säkring om 16 A var energilagerbehovet 48,5 kWh för att kunna nå ett 

lågkapacitetsscenario. Solelproduktionsöverskottet den bästa sommardagen visade sig dock 

endast kunna fylla ett energilager om 48,5 kWh till 63% och solelproduktionen under en 

vinterdag visade sig vara otillräcklig för att reducera energilagerbehovet på dygnsbasis 

nämnvärt.  
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Figur 10: Jämförelse av effekttopparna i de olika anläggningskategorierna för de olika scenarierna samt 

förhållandet till den begränsande säkringsnivån i respektive anläggningskategori. Beteckningen (u) står för utan 

eluppvärmning medan (m) står för med eluppvärmning. 

Jämförelsen av de olika scenariernas toppeffekter i förhållande till säkringsnivån i Figur 10 

visar att toppeffekten för högkapacitetsscenariot ligger i genomsnitt mellan 2,5 och 3 gånger 

högre än nivån för lågkapacitetsscenariot och mellan 2 – 9 gånger högre än dagens toppeffekt. 

Kvoten mellan högkapacitetsscenariot med och utan smart distribuerad elbilsladdning visade 

sig ligga omkring 1,1 – 1,3. För kategorierna Fritidshus och Småhus 25 A utan eluppvärmning 

visade det sig att en nätanslutningsförstärkning skulle vara möjlig att undvika genom att ladda 

elbilen på ett distribuerat sätt under dygnet. I de övriga kategorierna räckte inte en distribuerad 

elbilsladdning till för att sänka toppeffekten under den begränsande säkringsnivån. En annan 

intressant iakttagelse är att dagens toppeffekt ligger lägre än det förväntade lågkapacitets-

scenariot för småhus 16 A, med och utan eluppvärmning och för Fritidshus. Detta tyder på att 

installation av en elbilsladdare ökar en dylik anläggnings effektbehov även om smart teknik för 

att jämna ut effekttopparna över dygnet används. Alla numeriska angivelser kan ses i Tabell I i 

Bilaga A. 

 

Figur 11:Jämförelse av energibehovet från ett batterilager för att uppfylla lågkapacitetsscenariot tillsammans 

med det maximalt möjliga solelproduktionsöverskottet under sommar och den maximala solelproduktionen 

under en vinterdag för de olika anläggningskategorierna. Beteckningen (u) står för utan eluppvärmning medan 

(m) står för med eluppvärmning. 
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I Figur 11 redovisas behovet av energilager för att hålla lågkapacitetsscenariot respektive för 

att hålla effekttopparna under säkringsnivån i de olika kategorierna. Som kan noteras krävs 

större energilager ju större säkringsstorlek anläggningen har samt om anläggningen är 

eluppvärmd. Det maximala solelproduktionsöverskottet under sommaren visade sig inte vara 

tillräckligt i någon av kategorierna för att kunna fylla energilagerbehovet för att nå 

lågkapacitetsscenariot. Fyllnadsgraden låg mellan 42 – 72% inom de olika kategorierna. 

Solelproduktionen under den bästa vinterdagen påvisade i alla kategorier att solelproduktionen 

under vinter inte ger något nämnvärt bidrag för att fylla ett energilager och kunna jämna ut 

effekttoppar över dygnet enligt lågkapacitetsscenariot.  

För att hålla effekttopparna under säkringsnivån visade det sig att två av de studerade 

kategorierna klarade detta utan stöd från energilager samtidigt som det precis som för de stora 

energilagren visade sig att energilagren behövde vara större i fallen med eluppvärmda 

anläggningar. Batterilagerbehovet reducerades med 84 – 93% i de studerade kategorierna om 

målet var att reducera effektbehovet till att hålla säkringen. Solelproduktionsöverskottet skulle 

i alla studerade kategorier till största delen få skickas ut på elnätet. Även den maximala 

solelproduktionen under en vinterdag visade sig vara tillräcklig för att fylla energilagret i två 

av de studerade kategorierna.  Numeriska värden kan ses i Tabell I i Bilaga A.  

 Simulering av elnät 

I elnäten som simulerades definierades effektbehovet hos de olika anläggningskategorierna 

enligt Tabell 11. Dessa värden härrör från resultatet av framtagandet av effektkurvor men har 

anpassats till att beakta sammanlagring. Beteckningen (u) står för utan eluppvärmning medan 

(m) står för med eluppvärmning. Ett utklipp för att se ett exempel på hur 

simuleringsprogrammet NETKOLL såg ut vid beräkningen kan ses i Bilaga B.  

Tabell 11: Förteckning över de effekter som definierades för olika anläggningskategorier i NETKOLL baserat på 

de framtagna effektkurvorna och med hänsyn till sammanlagring. Beteckningen (u) står för utan eluppvärmning 

medan (m) står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd uppvärmning.  

 

Elanvändning 

idag [kW] 

Scenario HÖG med 

elbilsladdning [kW] 

Scenario LÅG med 

elbilsladdning [kW] 

Scenario LÅG utan 

elbilsladdning [kW] 

Säkrings-

storlek 
(u) (m) (u) (m) (u) (m) (u) (m) 

16A 3,0 3,4 14,0 14,4 5,4 6,2 1,8 2,5 

20A 2,9 4,6 13,9 15,6 5,9 7,0 2,2 3,3 

25A 4,4 5,6 15,4 16,6 6,0 7,6 2,4 3,9 

Fritidshus 1,7 11,9 4,3 0,7 

 

Från Tabell 11 kan det konstateras att de toppeffekter som definierades i NETKOLL är något 

lägre än de faktiska toppeffekterna presenterade under 4.1 eller Tabell I i Bilaga A, till följd av 

sammanlagring.  
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 Dimensionering av elnät 

Från beräkningen av den termiska belastningens inverkan (toppeffekten) på elnätets ledningar 

kunde kapacitetsutnyttjandet i de olika scenarierna och ledningstyperna i de studerade näten 

undersökas. Utöver studier på näten i scenarierna HÖG och LÅG med 50 respektive 100% 

implementering av solcellsanläggningar och elbilsladdare redovisas resultatet för 

utnyttjandegraden i nätet då det byggs om till att vara dimensionerat efter behovet i ett 

lågkapacitetsscenario med en förtätning och implementering av 100% solcellsanläggningar och 

elbilsladdare. I Figur 12, Figur 13 och Figur 14 redovisas kapacitetsutnyttjandet i de tre 

studerade näten. HÖG respektive LÅG 50% står för hög- respektive lågkapacitetsscenariot med 

en implementering av 50% solcellsanläggningar och elbilsladdare. På samma sätt står HÖG 

respektive LÅG 100% för en implementering om 100% solcellsanläggningar och elbilsladdare 

i hög- respektive lågkapacitetsscenariot i kombination med förtätning. Framtiden 100% 

betecknar det scenario då nätet omdimensionerats efter belastningen i lågkapacitetsscenariot 

med 100% implementering av solcellsanläggningar och elbilsladdare samt förtätning. De 

numeriska värdena för utnyttjandegraden kan ses i Tabell III i Bilaga C.  

 

Figur 12: Kapacitetsutnyttjandet i Nät 1 för de olika studerade scenarierna.  

Från Figur 12 kan det konstateras att kapacitetsutnyttjandet av Nät 1 är som störst i de båda 

högkapacitetsscenarierna. Bäst utnyttjande förekommer i lågspänningsledningarna utom i de 

scenarier där implementeringen av solcellsanläggningar och elbilsladdare endast uppgår till 

50%, där är nyttjandegraden bättre i servisledningarna. Det lägsta kapacitetsutnyttjandet kan 

ses i högspänningsledningarna i alla de studerade scenarierna. I de båda lågkapacitets-

scenarierna ses en betydlig minskning i nyttjandegrad jämfört med högkapacitetsscenarierna. 

Således finns det en stor potential att öka belastningen på elnäten i lågkapacitetsscenarierna då 

endast termisk belastning beaktas. Även i studien där nätet dimensioneras efter belastningen i 

lågkapacitetsscenariot underutnyttjas nätet markant gentemot sin belastningsbara kapacitet.  
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Figur 13: Kapacitetsutnyttjandet i Nät 2 för de olika studerade scenarierna.  

I Nät 2 från Figur 13 ses att lågspänningsledningarna i högkapacitetsscenariot med en 

implementering om 100% elbilsladdare överutnyttjas med 31%. Det vill säga att ett flertal av 

ledningarna i detta scenario överbelastas. Precis som för ledningstyperna i Nät 1 är 

kapacitetsutnyttjandet lägre i lågkapacitetsscenarierna. Dock kan det noteras att kapacitets-

utnyttjandet i lågspänningsledningarna i lågkapacitetsscenariot med en implementering av 

solcellsanläggningar och elbilsladdare om 100% är högre än i högkapacitetsscenariot med 50% 

implementering av solcellsanläggningar och elbilsladdare. Således finns ett större utrymme för 

ökad belastning på ledningarna i lågkapacitetsscenararena sett till termisk belastning. 

Tvärtemot kapacitetsutnyttjandet i Nät 1 är nyttjandet av servisledningarna sämre eller likvärdig 

utnyttjandet av högspänningsledningarna utom i fallet då nätet dimensionerats efter 

belastningen. Bäst kapacitetsutnyttjande sker i lågspänningsledningarna i alla de studerade 

scenarierna. I fallet med nätet dimensionerat efter den termiska belastningen var kapacitets-

utnyttjandet av lågspänningsledningarna 42%.  

 

Figur 14: Kapacitetsutnyttjandet i Nät 3 för de olika studerade scenarierna. 
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I Nät 3 studerades endast scenario HÖG och LÅG Kapacitet med en implementering av 

solcellsanläggningar och elbilsladdare om 50%. Således ses i Figur 14 resultatet av 

kapacitetsutnyttjandet i dessa två scenarier. Precis som Nät 1 och 2 är nyttjandet av kapaciteten 

i elnät lägre i lågkapacitetsscenariot än i högkapacitetsscenariot. För Nät 3 precis som Nät 2 är 

nyttjandet av lågspänningsledningarna bäst. I båda scenarierna är utnyttjandet av servis-

ledningarna lägst.    

I Figur 15 redovisas resultatet från studien av den andra dimensionerande egenskapen för elnät: 

spänningsfall. I Figur 15 redovisas således spänningsfallet i de tre studerade nätens kund-

anläggningar. Även här studeras endast hög- och lågkapacitetsscenarierna med 50% 

implementering av solcellsanläggningar och elbilsladdare för Nät 3. I Figur IX i Bilaga C kan 

samma resultat ses men med fokus på spänningsfallets fördelning inom de studerade 

kundanläggningarna.  

 

Figur 15: Spänningsfall i de tre nätens kundanläggningar.  

Från Figur 15 kan det konstateras att spänningsfallet i kundanläggningarna överskrider det 

tillåtna värdet om 5% i alla de studerade scenarierna. Spännvidden av spänningsfallen är störst 

i högkapacitetsscenarierna och för lågkapacitetsscenariot med 100% implementering av 

solcellsanläggningar och elbilsladdare i Nät 2. Resultatet påvisar därmed att spänningsfallet i 

kundanläggningarna blir ett problem redan då endast 50% av anläggningarna installerar ny 

effektkrävande teknik, samtidigt som problematiken kvarstår även om energilager används. 

Således blir problematiken endast värre när 100% av anläggningarna utrustas med 

effektkrävande teknik och då näten förtätas. Precis som i det fall då näten dimensioneras efter 

belastningen och därmed dimensioneras med klenare ledningar.  Minst spridning i spänningsfall 

påvisas i Nät 1. Det kan dock konstateras att spridningen av spänningsfall i de olika 

kundanläggningarna minskar i lågkapacitetsscenarierna och blir mer koncentrerat även om 

spänningsfallet i enskilda ledningar fortfarande avviker stort. Numeriska värden kan ses i Tabell  

IV, Tabell V och Tabell VI i Bilaga C.  

Tabell 12 redovisar de överbelastade lågspänningsledningar som påträffades i studien av de tre 

näten. Den vänstra kolumnen anger antalet ledningar som var överbelastade medan den högra 

kolumnen anger det procentuella spannet inom vilket ledningarna var överbelastade.  
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Tabell 12: Överbelastade ledningar i de studerade näten till antal och relativ omfattning.  

 
Scenario HÖG 50%  

elbil och solceller 

Scenario HÖG 100%  

elbil och solceller 

Nät 
Antal  

[st] 

Överbel.  

[%] 

Antal 

[st] 

Överbel. 

[%] 

1 0 - 9 25 – 57 

2 4 20 – 40 39 31 – 82 

3 5 6 – 25 - - 

 
Scenario LÅG 50% 

elbil och solceller 

Scenario LÅG 100% 

elbil och solceller 

Framtiden 100 % 

elbil och solceller 

Nät 
Antal 

[st] 

Överbel.  

[%] 
Antal [st] 

Överbel. 

[%] 

Antal 

[st] 

Överbel. 

[%] 

1 0 - 0 - 0 - 

2 0 - 13 2 – 55 0 - 

3 0 - - - - - 

 

Det kan ur Tabell 12 konstateras att överbelastningen av ledningar ökar vid förtätning av 

elnäten. Flest överbelastade ledningar påträffas i högkapacitetsscenariot med 100% 

implementering av solcellsanläggningar och elbilsladdare.  

 Ekonomisk analys 

I Figur 16 redovisas resultatet av den ekonomiska analysen gällande förläggningen av 

ledningar. För Nät 3 gjordes ingen studie av förtätade nät eller nät dimensionerat efter behovet 

i lågkapacitetsscenariot med en implementering av 100% solcellsanläggningar och elbils-

laddare varför det inte heller genomfördes någon ekonomisk analys för dessa fall.  

 

Figur 16: Ekonomisk analys av förläggningen av ledningarna i de olika näten. 

Resultatet av den ekonomiska analysen i Figur 16 påvisar att kostnaden för förläggning av de 

förtätade näten är högre än förläggningen av de befintliga näten. Vidare kan det konstateras att 

det blir billigare att förlägga ett nät dimensionerat efter behovet även om skillnaden inte är 

övervägande stor.  
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 Känslighetsanalys 

I Tabell 13 redovisas hur många gånger större den högsta effekttoppen är i jämförelse med den 

lägsta maximala effekttoppen och medeleffekttoppen.  

Tabell 13: Högsta maximala effekttoppen i förhållande till den lägsta maximala effekttoppen och 

medeleffekttoppen för de olika säkringskategorierna. Beteckningen (u) står för utan eluppvärmning medan (m) 

står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd uppvärmning. 

 Högsta maximala effekttoppen 

relativt lägsta maximala 

effekttoppen 

[ggr större] 

Högsta maximala effekttoppen relativt 

medelvärdet av de maximala 

effekttopparna 

[ggr större] 

16 A (u) 12,2 2,63 

16 A (m) 3,14 1,71 

Fritidshus 5,25 1,93 

20 A (u) 12,1 2,98 

20 A (m) 6,24 2,00 

25 A (u) 2,76 3,09 

25 A (m) 4,56 1,98 

   

Från resultatet i Tabell 13 är det möjligt att konstatera att spannet mellan lägsta och högsta 

effekttopp inom de olika säkringskategorierna är stort. Mellan högsta och lägsta effekttopp 

skiljer en faktor om ungefär 3 – 16. Dessutom är medeleffekten endast mellan hälften och en 

tredjedel så hög som den högsta maximala effekttoppen. Således kan det konstateras att en 

annan metod vid val av effekttopp för konstruktion av effektkurvorna kraftigt kommer påverka 

kapacitetsutnyttjandet och spänningsfallet i elnätet till följd av andra toppeffekter på hög- och 

lågkapacitetsscenariokurvorna. Utöver detta skulle även kundanläggningarnas nätanslutning 

påverkas till följd av olika hög toppeffekt. En lägre toppeffekt skulle i många fall innebära att 

en förstärkning av anläggningars nätanslutning skulle kunna undvikas.   

I Figur 17 redovisas resultatet från beräkningen av effekttopp i högkapacitetsscenariot med 

olika storlek på elbilsladdarens effekt (möjlighet att ladda olika mängd energi i elbilsbatteriet). 

Dessutom visas i Figur 17 hur effekttopparna förhåller sig till dagens effekttopp och den 

effektbegränsande säkringsnivån i kundanläggningarna.  

 

Figur 17: Jämförelse av toppeffekt vid olika effekt på elbilsladdaren samt relation till effektbegränsning. 

Beteckningen (u) står för utan eluppvärmning medan (m) står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd 

uppvärmning. 
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Från Figur 17 kan det konstateras att en laddeffekt om 7,4 kW istället för 11 kW skulle leda till 

att Fritidshus och 25 amperesanläggningar utan eluppvärmning skulle hålla effekttoppen under 

effektbegränsningen och således inte behöva dimensionera upp säkringsstorleken. För en 

laddeffekt motsvarande den vanligaste laddeffekten idag (3,7 kW) skulle det vara möjligt att 

för alla de studerade kategorierna utom anläggningar om 20 A med eluppvärmning hålla 

effektbegränsningen. För numeriska värden se Tabell VII i Bilaga D.  

Figur 18 påvisar hur lågkapacitetsscenariots effektnivå samt kapacitetsbehovet från energilager 

påverkas vid olika effekt på elbilsladdningen förutsatt att laddningen sker under endast åtta 

timmar, det vill säga, olika mycket energi kan fyllas i elbilen. Dessutom jämförs energilagrens 

kapacitetsbehov med det möjliga solelproduktionsöverskottet under sommar för att studera den 

möjliga fyllnadsgraden av batterilagren med egenproducerad solel.  

 

Figur 18: Jämförelse av effektnivå i lågkapacitetsscenariot samt kapacitetsbehov i energilager vid olika effekter 

på elbilsladdare. Dessutom redovisas den maximalt möjliga egenproduktionen av solelöverskott under sommar. 

Beteckningen (u) står för utan eluppvärmning medan (m) står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd 

uppvärmning. 

Resultatet i Figur 18 visar hur effektnivån på lågkapacitetsscenariot reduceras för alla de 

studerade kategorierna samt att behovet av energilagerkapacitet reduceras betydligt. För en 

laddeffekt om 3,7 kW (motsvarande en energimängd om 29,6 kWh) reduceras 

kapacitetsbehovet från energilager med 53 – 68% i de olika kategorierna jämfört med en 

laddeffekt om 11 kW. För en laddeffekt om 7,4 kW (motsvarande en energimängd om 

59,2 kWh) är reduktionen i kapacitetsbehov jämfört med 11 kW mellan 27 – 35% då laddningen 

sker under åtta timmar. En annan intressant iakttagelse är att det egenproducerade 

solelproduktionsöverskottet under sommar är tillräckligt för att fylla energilagren i alla 

studerade säkringskategorier utom för anläggningar med eluppvärmning och en säkringsstorlek 

om 25 A då laddeffekten är 3,7 kW. Då laddeffekten är 7,4 kW kan dock energilagren endast 

fyllas med egenproducerad solel i anläggningar om 16 A med eluppvärmning och fritidshus. 

För numeriska värden se Tabell VIII och Tabell IX i Bilaga D.  

 

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

50

60

70

16 A (u) 16 A (m) Fritidshus 20 A (u) 20 A (m) 25 A (u) 25 A (m)

L
åg

k
ap

ac
it

et
se

ff
ek

t 
[k

W
]

[k
W

h
]

Energilagerbehov vid laddeffekt 11 kW Energilagerbehov vid laddeffekt 7,4 kW

Energilagerbehov vid laddeffekt 3,7 kW Solelproduktionsöverskott, sommar

Lågkapacitetsscenario vid laddeffekt 11 kW Lågkapacitetsscenario vid laddeffekt 7,4 kW

Lågkapacitetsscenario vid laddeffekt 3,7 kW



      

51 

 

Kapitel 5 

Diskussion och slutsats 

Till följd av den allt mer decentraliserade elproduktionen uppstår idag en allt större volatilitet i 

elproduktionen vilket ställer nya krav på elnäten. Samtidigt som ny teknik ökar kund-

anläggningars effektbehov och demografiska och sociala förutsättningar förändras sker 

förändringar i elnätsregleringen, vilken reglerar elnätsbolagens inkomster. Alla dessa aspekter 

tillsammans väntas ge nya förutsättningar och förändrade villkor för att nyttja och bedriva 

elnäten jämfört med idag.  

Detta examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i Energisystem syftar till att undersöka 

om dagens dimensionering av landsbygdsnät kommer vara tillräcklig i framtiden i och med 

ökad integration av mikroproduktion i kombination med energilager och elbilsladdare samt hur 

elnätsbolagen kan komma att påverkas ekonomiskt av framtida förändringar.  

 Generell diskussion om resultaten 

Från studien av effektkurvorna kunde det konstateras att elbilsladdningen var den teknik som 

påverkade anläggningarnas effektbehov mest. Solelproduktionen visade sig inte generera 

effekttoppar som gav någon nämnvärd påverkan på anläggningarnas effektbehov medan 

elbilsladdningen gjorde att alla de sju studerade kundkategorierna för högkapacitetsscenariot 

överskred anläggningarnas begränsning, i form av säkringsnivån. Resultatet, vilket därmed kan 

anses rimligt i och med den stora laddningseffekt som implementerades för elbilsladdningen, 

påvisar att framtida dimensioneringsproblem i anläggningar främst skulle uppstå vid en stor 

integration av elbilsladdare. För en anläggning med ett elanvändningsbeteende enligt scenario 

HÖG Kapacitet skulle det därmed innebära att nätanslutningen av anläggningarna skulle 

behöva förstärkas.  

Som konstaterats visade sig solelproduktionen inte ge någon större påverkan på 

anläggningarnas effektbehov. Vid studien av möjligheten att med smart teknik och energilager 

reducera effektanvändningen och nå ett lågkapacitetsscenario var det dock av relevans att 

studera solelproduktionsöverskottets möjlighet att nyttjas i ett energilager. Med den stora 

laddningseffekt som eftersträvades för elbilsladdningen kunde det konstateras att stora 

energilager skulle vara nödvändiga för att nå ett lågkapacitetsscenario. För de olika 

kundkategorierna krävs batterilager med kapaciteter mellan 50 – 60 kWh vilket svarar mot en 

investeringskostnad om 100 000 – 1 000 000 kr. Då solelproduktionsöverskottet visade sig 
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variera mellan 25 – 36 kWh visade det sig att det inte skulle vara möjligt att fylla energibehovet 

med egenproducerad solkraft. Att solelproduktionsöverskottet inte räcker för att fylla 

energibehovet i batterilagren förklaras med att anläggningen som studerats i studien hade en 

maximal teoretisk produktionskapacitet om ungefär 72 kWh/dygn vid optimala förhållanden. 

Från den faktiska solelproduktionen ska därefter anläggningens konsumtion subtraheras varvid 

den resterande andelen kan nyttjas i ett energilager. Dessutom varierar solelproduktionen 

beroende på anläggningens geografiska placering och väderstreck samt beroende på övriga 

omgivningsfaktorer. Således skulle det vara nödvändigt att fylla en del av batterilagret med 

hjälp av elkraft direkt från elnätet för att kunna nå lågkapacitetsscenariot. Detta påvisar därmed 

att andra vägar för att nå ett lågkapacitetsscenario kan vara att förespråka som ett komplement 

till egenproduktion.  

Med hänsyn till den stora investeringskostnad som skulle krävas i batterilager undersöktes 

anläggningarnas möjlighet att istället använda smart styrning vid laddningen av elbil och på så 

sätt distribuera elbilsladdningen över dygnet för att reducera effekttoppen. Resultaten påvisade 

dock att smart laddning av elbilen endast reducerar effekttoppen under den begränsande 

säkringsnivån för två av de undersökta kategorierna. För de fem övriga kategorierna visade sig 

smart elbilsladdning inte var tillräckligt för att hålla säkringsbegränsningen. Det ska dock 

poängteras att det vid beräkningen ansattes att elbilen befinner sig i hemmet i tio timmar vilket 

skulle kunna skilja sig från fall till fall varför det skulle kunna vara möjligt att ytterligare 

reducera effektbehovet med hjälp av distribuerad laddning.   

Även om säkringsbegränsningen inte var möjlig att nå med en smart elbilsladdning visade det 

sig att behovet av energilager reducerades kraftigt om utgångspunkten istället var att 

anläggningen skulle hålla effektbehovet under den begränsande säkringsnivån. Som förväntat 

kunde det därmed konstateras att det blir betydligt enklare att tillgodose energilagret med 

egenproducerad solkraft och den totala investeringskostnaden skulle kunna reduceras avsevärt. 

Med utgångspunkten att hålla anläggningens säkringsnivå reduceras energilagerstorleken till 

3,5 – 8 kWh, en minskning med 84 – 93%, vilket sänker investeringskostnaden för ett 

batterilager till 10 000 – 120 000 kr vilket istället resulterade i ett solelöverskott för distribution 

ut på elnätet.  

Genom att anpassa anläggningarna för att hålla sina effekttoppar under den begränsande 

säkringsnivån antogs påverkan på elnätens belastning vara fortsatt hög men ändå resultera i ett 

undvikande av förstärkningsbehov från nätbolagens håll. Vid studien av kapacitetsutnyttjande 

av elnäten visade det sig dock att det förväntade behovet av nätförstärkningar vid ett framtida 

elanvändningsmönster enligt högkapacitetsscenariot inte skulle komma att vara nödvändigt sett 

ur belastningssynpunkt.  

Från resultatet kunde det konstateras att alla de tre studerade näten var överdimensionerade sett 

till termisk belastning och i stort sett kunde hantera en belastningssituation enligt högkapacitets-

scenariot samt vid en förtätningssituation. Visserligen blev enskilda ledningar i näten 

överbelastade i de studerade scenarierna men totalt sett var det endast lågspänningsledningarna 

i Nät 2 som i medeltal visade sig bli överbelastade med 31% i högkapacitetsscenariot med en 

implementering om 100% elbilsladdare och solcellsanläggningar samt en förtätning med fiktiva 
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villakluster. Vidare kan det konstateras att lågspänningsledningarna var de ledningar som 

utnyttjas bäst i de studerade näten. Förklaringen skulle kunna vara att ett ökat antal 

kundanläggningar i näten ger en större belastning på själva överföringsnätet vilket motsvaras 

av lågspänningsledningarna medan utnyttjandegraden i servisledningar och högspännings-

ledningar inte blir fullt lika hög vid övergången till ett högkapacitetsscenario då dessa ledningar 

i allmänhet alltid dimensioneras med goda säkerhetsmarginaler (Carlsson, 2016). 

I alla de tre studerade näten kunde det konstateras att kapacitetsutnyttjandet av elnäten 

minskade vid en övergång till lågkapacitetsscenariot, vilket kan anses rimligt eftersom 

toppbelastningen i näten minskade. Trots att två av nätens ledningar omdimensionerades efter 

studier av belastningen i ledningarna fanns ett stort underutnyttjande av elnätens kapacitet. En 

av anledningarna är att de minsta servisledningar som studerades hade en ledararea om 10 mm2 

vilket i de flesta fall innebar en överdimensionering belastningsmässigt sett. Anledningen till 

att den minsta ledararea som studerades var 10 mm2 är att det enligt lagkrav ska vara en 

sammanlagd ledararea på nätets PEN-ledare (skyddsjord och neutralledare) om minst 10 mm2 

alternativt 16 mm2. Teoretiskt sett hade ledararean i flera fall kunnat var betydligt mindre vilket 

ur ett nyttjandeperspektiv hade påvisat ett betydligt bättre användande av elnätet men då med 

följden att elsäkerhetsföreskrifterna inte kan efterlevas.  

Därmed kan det konstateras att utifrån den genomförda studien är kapacitetsutnyttjandet i 

elnätens ledningar idag lågt sett till termisk belastning. Vid ett framtida scenario med behov av 

höga kapaciteter ute i anläggningarna finns behov av att byta ut, alternativt förstärka enskilda 

ledningar eller delar av näten men översiktligt sett påvisar resultaten från studien att de 

studerade näten kommer klara det framtida belastningsbehovet. Dock är det tre parametrar som 

är dimensionerande vid byggnation av elnät; belastning, spänningsfall och kortslutnings-

strömmar, varför det inte är tillräckligt att studera endast belastningen för att dra en slutsats 

gällande nätens dimensionering.  

Vid förläggning av ledningar tillkommer kostnader för markberedning och annan åverkan. 

Således är det förklarligt att vid förläggning planera för ett framtida ökat effektbehov och 

därmed förlägga ledningar med utrymme för ökad effekttransport vid samma tillfälle. Att inse 

behov av ökad kapacitet efter förläggningen, det vill säga förstärkningsbehov, skulle medföra 

att markberednings- och åverkanskostnader skulle behöva betalas igen. Med det sagt är det 

rimligt att elnäten idag är överdimensionerade och alltså underutnyttjade. Vid en övergång till 

lågkapacitetsscenariot skulle det således innebära att elnätets utnyttjande skulle reduceras 

ytterligare och stora investeringar för nätbolagen skulle kunna bli svåra att se en rimlig 

återbetalningstid på.  

Vad som dock påvisades vara och även redan idag kan vara ett problem i landsbygdsnät var 

spänningsfallet i kundanläggningar. Det tillåtna spänningsfallet om 5 % i kundanläggningar 

kunde totalt sett inte hållas i något av de studerade scenarierna eller näten. Därmed påvisar den 

genomförda studien att problematiken med en stor implementering av elbilsladdare i svaga 

landsbygdsnät ligger i spänningsfallet snarare än i nätets termiska dimensionering. Genom 

studien av förtätade områden med fiktiva villakluster kunde det konstateras att en sådan 
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situation skulle vara än mer problematisk ur spänningsfallssynpunkt. I en handfull av de 

studerade anläggningarna visade sig spänningsfallet överstiga 50%.  

Att studien påvisar att spänningsfallet överskrider den tillåtna gränsen är i sig inte konstigt 

eftersom stora belastningsökningar implementeras ute i anläggningarna i näten. Däremot kan 

det till följd av resultatet för lågkapacitetsscenariot om 50% implementation av solcells-

anläggningar och elbilsladdare konstateras att en relativt låg implementering av de effekt-

krävande teknikerna men med hjälp av smart teknik och energilager ändå resulterar i 

spänningsfall över den tillåtna gränsen. Dock är spänningsfallen i lågkapacitetsscenariot med 

50 % implementation av solcellsanläggningar och elbilsladdare mer koncentrerat och lägre än 

i de övriga scenarierna. Vid studien av förtätade nät konstaterades de största avvikelserna i 

spänningsfall vilket kan anses rimligt eftersom belastningen långt ute i näten och därmed långt 

ifrån det starka matande nätet ökas. Spänningsfall ökar i takt med ledningens längd vilket tydligt 

påvisas från studiens resultat.  Att spänningsfall är den stora problematiken i landsbygdsnät 

bekräftades även av Johan Dahlberg (2017) eftersom näten inte är dimensionerade för stora 

koncentrareade belastningar, vare sig sett till lednings- eller komponentdimensionering.   

Från resultatet kan det därmed förmodas att det med relativt enkla medel skulle vara möjligt att 

avhjälpa problematiken med spänningsfall i ett lågkapacitetsscenario. I ett 

högkapacitetsscenario där spänningsfallen i många fall var upp mot 40 – 50% krävs betydligt 

större insatser för att reducera spänningsfallet till acceptabla nivåer.  

Därmed kan det rörande dimensioneringen av elnätet konstateras att belastningsmässigt är 

elnäten i stort överdimensionerade medan de sett till spänningsfallet är underdimensionerade. 

Således skulle en studie av kortslutningsströmmar i nätet även varit att föredra.  

Vid studien av kostnader för förläggning av elnät konstaterades att skillnaden i kostnad mellan 

de olika scenarierna och det fall där nätet dimensionerades utifrån den termiska belastningen 

inte var speciellt stor. Resultatet verkar rimligt eftersom den stora kostnaden för förläggning av 

elnät ligger i markberedning och inte i själva ledningarna. Resultatet från studien påvisar även 

att det för nätbolagens del inte skulle innebära några större besparingar vid nybyggnation av 

elnät. Däremot kan det konstateras att investeringskostnaderna i näten är höga i förhållande till 

det kapacitetsutnyttjande som påvisas. 

 Diskussion kring känslighetsanalys 

Från känslighetsanalysen av val av effektkurva för kunder inom olika kategorier kan det 

konstateras att det är stor avvikelse mellan högsta och lägsta maximala effekttopp samt 

medeleffekttoppen inom kategorierna. Resultatet i sig är inte konstigt då alla elanvändare 

använder olika mycket effekt och i ett spann av kundanläggningar är det stor skillnad i 

individuellt beteendemönster.   

Givetvis kommer resultatet för val av effekttopp påverka kapacitetsutnyttjandet i elnäten. Det 

enda som kan sägas utifrån resultatet utan att genomföra en simulering är att belastningsgraden 

i servisledningar troligtvis kommer påverkas med en faktor motsvarande den redovisade i 

Tabell 13. Vad gäller kapacitetsutnyttjandet i övriga nätet samt spänningsfallet i kund-
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anläggningarna är det inte möjligt att dra några slutsatser rörande detta utan att genomföra 

simuleringar. Det kan dock förmodas att en lägre toppeffekt i simuleringarna kommer reducera 

belastningen i nätet och således reducera kapacitetsutnyttjandet men även spänningsfallet i nätet 

och kundanläggningarna.  

Resultatet av känslighetsanalysen för val av laddeffekt eller möjlig mängd energi som 

bilbatteriet kan fyllas med, visar att en lägre effekt på elbilsladdningen skulle innebära att en 

större andel av de studerade anläggningarna kan hålla effektbegränsningen i form av säkringen. 

Ju lägre laddeffekt desto fler anläggningar klarar att hålla effektbegränsningen utan att behöva 

säkra upp. Detta förutsatt att elbilen laddas fortsatt under endast åtta timmar, det vill säga, 

antingen är elbilsbatteriet reducerat i storlek eller så kan inte batteriet laddas fullt. Detta resultat 

kan anses rimligt eftersom en mindre effekt på elbilsladdaren per automatik leder till en lägre 

toppeffekt. Således skulle val av en lägre laddeffekt nyttjad under samma begränsande tid (åtta 

timmar) resultera i en lägre effekt i lågkapacitetsscenariot samt ett reducerat kapacitetsbehov 

från energilager, vilket också kan konstateras från känslighetsanalysen. Dessutom ökar 

möjligheten att fylla energilagret med egenproducerad solel betydligt när laddeffekten och 

därmed energilagerstorleken reduceras. Således kan det konstateras det finns möjlighet att både 

hålla effekttoppen under säkringsnivån samtidigt som det är möjligt att nå ett 

lågkapacitetsscenario genom att utnyttja energilager fyllt med egenproducerad solel. Förutsatt 

en mindre laddeffekt eller att hela bilbatteriet inte kan laddas i hemmet. 

 Validering och möjliga felkällor 

För att studera elanvändningen och effektkurvans utseende inom olika säkringskategorier 

studerades elanvändningen för ett begränsat antal anläggningar inom de olika kategorierna. 

Inom vissa av de anläggningskategorier som studerats var antalet anläggningar med data väldigt 

få, vilket gav en ökad osäkerhet i den studerade elanvändningen.  

Den effektkurva som valdes ut för vidare studie inom de olika kategorierna var den kurva med 

högst effekttopp eftersom den förmodades ge störst effekter på belastningen i elnätet. Till följd 

av detta kan det tänkas att elanvändningen i den specifikt utvalda kurvan avviker från det 

vanligast förekommande beteendet inom samma kategori samtidigt som effektkurvorna saknar 

statistisk förankring. Detta i sin tur skulle kunna leda till att de effektkurvor som studerats och 

de effekttoppar som implementerats i simuleringen avvikit från den genomsnittligt förväntade 

elanvändningen. För att reducera risken av att studera orättvisande elanvändningsmönster för 

en normal kundanläggning bör fler effektkurvor studeras och någon form av statistisk metod 

appliceras. 

Från känslighetsanalysen framgår tydligt hur stort spannet är mellan högsta, lägsta och 

medeleffekttopp bland de maximala effekttopparna. Därmed har valet av effekttopp stor 

betydelse för studiens fortsatta resultat. Då ett ”worst case” är av intresse att undersöka kan det 

anses rimligt att studera de högsta maximala effekttopparna. Sett till medelvärdet av 

effekttopparna inom de olika kategorierna kan det dock konstateras att medeleffekttopparna 

ligger 2 – 3 gånger lägre än de högsta. Detta kan överestimera den vanligast förekommande 

maximala effekttoppen i kundanläggningarna.  
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Valet av effektnivå för elbilsladdaren visade sig ha stor betydelse för utfallen av hög- och 

lågkapacitetsscenarierna eftersom laddningen visade sig generera en hög effekttopp. Hade en 

lägre eller större effekt valts på elbilsladdaren hade resultaten sett annorlunda ut vilket även 

känslighetsanalysen visar. Dock ansågs enligt branschen det mest troliga vara stora laddare med 

en effekt kring 11 kW inom de närmsta åren.  Med det sagt ska även förtydligas att storleken 

på elbilsbatteriet påverkar längden på laddningen och således storleken på de batterilager som 

behövs för att nå ett lågkapacitetsscenario. Därmed beror även resultaten på val av storlek på 

elbilsbatteri, som i denna studie valdes till 80 kWh, eftersom det enligt branschen är stora 

bilbatterier med stor kapacitet som kommer vara vanligast i den närmsta framtiden.  

Känslighetsanalysen som endast tagit hänsyn till storlek på elbilsladdare och inte till storlek på 

bilens batteri påvisar tydligt vikten av detta. Hade det i känslighetsanalysen antagits att 

bilbatteriet fortsatt skulle fyllas hade det inte varit möjligt att reducera storleken på energilagren 

och sänka lågkapacitetsscenariots effektnivå. Detta eftersom samma mängd energi skulle varit 

nödvändig att överföra till elbilsbatteriet men under en betydligt längre tid till följd av en lägre 

effekt.  

Vid beräkning av solelproduktion antogs en verkningsgrad om 18% till följd av den förväntade 

effektivitetshöjningen till 24% år 2050. Således är det möjligt att verkningsgradens utveckling 

för solceller inte följer detta förväntade beteende samt att produktionen som kan ges av 

anläggningen beror på vilken verkningsgrad som används i beräkningen. Dessutom beror den 

möjliga solelproduktionen till stor del på geografiska förhållanden och att det i studien är en 

horisontellt placerad solcellsanläggning som beaktats. Dessutom studerades solinstrålningen 

under sommar för juli månad. Den sommarmånad som har högst solinstrålning i Sverige är 

egentligen juni månad (SMHI, 2017) varför valet av sommarmånad resulterade i en något 

mindre solelproduktion än om juni månad använts. Därmed undersöktes solinstrålningen för 

den bästa dagen i juni månad för Mariestad och Södertälje under den studerade fyraårsperioden 

2012 – 2016. För Mariestad visade sig solinstrålningen under juli månad jämfört med den bästa 

instrålningen i juni månad vara 6% lägre medan för Södertälje var instrålningen ungefär 2% 

lägre än i juni månad. Således skulle solelproduktionen blivit något högre om juni månad 

använts som månad för inkommande solinstrålning.  

Som en följd av dessa antaganden kan det alltså konstateras att alla beräkningar av 

energilagringsbehov och solelproduktionsöverskott kan över- eller underskatta det verkliga 

behovet och produktionen. Resultatet skulle dock kunna sägas ge en fingervisning om hur ett 

framtida beteende skulle kunna te sig och vilka effekter det skulle ge även om de exakta 

numeriska angivelserna inte är helt korrekta.   

Scenarierna där det studerats hur en utbredning av 50 och 100% implementering av ny tekniker 

påverkat elsystemet kan också bidra till felaktigheter i resultaten. Det är omöjligt att idag säga 

hur stor en implementering av de framtida teknikerna skulle kunna bli. Vad som kan konstateras 

är dock att implementeringen av 100% solcellsanläggningar i anläggningarna förmodligen inte 

är realistisk eftersom aspekter så som anläggningens placering i förhållande till väderstrecken, 

omgivningsfaktorer, takets karakteristik och ekonomiska aspekter kommer påverka 

lämpligheten för implementering av solceller.  På samma sätt kommer installationsgraden av 

elbilsladdare och energilager förmodligen inte kunna uppgå till 100% inom de närmaste åren 
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eftersom bland annat ekonomiska aspekter kommer påverka konsumenternas förmåga att 

anamma de nya teknikerna.  

Vid framtagandet av lågkapacitetsscenariot togs ingen hänsyn till framtida energi-

effektivisering. Detta eftersom det antas att energieffektivisering kommer beaktas i framtiden 

oavsett om det skulle vara ett scenario liknande HÖG Kapacitet eller LÅG Kapacitet som 

inträffar. En annan orsak till att utelämna energieffektivisering är att energianvändningen 

minskar inom alla sektorer idag men samtidigt anskaffas allt fler olika effektkrävande tekniska 

apparater till hushållen varför det är väldigt svårt att utreda den exakta graden av 

energieffektivisering.  

Vid beräkningen av kostnaden för att förlägga elnät användes översiktskostnader som 

inkluderade förläggning av ledning, markarbeten, materialkostnader samt övriga kostnader. 

Detta gör att kostnaderna kan komma att se annorlunda ut om den ekonomiska beräkningen 

genomförts på ett djupare plan.  

Elnätsdatan visade sig i vissa fall vara undermålig gällande uppgifter om förläggningssätt, 

vilken skärmarea de olika ledningarna hade samt typ av isolering på olika ledare. Detta innebar 

att skärmarea valdes utefter dimension på fasledare samt att simuleringsprogrammet använde 

standardisolering beroende på typ av ledare och att förläggningen valts utefter studier av 

ledningstyp samt geografiska förhållanden. För att göra simuleringarna mer verklighets-

förankrade hade information om dessa parametrar varit nödvändig.  

Simuleringsprogrammet NETKOLL var ett enkelt program att lära sig för att använda till 

simuleringen. Dock kunde programmet ej väga in tidsvariation i effektanvändning vilket 

innebar att endast ett momentant effektvärde kunde studeras. Således valdes att studera det 

värsta tänkbara scenariot för elnätet och den högsta effekttoppen som inträffade under dygnet 

användes i simuleringen.  Detta innebär att simuleringsresultaten påvisar den mest extrema 

belastningssituation som kan uppstå för elnätet, vilken inte nödvändigtvis kommer vara den 

situation som oftast förekommer. Detta kan även relateras till resultaten över 

kapacitetsutnyttjandet på elnäten som studerats. Resultatet visar att det finns ett stort 

underutnyttjande av näten sett till termisk belastning trots att den situation som studerats är den 

värsta tänkbara situationen för elnätet belastningsmässigt. Dessutom bidrog programmets 

begränsning gällande hantering av tidsvarierande data till att en studie av huruvida 

solelproduktionen ute i kundanläggningarna genererade överspänningar eller ej inte kunde 

genomföras inom projektets tidsramar. Vid en vidare studie hade det därmed varit möjligt att 

studera huruvida solelproduktion i kundanläggningar hade varit ett möjligt verktyg för att 

reducera spänningsfall.  

NETKOLL tog heller ingen hänsyn till den sammanlagring som sker i ett verkligt 

elanvändningsfall. Alla elanvändare använder inte elen samtidigt och dessutom använder de 

inte samma mängd. Således implementerades en effekt som representerade ett medelvärde av 

elanvändningen från flera kunder inom samma säkringskategori. Denna förenkling antogs 

motsvara den sammanlagring som används vid verkliga dimensioneringar, vilken enligt 

Carlsson (2017) är baserad på erfarenhet. För elbilsanvändningen antogs ingen sammanlagring 

alls eftersom det i studien förmodas att det sker ett stort genomslag av elbilsanvändning vilket 
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i sin tur ökar sannolikheten för att elanvändare kommer ladda elbilen vid samma tidpunkt och 

med samma effekt. Givetvis kan detta vara en möjlig felkälla.  

Vid utläsandet av resultatet från simuleringarna fick en stor del av arbetet göras manuellt. Detta 

kan ha fört med sig avläsningsfel vilket gjorde att studien fick begränsas till följd av det 

tidskrävande arbetet. Exempelvis hade det varit fördelaktigt att studera effekterna av att också 

ändra nätets belastning för olika anläggningar för att utröna validiteten i nätens kapacitets-

utnyttjande. För att undvika liknande problem bör en annan programvara användas vid liknande 

studier. Dessutom kan inte NETKOLL hantera överbelastningar med mer än 20% varför studien 

av spänningsfallet i högkapacitetsscenariot med 100% utbredning av solceller och elbilsladdare 

för Nät 2 inte stämmer helt. Det var därför nödvändigt att dimensionera upp storleken på ledare 

och transformatorer för att simuleringen skulle fungera. Således går det inte att studera ett helt 

linjärt samband mellan spänningsfallet i scenarierna med en 100% implementering av solcells-

anläggningar och elbilsladdare i Nät 2. Detta gör att resultatet över spänningsfallet för 

högkapacitetsscenariot i Nät 2 inte är helt jämförbart med resultatet av lågkapacitetsscenariot. 

Således finns det utrymme för att förbättra och fördjupa de studier som genomförts genom att 

exempelvis säkerställa indata med hjälp av statistiska metoder och använda ett lämpligare 

simuleringsverktyg.  

 Analys 

Eftersom det genom studien visat sig att det vid ett högkapacitetsscenario kommer bli 

nödvändigt att förstärka nätanslutningen för samtliga studerade anläggningar kan det tänkas att 

scenario LÅG Kapacitet kommer bli det elanvändningsbeteende som eftersträvas för att 

undvika förhöjda nätavgifter. Visserligen kostar det idag lika mycket att nyansluta en 

anläggning om 16 A, 20 A eller 25 A. Således skulle en nybyggd anläggning kunna anslutas till 

25 A och på så sätt ges ett större spelrum i val av storlek på elbilsladdare till samma kostnad 

som en anslutning om 16 A även om den fasta nätavgiften skulle bli högre. Detta gör att 

anläggningens elanvändning skulle kunna vara högre än förväntat utan att problem uppstår.  

Enligt Andersson m.fl. (2015) tros dock effekttariffer vara den vanligaste debiteringsmodellen 

för elanvändning i framtiden. Detta skulle innebära att ett beteende enligt högkapacitets-

scenariot, med ett högt effektuttag under vissa tidpunkter, skulle generera höga elkostnader för 

anläggningen. Kombinationen av höga nätavgifter och införande av effekttariffer talar för att 

lågkapacitetsscenariot skulle vara det eftersträvansvärda för enskilda kunder som investerar i 

effektkrävande teknik.  

För att möjliggöra elanvändning enligt lågkapacitetsscenariot krävs dock att energilager och 

smart teknik implementeras i kundanläggningarna. Därmed rör det sig om stora investeringar 

som ska till för att nå en låg och effektmässigt konstant elanvändning. Möjligheten att ansöka 

om investeringsstöd för energilager begränsas även av att energilagret måste kompletteras av 

en småskalig elproduktionsanläggning. Därmed krävs att energilagret fungerar som ett stöd för 

att höja egennyttjandet av egenproducerad elkraft för att investeringsstöd ska ges.  Med det sagt 

innebär en investering i ett stort och dyrt energilager att det även krävs en investering i 

exempelvis en solcellsanläggning om det ska vara möjligt att ansöka om investeringsbidrag. 

Visserligen kan investeringsstöd ges även för solcellsanläggningar men den totala kostnaden 
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för den enskilde kunden blir fortfarande i dagsläget hög varför en installation med stora 

batterilager inom den närmsta framtiden kan ifrågasättas, även med en framtida förväntad 

prisreduktion.  

För att nyttja batterilagret optimalt och höja utnyttjandegraden på den egenproducerade 

elkraften bör batterilagret därmed dimensioneras efter den möjliga elkraftsproduktionen som 

finns att tillgå. Från resultatet av den maximalt möjliga solelproduktionen som kunde ges från 

anläggningarna inom de olika kategorierna kunde det konstateras att ingen av anläggningarna 

kunde producera tillräckligt stort solelöverskott för att fylla energilagrena. Detta innebär alltså 

att en del av batterilagret som krävs för att klara lågkapacitetsscenariot kommer behöva laddas 

med hjälp av elkraft direkt från elnätet såvida det inte finns smart teknik i form av laststyrning 

och liknande som kan hjälpa till att fördela effektbehovet över dygnet och på så sätt reducera 

behovet av batterilagret. För att investeringen i batterilagret ska kunna återbetala sig krävs att 

den stora andelen av effektbehovet kan tillgodoses via egen produktion. I ett sådant fall skulle 

det vara det möjliga solelproduktionsöverskottet som dimensionerade storleken på batterilagret 

och därmed skulle effektnivån för lågkapacitetsscenariot inte kunna bli fullt så låg eller så skulle 

någon annan smart teknik behöva implementeras för att hjälpa till att trycka ner effekttoppar 

till effektnivån för lågkapacitetsscenariot.  

Om målet istället skulle vara att hålla effektbehovet under den begränsande säkringsnivån 

skulle solelproduktionsöverskottet istället ge en stor andel solkraft som skulle skickas ut på 

elnätet. I ett sådant fall finns möjligheter att sluta handelsavtal och få betalt för överskotts-

produktionen som skickas ut på elnätet samtidigt som en skattereduktion föreligger per 

producerad kWh. För dessa ersättningar finns dock begränsningar i mängd av ersättning och 

anläggningens elmätare måste bytas ut för att kunna mäta effekttransport i två riktningar (Adås 

& Ebner, u.å).  

De efterforskningar som genomfördes inom elbilsladdarens framtid påvisade att trenden går 

mot att elbilsladdare blir större effektmässigt den närmsta tiden. I framtiden tror dock Bjärsvik 

(2017) att mindre elbilsladdare med en maximal effekt om upp till 10 kW kan komma att bli 

det vanligaste på marknaden. Detta är eftersom en snabb laddning med hög effekt sliter mer på 

batteriet livslängd än om laddningen sker långsammare och med en lägre effekt. Dessutom 

menar Bjärsvik att det är troligt att laddinfrastrukturen kommer nyttjas i större utsträckning allt 

eftersom den kommer ikapp i utvecklingen. Således skulle en billaddare och anläggningens 

nätanslutning inte behöva ha kapacitet att fylla ett helt elbilsbatteri samtidigt som det är tänkbart 

att batteristorleken och därmed räckvidden i elbilarna blir mindre i framtiden i och med en mer 

tillgänglig laddinfrastruktur. Frågan är dock hur snabbt infrastrukturen för elbilsladdning 

kommer växa fram. För boende på landsbygden kan det tänkas att det tar längre tid innan 

infrastrukturen blir väletablerat vilket skulle ge ett fortsatt behov av lång räckvidd samt 

möjlighet att ladda bilbatteriet fullt i hemmet. 

Om bilbatteriernas kapacitet skulle minska i kombination med att laddningseffekten minskar 

skulle scenario HÖG Kapacitet kunna vara överestimerat och behovet av energilager skulle se 

helt annorlunda ut för att nå lågkapacitetsscenariot, vilket även påvisas i känslighetsanalysen. 

Det finns helt enkelt en rad möjliga utfall vad det gäller framtidens elanvändning och dess 
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påverkan på elnätet. En stor del av utfallets utseende beror på teknikutveckling och 

prisreduktion på ny teknik. Denna studie kan sägas vara ett av alla de möjliga utfall som kan 

komma att inträffa.  

Det finns även andra alternativ till möjligheten att ladda elbilsbatteriet hemma. Valet av effekt 

på laddaren och bilbatteriets storlek kan varieras precis som storleken på batterilagren och 

huruvida det ska vara möjligt att ladda fullt hemma eller ej. Beroende på de val som görs skulle 

det kunna sägas att varje kombination ger vissa möjligheter, eller förutsättningar, och således 

placeras på ett visst ställe på en fiktiv scenarioaxel, se Figur 19.  

 

Figur 19: Fiktiv scenarioaxel vid implementering av effektkrävande teknik i elnäten.  

Det kan vara ekonomiska aspekter som gör att valet blir att nöja sig med en mindre laddare men 

ej ha möjligheten att ladda hela elbilsbatteriet hemma eller att göra investeringar i mindre 

energilager men då inte kunna nå det definierade lågkapacitetsscenariot. Denna studie har 

behandlat scenariot med hög laddningseffekt med laddning på ett kapacitetskrävande sätt samt 

scenariot med stora energilager för att nå lågkapacitetsscenariot och samtidigt kunna ladda 

elbilsbatteriet fullt. Axeln som presenteras är helt fiktiv och visar bara på vart i kapacitetsbehov 

(effektbehov) utvecklingen och de val som görs av enskilda kunder i kombination med 

nätbolagen skulle kunna hamna. Idag är effekttopparna relativt låga i jämförelse med de 

effekttoppar som uppstår vid införskaffande av elbil och tillhörande laddare. Således kanske 

utvecklingen av effektbehov kommer innebära en försämring jämfört med nivåerna idag innan 

ett komplett sammankopplat energisystem kan skapas. Ett möjligt scenario i framtiden är att 

elbilarna fungerar som portabla energilager där samverkan mellan kunder gör att hela områden 

kan nå en platt effektprofil.  

Hur framtidens elanvändning än ser ut kommer det vara nätbolagen som måste agera utefter 

förändringarna. I en framtida nätreglering är det möjligt att elnätsbolagens inkomster baseras 

på effektivitet i användandet av deras elnät, till skillnad mot dagens system där mängden nät 

och dess ålder sätter inkomsten. Vid en större övergång till lågkapacitetsscenariot skulle detta 

innebära att inkomsterna från de fasta nätavgifterna skulle minska till följd av att 

anläggningarna reducerar sitt effektbehov. Näten, som redan idag enligt studien av 

utnyttjandegraden är överdimensionerade sett till belastning, skulle komma att tappa stort i 

värde om inkomsten baserades på nyttjandegrad. Kombineras dessa inkomststudier med att 
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effekttariffer införs, där strävan för den enskilde kunden blir att ha en så låg effekttopp som 

möjligt, minskar även inkomsterna för överföring till anläggningarna.  

För att säkra framtida inkomster finns utrymme att skapa nya affärsmodeller baserat på det 

framtida tänkbara beteendet. Genom att skapa en affärsmodell med hänsyn till förväntade 

förändringar kan elnätsbolagen ta en del i att styra vart framtidens elanvändning kommer landa. 

Den fiktiva utvecklingsaxeln i Figur 19 påvisar några av de möjliga utfall som skulle kunna bli 

verklighet.  

I ett första skede kanske det är av största vikt för elnätsföretagen att undvika att allt för många 

anläggningar säkras upp och blir momentant effektkrävande eller att anläggningarna går över 

till ett lågkapacitetsscenario. Detta för att dels undvika problem med förstärkningar och 

spänningsfall i näten vid effekttoppar samt för att inte reducera nyttjandegraden av näten. Det 

vill säga att det kanske finns en möjlighet för elnätsbolagen att exempelvis hyra ut 

solcellsanläggningar och energilager för att säkerställa att säkringsnivåerna inte höjs i 

anläggningarna samtidigt som utnyttjandegraden i näten inte minskar lika mycket som vid en 

övergång till ett lågkapacitetsscenario. Ett överskott av solelproduktion som skickas ut på 

elnätet skulle också kunna hjälpa till att hålla uppe spänningsnivån och således reducera 

spänningsfallet. Dock skulle denna mängd överskottsproducerad solel kunna leda till 

bekymmer med frekvensreglering till följd av volatiliteten i solelproduktionen. Där har 

Tyskland kommit långt i utvecklingen och arbetar idag med uthyrning av energilager för att 

reducera risken för volatilitet i elnätet. Alternativt skulle större solcellsanläggningar och 

energilager kunna hyras ut till en större kostnad för att gynna ett lågkapacitetsscenario där 

komponenter i nätet vid livslängdens utgång byts ut eller vid nybyggnationer anpassas till 

komponenter med rätt dimensionering. 

 Slutsats 

Det är tre parametrar som påverkar ett elnäts dimensionering; spänningsfall, termisk belastning 

och kortslutningsströmmar. I detta projekt har syftet varit att undersöka hur två av dessa 

parametrar kommer påverkas i framtiden utifrån två olika framtidsscenarier, nämligen 

spänningsfall och termisk belastning. Ett scenario där effektanvändningen i kundanläggningar 

ökar till följd av investering i effektkrävande teknik så som solcellsanläggningar och 

elbilsladdare samt ett scenario där effektbehovet minskas, trots investeringar i effektkrävande 

teknik, med hjälp av energilager. Dessutom har studien syftat till att undersöka hur 

kundanläggningar inom olika säkringskategorier och med olika typ av uppvärmning kommer 

påverkas av förändrat effektbehov samt hur alla förändringar på elnätet skulle kunna påverka 

elnätsbolagen.  

Studien påvisar att integration av stora elbilsladdare utan användande av smart teknik och 

energilager kommer resultera i ett förstärkningsbehov av enskilda kundanläggningars säkringar 

baserat på de antaganden gällande laddningseffekt och bilbatteristorlek som gjordes. Genom att 

implementera kapacitetsmässigt stora energilager är det dock möjligt att nå ett lågkapacitets-

scenario med en helt platt effektkurva på dygnsbasis. Ingen av de studerade säkrings-

kategorierna kan dock tillgodose hela batterilagren med egenproducerad solelkraft varför 

investeringen i energilager skulle kunna bli en kompromiss mellan möjlighet till investerings-
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bidrag eller en högre effektnivå på lågkapacitetsscenariot. Batterilager är idag, men även 

framöver, en dyr teknik att investera i. Möjligheten till investeringsbidrag beviljas dessutom 

endast om batterilagrets syfte är att öka egenanvändandet av egenproducerad elkraft varför en 

förutsättning är att ha investerat i en småskalig elkraftsanläggning.  

Genom att studera två av de tre dimensionerande egenskaperna för elnät kunde det konstateras 

att ett framtida högkapacitetsscenario med 100% utbredning av elbilsladdare och solcells-

anläggningar gav Nät 2, vilket hade en stor andel fritidshus anslutna och således var ett lite 

svagare nät, en överutnyttjandegrad om 31% sett till termisk belastning. Utöver detta visade sig 

överbelastning endast inträffa på enskilda ledare i nätet medan näten utöver detta överlag 

klarade ett ökat kapacitetsbehov väl. Således var övriga nät och samtliga nät i de övriga 

scenarierna kraftigt överdimensionerade sett till termisk belastning.  

Spänningsfallet visade sig vara den stora problematiken vid implementering av ny 

effektkrävande teknik och vid förtätning med fiktiva villakluster i landsbygdsnät. Alla de 

studerade scenarierna påvisade att spänningsfallet i kundanläggningarna överskrider det tillåtna 

värdet om 5%. Det kunde även konstateras att spridningen i spänningsfall var större i 

scenarierna där implementering av solcellsanläggningar och elbilsladdare upp gick till 100% 

och näten förtätades med fiktiva villakluster. I scenarierna med LÅG Kapacitet visade det sig 

dock att spänningsfallsproblematiken borde vara möjlig att avhjälpa med relativt enkla insatser.  

Därmed kan det konstateras att i denna studie visade sig spänningsfall vara den 

dimensionerande parametern för de studerade landsbygdsnäten och således är näten i dagsläget 

inte rustade för ett framtida ökat kapacitetsbehov.  

Kostnadsmässigt visade det sig inte vara någon större skillnad i investering vid förläggning av 

näten för de olika scenarierna. För nätbolagen kommer det ändå vara viktigt att i framtiden se 

till att inte överdimensionera elnäten i och med en framtida ny elnätsreglering samt att fundera 

över möjligheten att införa nya affärsmodeller för att kunna behålla lönsamhet och inkomst. En 

sådan möjlighet skulle kunna vara att hyra ut paket med solcellsanläggningar och batterilager 

till konsumenter som inte har råd att investera i tekniken på egen hand och på så sätt vara med 

och styra hur nya effektkrävande tekniker tillåts påverka framtidens elnät.  

 Förslag till fortsatta studier 

Under studien har flertalet närliggande områden samt problematik relaterat till studien 

påträffats. Dessa skulle lämpa sig väl för framtida studier och presenteras nedan.  

 Hur skulle smart teknik i form av smarta växelriktare i kombination med solceller kunna 

nyttjas för att reducera problematiken med spänningsfall i landsbygdsnät? 

 Undersöka ett landsbygdsnät med smarta lantbruk – undersöka möjligheten till 

implementering av de studerade scenarierna i denna miljö med den typ av framtida 

teknik som kan tänkas installeras där.  

 Hur skulle stora solcellsanläggningar för produktion av vätgas till lantbruksmaskiner 

påverka elnätet?   

 Hur skulle smart laststyrning och elbilsladdning konstrueras i ett scenario där 

lågkapacitet eftersträvas? 
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 Hur påverkas enskilda komponenter i elnäten så som transformatorer och skydd av olika 

slag vid införande av de två scenarierna? 

 Hur mycket kan smart teknik och styrning hjälpa till för att reducera behov av 

energilager och vad för typ av smart teknik skulle användas? 

 Hur påverkas elkvalitetsparametrar utöver spänningsfall av de studerade scenarierna? 

 I ett framtida scenario där varje hushåll har ett eget uppkopplat elnät och flera 

kundanläggningar samverkar genom sammankopplade nät, hur skulle då IT-säkerhet 

relaterat till smart teknik och hushållsnät hanteras?  
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Bilaga A – Effektkurvor  

I denna bilaga redovisas de effektkurvor som togs fram för de olika studerade kategorierna. 

Dessutom redovisas de numeriska värdena för de resultat som kan utläsas ur graferna. 

Effektkurvorna påvisar skillnaden mellan dagens toppeffekt, högkapacitetsscenariots 

toppeffekt, toppeffekten med en distribuerad elbilsladdning och lågkapacitetsscenariots 

toppeffekt i förhållande till den begränsande säkringsnivån. Dessutom kan energilagerbehovet 

vid osmart elbilsladdning, för att nå lågkapacitetsscenariot, respektive vid smart laddning, för 

att hålla effekttopparna under säkringsnivån, ses tillsammans med det maximala 

solelproduktionsöverskottet under sommar och den maximala solelproduktionen under en 

vinterdag inom de olika kategorierna.  

I Figur I ses effektkurvorna för ett småhus med eluppvärmning och en säkringsstorlek om 16 A.  

 

Figur I: Effektkurva för ett småhus med eluppvärmning och en säkring om 16 A. 
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Figur II redovisar effektkurvorna för ett fritidshus. Uppvärmningen är okänd.  

 

Figur II: Effektkurva för ett fritidshus med okänd uppvärmningsmetod. 

 

I Figur III redovisas effektkurvorna för ett småhus utan eluppvärmning. Säkringsstorleken är 

20 A. 

 

Figur III: Effektkurva för ett småhus utan eluppvärmning med en säkring om 20 A. 
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Figur IV redovisar effektkurvorna för ett 20 A småhus med eluppvärmning.  

 

Figur IV: Effektkurva för ett småhus utan eluppvärmning och en säkring om 20 A. 

 

Figur V redovisar effektkurvorna för ett småhus utan eluppvärmning med en säkringsstorlek 

om 25 A.  

 

Figur V: Effektkurva för ett småhus utan eluppvärmning med en säkring om 25 A. 

 

Slutligen redovisas i Figur VI effektkurvorna för ett 25 A småhus med eluppvärmning.  
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Figur VI: Effektkurva för ett småhus med eluppvärmning och en säkring om 25 A. 

 

I Figur VII redovisas en nummerförteckning över alla de parametrar som studerades utifrån 

effektkurvorna. Effektkurvorna som redovisas i Figur VII är för ett småhus utan eluppvärmning 

med en säkringsstorlek om 16 A.  

 

Figur VII: Nummerförteckning över de parametrar som studerades utifrån effektkurvorna.  
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I Tabell I ses de numeriska värdena över de studerade parametrarna enligt numren angivna i 

Figur VII. Tabell II ger en förklaring till de olika numren.  

Tabell I: Numeriska värden över de parametrar som studerades utifrån effektkurvorna. Beteckningen (u) står för 

utan eluppvärmning medan (m) står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd uppvärmning. 

 16A (u) 16A (m) Fritidshus 20A (u) 20A (m) 25A (u) 25A (m) 

1 [kWh] 6,21 6,21 6,21 4,90 4,90 4,90 4,90 

2 [kWh] 27,2 30,6 33,4 32,1 32,2 34,1 25,5 

3 [kW] 11,0 11,0 11,0 13,8 13,8 17,3 17,3 

4 [kW] 4,90 6,40 1,30 9,70 10,6 6,60 12,6 

5 [kW] 15,9 17,4 12,3 20,7 21,6 17,6 23,6 

6 [kW] 12,5 15,2 9,30 18,5 16,7 15,4 21,4 

7 [kW] 6,27 6,80 4,00 7,47 8,76 6,28 8,05 

8 [kWh] 48,5 50,0 50,5 54,8 57,3 52,3 61,3 

9 [kWh] 3,50 8,00 0,00 5,40 8,10 0,00 4,80 

 

Tabell II: Nummerförklaring till de studerade parametrarna utifrån de olika kategoriernas effektkurvor.  

Nummerförklaring 

1 Solelproduktion under vinter 

2 Maximalt solelproduktionsöverskott under sommaren 

3 Effektbegränsning (säkringsnivå) 

4 Elanvändning idag 

5 Ny effektkurva med osmart laddning av elbil 

6 Ny effektkurva med smart laddning av elbil 

7 Lågkapacitetsscenario 

8 Energibehov från batterilager 

9 Energibehov från batterilager för att hålla säkringsnivån 
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Bilaga B – Simuleringsverktyg  

I Figur VIII redovisas ett utklipp av resultaten från en av de genomförda NETKOLL-

simuleringarna.  

 

Figur VIII: Utklipp från simuleringsprogrammet NETKOLL.  
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Bilaga C – Dimensionering av elnät 

I denna bilaga redovisas de numeriska resultaten för dimensioneringsstudierna av de undersökta 

elnäten. Således återfinns i Tabell III kapacitetsutnyttjandet i de studerade näten.  

Tabell III: Redovisning av de numeriska värdena för belastningsstudierna i de tre simulerade näten. Det som 

redovisas är kapacitetsutnyttjandet i %.  

 

Scenario 

HÖG 

50% elbil 

och 

solceller 

Scenario 

HÖG 

100% elbil 

och 

solceller 

Scenario 

LÅG  

50% elbil 

och 

solceller 

Scenario 

LÅG  

100% elbil 

och 

solceller 

Framtiden 

100 % elbil 

och 

solceller 

Nät 1 Kapacitetsutnyttjande [%] 

Servisledningar 60 66 22 25 27 

Lågspänningsledningar 57 87 21 34 42 

Högspänningsledningar 13 30 4,0 9,0 34 

Nät 2 Kapacitetsutnyttjande [%] 

Servisledningar 21 39 8,0 12 35 

Lågspänningsledningar 34 131 12 45 67 

Högspänningsledningar 23 47 4,0 9,0 24 

Nät 3 Kapacitetsutnyttjande [%] 

Servisledningar 27 - 10 - - 

Lågspänningsledningar 47 - 17 - - 

Högspänningsledningar 41 - 11 - - 

 

Figur IX redovisar fördelningen av spänningsfall mellan de studerade kundanläggningarna. 

Nät 1:s spänningsfall överst, Nät 2 i mitten och spänningsfallet för Nät 3 nederst.  

I Tabell  IV, Tabell V och Tabell VI ses spänningsfallen för alla de studerade kund-

anläggningarna i de olika scenarierna. Tabell  IV redovisar spänningsfallen i Nät 1, Tabell V 

spänningsfallen i Nät 2 och Tabell VI spänningsfallen i Nät 3:s kundanläggningar.  

 



      

VIII 

 

 

Figur IX: Spänningsfall i kundanläggningarna i de studerade scenarierna. Överst Nät 1, mitten Nät 2 och nederst 

Nät 3. 

Tabell  IV: Spänningsfallen i kundanläggningarna i Nät 1 i de studerade scenarierna.  

Scenario HÖG 

50% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario HÖG 

100% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario LÅG  

50% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario LÅG  

100% elbil och 

solceller 

[%] 

Framtiden 100 % 

elbil och solceller 

[%] 

7,43 19,5 3,39 6,08 12,0 

7,42 19,5 2,73 6,08 12,0 

6,68 19,6 2,75 6,12 12,0 

8,13 19,0 2,78 5,93 11,3 

7,64 19,2 2,67 6,04 11,4 

9,46 19,2 3,08 6,04 11,4 

7,22 17,3 2,87 5,29 10,3 

8,09 17,3 3,60 5,32 10,3 

8,33 17,5 2,93 5,44 10,4 

7,71 17,5 3,09 5,86 10,9 

7,58 17,4 3,08 6,29 11,3 

8,36 14,8 2,98 4,37 12,8 

9,39 14,9 2,83 4,48 12,9 

10,3 17,3 3,21 5,52 11,0 

9,87 17,3 3,50 5,55 11,0 

9,06 17,3 3,81 6,14 12,0 

10,3 17,5 3,68 6,54 13,1 

12,0 18,1 3,42 6,54 13,1 

10,6 18,1 3,89 6,54 13,1 

7,13 19,9 4,41 6,57 13,1 

8,85 21,1 3,93 6,57 13,1 

9,99 21,1 2,67 5,37 12,8 

10,2 21,1 3,30 5,40 12,9 

8,93 21,1 3,81 5,40 12,9 

HÖG 50 %          HÖG 100 %                  LÅG 50 %              LÅG 100 %          Framtiden 100 % 

HÖG 50 %          HÖG 100 %                  LÅG 50 %              LÅG 100 %          Framtiden 100 % 

HÖG 50 %          HÖG 100 %                  LÅG 50 %              LÅG 100 %          Framtiden 100 % 
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8,11 21,1 3,93 5,41 12,9 

8,32 16,0 3,39 4,83 10,3 

8,35 15,3 3,16 4,50 9,70 

8,02 15,3 3,10 4,50 9,70 

8,09 16,9 3,15 6,00 11,5 

11,4 20,5 3,06 5,05 10,5 

7,33 20,5 3,07 6,34 10,9 

6,40 19,1 4,18 6,34 10,9 

5,87 15,4 2,60 4,66 13,1 

6,80 15,4 2,29 4,69 13,2 

6,07 14,6 2,07 4,58 13,0 

5,86 17,4 2,41 5,42 12,9 

5,65 16,9 6,56 5,21 12,7 

 18,9  5,96 13,5 

 16,4  5,27 12,7 

 17,4  5,43 12,9 

 18,2  5,57 11,1 

 17,5  5,47 10,9 

 17,3  5,32 10,8 

 19,0  5,97 11,8 

 20,2  6,27 12,1 

 21,8  6,81 13,4 

 21,4  6,67 13,2 

 20,4  6,40 12,9 

 21,8  6,89 13,4 

 23,9  7,43 14,0 

 22,2  6,92 13,5 

 16,5  5,07 10,0 

 18,4  5,72 10,7 

 19,7  6,25 11,3 

 20,8  6,68 11,0 

 19,4  6,12 12,1 

 18,5  5,89 11,5 

 18,9  5,89 11,2 

 18,9  5,95 11,8 

 18,3  5,78 11,8 

 18,6  5,86 11,1 

 22,4  7,01 11,8 

 19,3  5,93 13,0 

 14,9  4,43 11,2 

 14,2  4,13 9,82 

 15,8  4,67 10,1 

 27,7  9,07 14,3 

 18,5  5,82 14,3 

 18,0  5,56 12,5 
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Tabell V: Spänningsfallen i kundanläggningarna i Nät 2 i de studerade scenarierna.  

Scenario HÖG 

50% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario HÖG 

100% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario LÅG  

50% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario LÅG  

100% elbil och 

solceller 

[%] 

Framtiden 100 % 

elbil och solceller 

[%] 

16,4 17,7 4,64 11,8 18,6 

10,2 21,1 2,69 5,75 26,1 

24,1 28,5 6,48 27,6 21,8 

8,46 17,8 2,11 4,88 21,8 

29,2 32,9 7,86 36,5 21,8 

16,2 23,2 4,10 5,74 21,8 

16,4 16,2 4,02 11,4 21,8 

16,0 11,9 3,78 18,6 21,9 

14,6 11,4 4,34 10,2 19,1 

17,1 10,6 2,70 10,0 19,1 

13,2 12,3 2,16 9,78 19,1 

13,3 21,1 2,13 10,4 19,1 

15,1 19,2 2,01 5,76 19,1 

15,7 19,1 2,16 5,20 19,2 

15,6 17,4 2,65 5,17 27,2 

9,56 17,9 4,40 4,78 27,2 

16,2 19,6 4,06 4,94 27,2 

15,9 12,6 3,77 5,43 27,2 

16,5 11,6 5,91 10,4 27,2 

16,1 10,7 6,26 10,1 27,2 

16,1 47,0 5,72 9,77 19,1 

11,9 48,8 4,82 18,7 19,3 

11,8 46,0 4,95 19,1 19,5 

10,6 15,2 4,78 18,4 19,3 

9,41 41,6 4,06 51,7 19,3 

24,4 41,6 4,84 51,7 19,0 

28,1 41,6 3,61 51,7 19,2 

30,3 41,6 3,77 51,7 19,1 

29,3 41,6 4,45 51,7 19,1 

20,7 41,8 4,62 51,8 19,1 

22,5 15,1 4,59 12,3 15,2 

22,6 15,1 2,50 12,3 15,5 

23,2 15,1 4,81 12,3 19,5 

28,7 15,1 4,65 12,3 21,2 

13,5 15,1 4,86 12,3 22,0 

13,3 15,2 4,72 12,4 21,7 

30,0 34,4 4,73 37,7 16,8 

32,6 34,4 3,18 37,7 27,1 

32,1 34,4 2,98 37,7 28,0 

14,7 34,4 2,73 37,7 27,8 

14,4 34,4 2,49 37,7 8,09 
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13,6 34,5 6,60 37,8 11,1 

15,3 22,9 7,65 12,3 12,7 

10,2 22,9 8,27 16,3 12,2 

8,56 22,9 7,97 16,3 11,7 

8,50 22,9 5,52 16,3 11,2 

8,13 38,4 6,26 16,3 10,2 

8,58 38,4 6,28 16,3 9,76 

10,1 38,4 6,46 10,4 10,5 

15,6 38,4 8,02 10,4 19,4 

14,6 38,4 3,74 10,4 13,1 

13,6 38,5 3,68 10,4  
20,6 40,9 8,09 10,4  
21,8 40,9 8,79 10,4  
19,9 40,9 8,65 5,63  
14,1 40,9 4,30 5,63  
13,5 40,9 4,10 5,63  
15,2 46,2 4,26 5,63  
13,5 46,2 3,84 11,3  

 46,2  11,3  

 46,2  11,3  

 46,2  11,4  

 46,4  18,5  

 52,9  18,5  

 52,9  18,5  

 52,9  18,5  

 52,9  18,5  

 52,9  24,4  

 16,2  24,4  

 16,2  24,4  

 16,2  24,4  

 16,3  24,4  

 19,4  11,2  

 19,5  11,3  

 19,2  11,1  

 15,8  11,2  

 18,4  12,0  

 10,7  9,80  

 18,9  16,5  

 35,8  13,7  

 37,7  14,6  

 40,3  16,2  

 19,0  5,28  

 19,3  11,2  

 19,1  11,0  

 19,7  11,2  

 19,2  11,1  
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 19,2  11,1  

 15,0  12,3  

 15,3  10,8  

 13,5  8,93  

 18,8  5,27  

 33,4  35,8  

 39,9  47,6  

 42,3  51,9  

 41,0  51,4  

 26,7  24,2  

 36,2  9,41  

 36,2  9,42  

 37,1  9,62  

 44,1  11,2  

 11,0  9,94  

 12,4  10,9  

 34,0  37,6  

 36,8  38,6  

 36,3  38,4  

 24,1  7,14  

 23,4  6,93  

 16,5  11,4  

 10,6  9,84  
 

 

Tabell VI: Spänningsfallen i kundanläggningarna i Nät 3 i de studerade scenarierna.  

Scenario HÖG 

50% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario HÖG 

100% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario LÅG  

50% elbil och 

solceller 

[%] 

Scenario LÅG  

100% elbil och 

solceller 

[%] 

Framtiden 100 % 

elbil och solceller 

[%] 

16,4  5,53   

26,3  5,59   

21,8  6,26   

14,4  9,23   

12,7  6,51   

13,0  5,35   

13,0  4,54   

16,6  4,13   

25,9  3,59   

16,2  3,80   

15,2  4,95   

15,3  4,69   

16,2  5,31   

16,2  4,32   

15,6  3,90   
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15,9  3,83   

18,1  3,77   

15,8  3,93   

25,5  3,60   

16,6  4,48   

22,7  4,60   

33,6  4,69   

17,5  4,51   

15,2  4,74   

16,5  4,47   

15,8  7,21   

17,5  6,55   

14,7  6,53   

13,5  9,27   

13,4  4,40   

13,4  4,75   

14,5  4,33   

16,4  4,48   

16,4  3,72   

15,8  4,53   

16,5  4,75   

21,7  4,76   

21,3  4,57   

15,1  4,55   

15,6  3,72   

15,6  3,32   

12,7  4,30   

15,8  4,33   

18,6  5,15   

21,3  4,79   

30,5  4,47   

30,6  5,49   

21,9  5,78   

31,5  6,70   

32,2  6,23   

33,0  8,82   

29,3  8,84   

29,0  6,03   

16,0  7,01   

15,9  8,63   

15,4  8,79   

16,8  9,01   

16,9  8,09   

20,3  8,02   

21,0  4,50   

21,3  4,38   
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21,9  4,56   

15,4  4,33   

18,8  6,63   

19,1  4,33   

21,0  4,79   

16,4  4,63   

13,2  4,47   

13,2  5,57   

16,4  6,22   

32,2  7,31   

23,0  6,51   

30,4  6,57   

33,7  4,29   
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Bilaga D – Känslighetsanalys i numeriska värden 

I denna bilaga redovisas de numeriska värdena från den genomförda känslighetsanalysen.  

I Tabell VII redovisas effekttoppen som använts i studien, vad effekttopparna blir med de olika 

typerna av effekt på elbilsladdningen samt effektbegränsningen given av säkringsnivån.  

Tabell VII: Värdet på effekttopparna vid olika effekt på elbilsladdningen. Beteckningen (u) står för utan 

eluppvärmning medan (m) står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd uppvärmning. 

 

Maximal 

effekttopp utan 

elbilsladdning 

[kW] 

Laddeffekt 

om 11 kW 

[kW] 

Laddeffekt 

om 3,7 kW 

[kW] 

Laddeffekt 

om 7,4 kW 

[kW] 

Effektbegränsning 

(säkring) 

[kW] 

16 A (u) 4,90 15,9 8,60 12,3 11,0 

16 A (m) 6,40 17,4 10,1 13,8 11,0 

Fritidshus 1,30 12,3 5,00 8,70 11,0 

20 A (u) 9,70 20,7 13,4 17,1 13,8 

20 A (m) 10,6 21,6 14,3 18,0 13,8 

25 A (u) 6,60 17,6 10,3 14,0 17,3 

25 A (m) 12,6 23,6 16,3 20,0 17,3 

 

I Tabell VIII och Tabell IX redovisas de numeriska värdena för resultatet av varierande 

laddeffekt på lågkapacitetsscenariot och kapacitetsbehovet av energilager. Dessutom 

presenteras det maximalt möjliga solelproduktionsöverskottet under sommar.  

Tabell VIII: Kapacitetsbehov av energilager samt solelproduktionsöverskott under sommaren. Beteckningen (u) 

står för utan eluppvärmning medan (m) står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd uppvärmning. 

 

Energilagerbehov 

vid laddeffekt 3,7 

kW 

[kWh] 

Energilagerbehov 

vid laddeffekt 7,4 

kW 

[kWh] 

Energilagerbehov 

vid laddeffekt 11 

kW 

[kWh] 

Solelproduktions

-överskott, 

sommar 

[kWh] 

16 A (u) 15,5 31,7 48,5 30,2 

16 A (m) 17,8 33,6 50,0 33,6 

Fritidshu

s 
16,4 33,7 50,5 36,2 

20 A (u) 20,9 38,0 54,8 32,1 

20 A (m) 26,3 41,7 57,3 32,2 

25 A (u) 22,4 37,3 52,3 34,1 

25 A (m) 28,6 44,7 61,3 25,53 
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Tabell IX: Effektnivå för lågkapacitetsscenariot vid olika laddeffekt på elbilsladdningen. Beteckningen (u) står 

för utan eluppvärmning medan (m) står för med eluppvärmning. Fritidshus har okänd uppvärmning. 

 

Lågkapacitetsscenario 

vid laddeffekt 3,7 kW 

[kW] 

Lågkapacitetsscenario 

vid laddeffekt 7,4 kW 

[kW] 

Lågkapacitetsscenario 

vid laddeffekt 11 kW 

[kW] 

16 A (u) 3,83 5,07 6,30 

16 A (m) 4,36 5,60 6,80 

Fritidshus 1,57 2,80 4,00 

20 A (u) 5,03 6,27 7,47 

20 A (m) 6,33 7,56 8,76 

25 A (u) 3,85 5,08 6,28 

25 A (m) 5,62 6,85 8,05 

 

 


