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Abstract

Future Power Grid in Urban Areas

Emily Storm

Electrical vehicles and photovoltaics sets new demands on the power grid as it
increases the need of power output. According to the increased need of power, and
due to an outdated power grid, reinvestments are made today. The dimensioning of
the grid is done using old methods and there is a risk that the grid is oversized if new
technique takes place in the future. 

This thesis aims to analyze the need of transmission capacity in two different
scenarios. One where lots of capacity is needed as no new technique is introduced
and one where less capacity is needed due to new smart technique. Analyzing this is
important as oversizing the power grid means that someone must pay for a grid not
being used.
 
The results show that the difference in need of capacity between the two scenarios is
a factor between two and five, depending on the type of customer living in the area.
The result should be an eye opener rather than a directly applicable method. What
type of technique that will decrease the need of transmission capacity remains to be
seen but thinking about new methods for dimensioning the power grid is important
already today. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I nuläget är det omöjligt att säga exakt hur det framtida elnätet kommer att se ut men att 

det står inför en förändring står klart. Det svenska energisystemet ska ställa om från 

fossila till förnyelsebara energikällor och det förändrar marknaden. Historiskt sätt har 

elproduktion skett storskaligt långt upp i näten men idag blir mikroproducenter långt ner 

i näten allt vanligare. Nätanslutna solcellsanläggningar som levererar överskott av solel 

till nätet innebär att nätet måste hantera ökade effekter i motsatt riktning. Ny teknik, så 

som elbilar, blir idag allt vanligare. Då elbilarna ska laddas kommer ett ökat effektbehov 

att uppstå vilket ställer krav på ökad överföringskapacitet. Beroende på hur vi väljer att 

möta de nya kraven kommer framtidens elnät att kunna se olika ut. I dagsläget ser vi hur 

elnätet byggs ut och förstärks enligt traditionell nätplanering för att möta de nya kraven. 

Nuvarande elnätsreglering premierar reinvesteringar i nätet och vi ser idag hur elnätet 

förstärks och byggs ut för att möta de nya kraven. Om ny teknik och ekonomiska 

incitament för att använda den möjliggör att ett ökat effektbehov hos slutkunderna aldrig 

uppstår. Då skulle det kunna innebära att nätet är överdimensionerat. Vem ska då betala 

för den överföringskapacitet som finns i nätet?  

Examensarbetet syftade till att undersöka hur framtida distributionsnät kan dimensioneras 

i två olika fall. Ett högkapacitetsscenario där ingen ny teknik tar plats och ett 

lågkapacitetsscenario där ny teknik och tekniska innovationer jämnar ut effekttopparna 

hos kunden.  Samma mängd energi används i båda scenarierna, skillnaden är att i 

lågkapacitetsscenariot är effekten jämnt fördelad över dygnet. När i tiden ett 

lågkapacitetsscenario kan bli verklighet eller vilken typ av teknik som kommer krävas är 

utanför projektets omfattning. Istället undersöks hur det skulle se ut om det blir verklighet. 

Områdena som undersökts är ett villaområde och ett flerbostadsområde, befintligt och ny 

exploaterat med eluppvärmt respektive icke eluppvärmt.  

Metoden som användes i arbetet var att ta fram dygnskurvor över effekten för olika typer 

av kunder. Den årstid då effektbehovet var som störst visade sig vara vinter för samtliga 

kundkategorier varför dessa effektkurvor valdes ut. På effektkurvorna adderades framtida 

laddprofil för elbil som arbetats fram och visat sig vara den dimensionerande faktorn 

jämte effekter från solcellsanläggningen. Laddeffekten för elbilen var 11 kW och 

beroende på hur mycket energi som ska laddas och under hur lång tid varierar 

laddprofilen. Försök gjordes med 44 kWh respektive 88 kWh.  

Lågkapacitetsscenariot togs fram genom att kurvan i högkapacitetsscenariot jämnades ut. 

Samma mängd energi användes i båda fallen men i lågkapacitetsscenariot var effekten 

jämn över dygnet.  

Då resultatet analyserats insågs det att skillnaden i behov av överföringskapacitet är en 

faktor mellan två till fem beroende på vilken typ av kund som finns i nätområdet. Det 

behövs alltså en betydligt mindre mängd kabel i ett lågkapacitetsscenario. Varför fortsatta 

studier på alternativa dimensioneringslösningar anses betydelsefulla.  



Som ett försök för att undersöka genomförbarheten i ett lågkapacitetsscenario med 

tillgänglig teknik i dagsläget undersöktes vilken storlek på batterilager som erfordras om 

endast batterilager används för att jämna ut effekttopparna. Det visade sig att för att kunna 

ladda en elbil med 88 kWh behövs batterilager på mellan 51 – 74 kWh beroende på vilken 

typ av kund som finns i nätområdet. För att kunna ladda hälften av den energimängden, 

44 kWh behövs ett batterilager på mellan 38 – 52 kWh. I relation till storleken på dagens 

batterilager på 14 kWh (Tesla, 2017) kan ett lågkapacitetsscenario utifrån det resultatet 

verka orealistiskt. Det bör dock tas i beaktning att ingen annan teknik än batterilager tagits 

med i simuleringen vilket kan få stor betydelse.  

Resultaten bör ses som en fingervisning för framtida studier och en tankeställare snarare 

än en generell dimensioneringslösning. Fortsatta studier kring ny teknik, batterilager och 

ekonomiska incitament för slutkunden anses intressanta.  

 

  



Exekutiv sammanfattning 

Ett ökat effektbehov ställer nya krav på det framtida elnätet. Beroende på vilken ny teknik 

som tar plats på marknaden kan behovet av överföringskapacitet se olika ut. I strävan om 

en hållbar värld är det viktigt att ändliga resurser nyttjas optimalt. Därför har framtida 

behov av överföringskapacitet undersökts utifrån två olika scenarier. Ett 

lågkapacitetsscenario och ett högkapacitetsscenario. Samma mängd energi används under 

ett dygn i de båda scenarierna men i lågkapacitetsscenariot är effektvariationerna 

obefintliga. Laststyrning, batterilager och annan smart teknik antas platta ut effektkurvan. 

Arbetet har utgått ifrån en laddeffekt på elbil på 11 kW och att en elbil laddar 44 eller 88 

kWh för full tank. Undersökta nätområden är villaområden och flerbostadsområden, 

befintliga och nyexploaterade.  

Då resultatet analyserats insågs det att skillnaden i behov av överföringskapacitet är en 

faktor två till fem beroende på vilken typ av kund och vilket typ av nätområde. Resultatet 

bör ses som en tankeställare och visar på att vidare studier på alternativa 

dimensioneringslösningar är intressanta. Ekonomiska incitament för alternativa lösningar 

till elnätsanlutning kan innebära att nätet idag överdimensioneras. Ett överdimensionerat 

nät innebär kostnader som skall betalas och frågan är vem som ska betala för den kapacitet 

som inte nyttjas?  
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1. Inledning 

I nuläget är det omöjligt att säga exakt hur det framtida elnätet kommer att se ut men att 

det står inför en förändring står klart. En tidigare mycket förutsägbar energimarknad har 

börjat förändras. Solceller, elbilar och andra tekniska innovationer förändrar marknaden. 

Den nya tekniken är nödvändig för en omställning från fossila energikällor till 

förnyelsebara och den innebär ändrade krav på elnätet.  

Nuvarande elnätsreglering premierar investeringar i nätet vilket fått en omfattande 

påverkan på den totala investeringsvolymen (Energiföretagen, 2017). Investeringarna 

planeras möta upp nödvändiga moderniseringar i ett på vissa håll ålderstiget nät samt 

svara för det ökade effektbehovet. Hur skulle det vara om det ökade effektbehovet aldrig 

uppstår? Om tekniska lösningar gör att behovet av nätkapacitet minskar drastiskt. Kanske 

finns det anledning att tro att näten idag överdimensioneras utifrån ett tilltänkt framtida 

behov som aldrig uppstår (Ekström, 2017).  

Därför har dimensionering av ett framtida distributionsnät utifrån två olika scenarier 

undersökts, ett högkapacitetsscenario och ett lågkapacitetsscenario. I 

högkapacitetsscenariot används traditionell nätplanering och en ökad 

överföringskapacitet i nätet möter upp det ökade effektbehovet. I lågkapacitetsscenariot 

kan effekttopparna jämnas ut med hjälp av smart teknik och tekniska innovationer varför 

en lägre överföringskapacitet är tillräcklig.  

Examensarbetet har utförts på konsultbolaget Sweco Energuide AB i Uppsala och är ett 

samarbete med elnätsbolaget Ellevio i Stockholm. Examensarbetet genomförs som ett av 

tre examensarbeten på samma ämne men med olika inriktning. Syftet med Swecos 

exjobbssatsning var att undersöka hur olika framtidsscenarier kommer att kunna påverka 

elnätbolagens verksamhet ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv med inriktining på 

tätortsnät respektive landsbygdsnät. Delar av arbetet har således genomförts i samarbete 

med Anna-Maria Roslund och Malin Åhgren. Anna-Maria Roslund med fokus på 

landsbygdsnät (Roslund, 2017) och Malin Åhgren med fokus på ekonomiska aspekter 

(Åhgren, 2017)  

1.1 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka behovet av överföringskapacitet i framtida distributionsnät utifrån 

två olika framtidsscenarier. 

Målet är att presentera en analys av två olika framtidsscenarier och vad de olika 

scenarierna innebär för dimensioneringen av distributionsnät.  Undersökningen fokuserar 

på dimensionering av överföringskapacitet för två olika kundtyper. Lägenhetskunder och 

villakunder.  
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1.2 Frågeställning 

Grunden till de både scenarierna är att ett ökat effektbehov uppstått till följd av 

elektrifierad fordonsflotta och ökad andel egenproducerad solel. Elbilarna ger ett ökat 

effektbehov för kunden då de laddas och solcellerna då det finns ett överskott av solel 

som levereras ut på nätet. Det ökade effektbehovet kan innebära ett ökat behov av 

överföringskapacitet i nätet, alltså en grövre kabel, om det framtida elnätet dimensioneras 

enligt dagens metoder. Det skulle innebära att det ökade effektbehovet adderas till dagens 

effektbehov och det finns en risk att nätets fulla styrka endast nyttjas ett fåtal timmar per 

år (högkapacitetsscenariot). I ett framtida elnät med smart teknik och andra tekniska 

innovationer kan effekttopparna jämnas ut över dygnet vilket gör att behovet av 

överföringskapacitet är litet (lågkapacitetsscenariot). Arbetet har utgått ifrån ett antal 

frågeställningar för att undersöka de två scenarierna och hur nätet bör dimensioneras 

därefter.  

Huvudfråga: Hur bör framtida distributionsnät dimensioneras i ett låg- respektive 

högkapacitetsscenario? 

 Hur kategoriseras kunder och hur ser deras effektkurva ut under ett dygn? 

 Hur ser produktionskurvor för solel ut?  

 Hur fungerar framtida laddning av elbilar?  

 Under vilken tid på året är behovet av överföringskapacitet som störst? Det vill 

säga vilken årstid är den dimensionerande för nätet? Dimensionerande för 

elnätet är den maximala belastning som nätet måste klara av.   

 Hur stora batterilager skulle krävas i ett lågkapacitetsscenario? 

 Vilken överföringskapacitet har olika typer av kablar? 

1.3 Avgränsning  

 Distributionsnät i Stockholmsområdet med distinkta kundtyper. 

 Utgår ifrån erhållen timdata över lastprofiler på typkunder från Sweco. Timdatan 

avser år 2015. 

 Lastprofilerna viktas inte mot årsmedeltemperatur. 

 Undersöker inte hur energieffektiviseringar påverkar framtida effektbehov.  
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2. Bakgrund 

2.1 Svenska elnätet 

Det svenska elnätet är uppbyggt för att transportera el från storskalig centraliserad 

kraftproduktion till slutanvändaren (Swedish smartgrid, u.å). Detta sker i tre olika steg 

och de olika delarna kallas stamnät, regionnät och lokalnät. Elnätet kan liknas vid 

infrastrukturen kring vägnätet i Sverige där de olika hastigheterna på vägarna motsvarar 

olika spänningsnivåer i nätet. Elnätet är uppbyggt för att klara dåtidens krav då 

kraftproduktionen skedde långt ifrån användaren och elen transporterades i en riktning 

via stamnätet (Göteborgs energi, u.å). Idag sker en förändring av energimarknaden med 

mer elproduktion långt ut i distributionsnäten. Eftersom att elnätet inte är dimensionerat 

för den typen av eldistribution finns det risk att komponenter i elnätet överbelastas. Detta 

är en utmaning för elnätet som ställer nya krav (Steen, et al., 2014).  

Det finns flera utmaningar för distributionsnätet. Specifikt för distributionsnät i tätort 

beror den huvudsakliga utmaningen på att nätet är åldrat och byggt för de förutsättningar 

som gällde då det byggdes (Göteborgs energi, u.å). Utmaningarna uppstår i huvudsak som 

ett resultat av urbanisering och förtätning i tätorten, elproduktion långt ut i näten samt 

mer effektkrävande kunder till följd av ökad elektrifiering (Bollen & Westman, 2013).  

Ett problem som kan uppstå är att komponenterna i nätet överbelastas. Komponenterna 

är dimensionerade för en viss belastning och om belastningen förändras riskerar 

livslängden att minska eller i värsta fall att komponenterna går sönder. För att möta de 

nya kraven och utmaningarna finns olika möjliga åtgärder. Enligt Etherden (2012) kan 

åtgärderna delas in i fyra övergripande områden. Traditionell nätplanering, 

efterfrågeflexibilitet, frånkoppling av produktionsanläggningar och batterilager.   

2.2 Energimarknadsinspektionen och nätregleringen 

Elnätet i Sverige drivs som naturligt monopol vilket innebär att det bara finns en ägare 

till vardera område. Energimarknadsinspektionen är den reglerande myndighet som är 

ansvarig för att övervaka och reglera elnätsföretagens verksamhet och de utformar 

Sveriges elnätsreglering. Regleringen syftar till att säkerställa kvalité och en övre 

intäktsram för hur mycket elnätsföretagen får ta ut i avgifter 

(Energimarknadsinspektionen, 2017). 

Elnätsregleringen sträcker sig över en fyraårsperiod. Nuvarande reglermodell gäller för 

perioden 2016 – 2019. Gällande reglermodell premierar investeringar i ny teknik för 

utbyggnad och förstärkning av elnäten. Det gör den genom att avskrivningstiden för 

anläggningar för överföring av el satts till 40 år. Det innebär att nätbolagen inte får 

ersättning för utrustning som är äldre än 40 år och det lönar sig då med investeringar i ny 

teknik (Svensk energi, 2015).  
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Att nuvarande reglermodell är utformad på så vis beror på att investeringar i nätet länge 

varit eftersatta. För att möta nya krav och för att kunna garantera fortsatt leveranssäkerhet 

behövs på sina håll förstärkningar och moderniseringar av näten (Lindeborg, 2016). 

Ökade investeringar innebär ökade elnätsavgifter. Debatten om höjda elnätsavgifter har 

varit livlig under 2016 och Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen 

att utreda om det behövs förändringar i reglermodellen (Energiföretagen, 2017).  

2.3 Solceller 

Installationstakten i Sverige för solceller har ökat markant de senaste åren. År 2010 var 

den totala installerade effekten 11,5 MW vilket kan jämföras med år 2015 då motsvarande 

siffra var 126,8 MW (Energimyndigheten, 2015) Mycket talar för att den trenden 

fortsätter då det finns god potential för en utbyggnad av solelsproduktion i Sverige. Enligt 

en sifo-undersökning kan 74 procent av svenskarna tänka sig att börja producera egen 

solel (Telge Energi, 2017).   

År 2013 startades ett samverkansprojekt mellan Elforsk (numera Energiforsk) och 

Energimyndigheten. Projektet syftar till att ta fram ett underlag som underlättar för en 

utökad etablering av solceller i Sverige. (Energimyndigheten, 2013). Ett av delmålen i 

projektet är att analysera de systemeffekter som kan tänkas uppstå i samband med en 

utökad etablering. Dessa systemeffekter innefattar bland annat elnätet (Energiforsk, u.d.). 

Då resultatet analyserats insågs det att den tekniska faktor som först begränsar en ökad 

expansion av solceller är lågspänningsnätet. Bedömningen är dock att det i dagsläget 

finns utrymme för en expansion innan nätet är en begränsande faktor (Profu, u.å).  

2.4 Elbilar  

Transportsektorn står idag för cirka 35 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. 

Effektiviseringar, ett minskat transportbehov och fossilfria alternativ är några av de 

åtgärder som bör vidtas för att minska transportsektorns klimatpåverkan. El tros bli en 

viktig energibärare för det kvarvarande energibehovet inom transportsektorn 

(Naturvårdsverket, 2012). År 2009 lanserade dåvarande regering en proposition till 

riksdagen med målet att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av 

fossila bränslen. Ett delmål för att nå Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp av 

växthusgaser år 2050. (Regeringskansliet, 2009).  

I en rapport från Elforsk (2012) presenteras ett framtidsscenario där eldrift ersätter 40 

procent av körda kilometrar i personbil. Antagandet översätts till att drygt två miljoner 

personbilar är elbilar år 2030. Detta kan jämföras med antalet personbilar i trafik år 2015 

som var 4 669 063 (Trafikanalys, 2016). Under år 2016 ökade antalet laddbara bilar med 

12 151 stycken, vilket motsvarar en ökning med 76 procent. Prognosen för 2017 är cirka 

20 000 nya laddbara bilar (Power circle, 2017).       
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2.4.1 Parkeringsnormer Stockholm stad  

Stockholm stad tillämpar projektspecifika gröna parkeringstal. Det innebär att antalet 

parkeringsplatser som byggs anpassas efter den specifika situationen för vartdera 

projektet. Gröna parkeringstal syftar till att främja minskat antal parkeringsplatser för att 

på så vis minska antalet bilar i områden. Statistik visar ett genomsnittligt befintligt 

bilinnehav på 0,5 bil per lägenhet och 1,5 bil per villa (Stockholms stad, 2015).  

2.4.2 Elbilsladdning 

Den ledande aktören på elbilsmarknaden är idag Tesla motors. Redan idag kan Teslas 

bilar laddas trefas med 32 A. vilket motsvarar en effekt på 22 kW. Det vanligaste är dock 

16 A och en effekt på 11 kW. Det är också den effekt som spås vara framtiden för Teslas 

framtida bilar (Johansen, 2017) (Heesterman, 2017) Likaså gäller BMW:s elbilar och 

Mercedes (EVconnect, 2017). Den vanligaste anslutningen för hemmaladdning i Sverige 

idag är enfas, 16 A, med en maxeffekt på 3,7 kW. (Svensk energi, 2014). Då batterierna 

blir större för att uppnå längre räckvidd finns anledning att tro att en önskan om ökad 

effekt uppstår, liksom i Teslas bilar.  

2.5 Smarta elnät 

Det finns olika definitioner av smarta nät. Allmänt innebär smarta nät olika lösningar på 

hur framtidens elnät kommer använda tillgänglig ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt 

för att trygga en framtida elförsörjning (Energimarknadsinspektionen, 2010). Även nya 

affärsmodeller och beteendemönster kommer vara faktorer som blir betydelsefulla i ett 

smart nät (Swedish smartgrid, u.å).     

2.6 Batterilager 

Litiumjonbatterier dominerar marknaden för lokala energilager och priset för dessa 

batterier har under de senaste åren minskat kraftigt (Hansson, et al., 2014). Mellan år 2010 

till 2015 sjönk kostnaden för litiumjonbatterier med 65 % och det finns anledning att tro 

att priset kommer fortsätta att sjunka (Liebreich, 2016). Hittills är marknaden för 

energilager liten i Sverige och skälet är främst att kostnaderna varit höga. Därför finns 

det stor anledning att tro att marknaden kommer expandera (Hansson, et al., 2014). Detta 

är också vad marknadsanalyser talar för (Tokash, 2016) (Tillväxtanalys, 2016).   

En undersökning från Rocky mountain institute (2015) visar att batterier kan bidra med 

13 olika nyttor till energisystemet. Störst nytta gör batteriet om det placeras hos 

slutkunden. Exempel på kostnadseffektiva batterilösningar är då batteriet placeras hos 

slutkunden med primära syftet att öka hushållets egenkonsumtion av solel i kombination 

med andra nyttor. Andra nyttor är tillexempel minskat behov av frekvensreglering och 

möjlighet att skjuta upp behovet av en investering i transformatorstation. Med batterilager 

finns också möjlighet för lasttoppsminskningar vilket innebär att effekt skulle frigöras 

från fastigheters fasta abonnemangsavgifter (Power circle, 2016).   
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Regeringen beslutade år 2016 om en förordning som gör det möjligt för privatpersoner 

att få bidrag för lagring av egenproducerad el. Upp till 60 procent av kostnaderna eller 

maximalt 50 000 kronor. Totalt finns 175 miljoner kronor avsatt för perioden 2016 – 

2019. Pengarna ska både användas till bidraget och Energimyndighetens arbete kring 

energilagring (Hjalmarson, 2016). För att erhålla bidraget ska energilagringssystemet 

vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnyelsebar el som har en 

nätanslutning. Bidraget syftar till att öka den årliga användningen av egenproducerad el 

(Gustafsson, 2016).     

2.7 Tidigare studier inom området 

Det finns tidigare gjorda studier som stärker teorierna och utgångspunkten för projektet. 

En studie gjord av Elforsk (2014) analyserar framtida krav på elnäten med en tidshorisont 

på 25 år. Studien visar att mängden överförd energi till enskild slutkund på årsbasis 

sannolikt minskar men att variationerna i uttagen effekt ökar. Metoden som använts 

baseras på uppmätt timdata hos slutkunder där förväntade förändringar i mätvärden 

adderats till förbrukningkurvorna. En av slutsatserna är att dagens nät generellt står väl 

rustat för en framtida ökad belastning men att det i vissa delar kommer krävas 

förstärkningar.  

IVAs projekt ”Vägval el” (2016) har undersökt elnätets roll i Sveriges framtida 

energisystem. Elektrifiering av transportsektorn och ökad andel solceller anses ha 

betydande påverkan på det framtida elnätet. Styrning och incitament tros avgöra behovet 

av överföringskapacitet där energilager spelar en viktig roll.   
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3. Teknisk teori 

Nedanstående avsnitt beskriver de matematiska samband som ligger bakom 

beräkningarna som ligger till grund för arbetet.  

Effekt är energi per tidsenhet och beräknas enligt Ekvation 1:  

𝑃 =  
∆𝑊

∆𝑡
                                                                                                                (1) 

P = Aktiv effekt [W] 

W = Energi [Wh] 

t = Tid [h] 

Aktiv effekt i ett trefassystem beräknas enligt Ekvation 2:  

𝑃 = 3 ∗ 𝑈𝑓𝑎𝑠 ∗ 𝐼 ∗ cos(∝) =  √3 ∗  𝑈ℎ ∗ 𝐼 ∗ cos(∝)                                   (2) 

P = Aktiv effekt [W] 

Ufas = Fasspänning [V] 

I = Ström [A] 

Uh = Huvudspänning [V] 

α = Fasvinkel 

 

Den effekt som solcellsanläggningen levererar beror av solinstrålningen på platsen, 

arean på anläggningen samt verkningsgraden enligt Ekvation 3. I ekvationen antas att 

solinstrålningen är vinkelrät mot solcellsanläggningen varför ingen vinkel tas med.  

𝑃𝑠𝑜𝑙 = 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐴 ∗  𝜂                                                                        (3) 

Psol = Effekt från solcellsanläggningen [W] 

Solinstrålning = Solinstrålning [W/m2] 

A = Area [m2] 

η = Verkningsgrad [%] 
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4. Metod och resultat 

Detta avsnitt beskriver arbetet i dess olika etapper samt resultatet som fallit ut efter 

vardera etappen. Arbetet inleddes med ett förberedande bakgrundsarbete. Här bestämdes 

förutsättningar, arbetsmetod och avgränsningar. I nästa steg arbetades typiska 

effektkurvor för olika typer av kunder fram. Utifrån dessa kurvor arbetades hög- 

respektive lågkapacitetsscenariot fram. I det sista steget användes maxeffekten för 

respektive kund för att avgöra dimensionering av näten.  

Arbetet med att ta fram grundförutsättningarna för framtidsscenarierna har utarbetats i 

samarbete med Anna-Maria Roslund. Det innefattar framtagande av nuvarande 

effektkurvor och kategorisering av kurvorna samt framtida laddprofil för elbil och 

solcellsanläggningar.  

4.1 Förberedande bakgrundsarbete  

Arbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie. Ett antal rapporter, hemsidor och 

branschdokument har studerats. Litteraturstudien gav en djupare förståelse för ämnet och 

var en förutsättning för att kunna genomföra projektet.  

Då detta examensarbete varit en del av en exjobbsserie på Sweco, tillsammans med två 

andra exjobb inleddes projektet med ett seminarium på Sweco. Samtliga medverkande 

var inbjudna vilket omfattade kunder till Sweco så som nätbolag samt interna konsulter 

på Sweco. Under seminariet diskuterades förutsättningarna och utgångspunkterna för 

exjobben. De huvudsakliga frågeställningarna som diskuterades var: 

 Vad som var realistiska utfall angående andel solceller respektive elbilar i ett 

område 

 Realistisk laddprofil för elbil i framtiden 

 Vad som blir dimensionerande för solceller i framtiden och huruvida kunden 

kommer säkra upp för att kunna sälja solel vid överproduktion 

För att få en ökad förståelse för de nät och nätbolag som ingår i studien genomfördes 

studiebesök på samtliga tre nätbolag. Det innefattade Oxelö energi i Oxelö, VB energi i 

Ludvika och Ellevio i Stockholm. Under studiebesöken diskuterades vilka områden som 

kan vara intressanta för studien samt vilken data som fanns att tillgå. Specifik kund för 

detta examensarbete har varit Ellevio i Stockholm.  

4.1.1 Resultat: Utgångspunkt 

För att kunna dimensionera ett framtida elnät valdes det att studera två olika typer av 

nätområden med typiska kunder. Ett nät med lägenhetskunder och ett med villakunder. 

Ett befintligt nät samt ett nybyggt nät skulle studeras. Villakunderna antogs kunna delas 

upp i eluppvärmt respektive icke eluppvärmt beroende på skillnad i total elanvändning på 
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årsbasis. Den dimensionerande årstiden antogs vara sommar eller vinter varför dessa två 

extremer valdes ut. Således utgick arbetet från 10 olika fall som skulle analyseras.   

En sommardag antas kunna vara dimensionerande en molnfri dag på en fastighet med stor 

andel solceller. En vinterdag antas kunna vara dimensionerande framförallt i 

eluppvärmda fastigheter men också baserat på ett antagande om en generell ökad 

energiförbrukning av hushållsel under vintertid. 

För samtliga områden görs följande antaganden:  

 50 % av svenska personbilsflottan består av elbilar (Helbrink, et al., 2015) 

Fördelningen av elbilar är:  

 1 bil per villa, antar att 50 % av dessa bilar är elbilar i befintliga områden.  

 1 bil per villa, antar att 100 % av dessa bilar är elbilar i nya områden (Yuen, 2017).  

 0,5 bil per lägenhet (Stockholms stad, 2015), antar att 50 % av dessa bilar är elbilar 

i befintliga områden. 

 0,5 bil per lägenhet, antar att 100 % av dessa bilar är elbilar i nyexploaterade 

områden (Yuen, 2017).  

Dimensionerande för solcellsanläggningen var takarea då det i framtiden antas vara 

tillräckligt billigt med solceller för att sätta solceller över hela taket.  

 100 % av kunderna i nybyggda områden har en solcellsanläggning på taket. En 

kund anses vara en anslutning. 

 Fördelningen av solceller i befintliga områden antas vara att 50 % av alla kunder 

i området har solceller. 

För att undersöka dimensionering av framtida elnät bestämdes att olika typer av kunders 

dygnsprofil över medeleffekt per timme skulle studeras. Till effektkurvan skulle sedan 

effekten från solcellsanläggningen samt elbilsladdning adderas.  

4.2 Metod: Effektkurvor 

För att skapa en förståelse för förbrukningsmönster hos enskilda nätanslutna kunder 

studerades timdata från år 2015 från 74 stycken olika kunder tillhörande Telge energi. 

Datan kunde kategoriseras utifrån säkringsstorlek och uppvärmningssätt. De olika 

kategorierna var: Lägenhet respektive småhus med 16, 20 eller 25 amperes säkring. 

Villakunderna delades också in i eluppvärmt respektive icke eluppvärmt. Detta 

resulterade i sju olika kategorier.  

För vardera kundkategori plottades samtliga kunders effektkurva för varje dygn i januari 

respektive juli. Sommar antogs motsvara data från juli månad och vinter motsvara data 

från januari månad. Dygnen delades in i helg respektive vardag för att se om det gick att 

urskilja tydliga skillnader. En typisk effektkurva valdes ut för sommar och vinter, helg 
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respektive vardag och en genomsnittlig kurva för det dygnet togs fram genom att lägga 

ihop samtliga kunders förbrukning och sedan dela med antalet kunder. Den 

genomsnittliga kurvan användes vid dimensionering av elnät för att ge en naturlig 

sammanlagring. Data bearbetades i Excel och kurvorna plottades med hjälp av pivot 

tabeller.  

Figur 1 visar exempel på en typisk effektkurva för en kund med säkring 16 A utan 

eluppvärmning under vintern. Totalt arbetades 28 kurvor fram, fyra för respektive 

kundkategori. När effektkurvorna för dagsläget var färdigställda studerades framtida 

effektkurvor för elbilsladdning samt solcellsanläggningar. Dessa låg sedan till grund för 

framtidsscenarierna.  

I arbetet med att ta fram en laddprofil för elbilen har en energiförbrukning på 2 kWh per 

mil använts. (Svensk energi, 2014). Ett antagande om två flaskhalsar som önskas 

uppfyllas gjordes. Det första var en önskan om att ladda bilen full under en natt. En natt 

antas vara 8 timmar baserat på antagande om mänskligt sömnbehov. Bilens batteri antas 

vara 80 kWh, baserat på antagande om en räckvidd på 40 mil samt en energiförbrukning 

på 2 kWh per mil. För att beräkna den erforderliga laddeffekten utifrån dessa antaganden 

användes Ekvation 1. 

Den andra flaskhalsen var en önskan om att kunna ladda upp bilen för 2,5 mils räckvidd 

under en halvtimme. Detta för att bilägaren ska kunna äta middag och sedan åka för en 

kvällsaktivitet. Den erforderliga laddeffekten beräknades med Ekvation 1.  

För att uppfylla de två flaskhalsarna visade det sig att en laddeffekt på 10 kW var 

nödvändig. Därför anses antagande om en maximal laddeffekt på 11 kW rimlig. Också 

sett till standard i redan befintliga fordon (Heesterman, 2017). Då batterierna blir större 

för att uppnå längre räckvidd finns anledning att tro att en önskan om ökad laddeffekt i 

hemmen uppstår. Laddprofilen för elbil syns i Figur 2.  

Att ladda bilen med en laddeffekt på 11 kW i åtta timmar ger en energimängd på 88 kWh, 

vilket motsvarar en räckvidd på 44 mil. Sett till dagens elbilar på marknaden (EVconnect, 

2017) är 88 kWh ett rimligt antagande. En bil med den räckvidden kan också antas ersätta 

dagens fossila bil.  

Ett försök med hälften så stort batteri, 44 kWh, gjordes också. Detta för att se skillnaderna 

i dimensioneringen om batterierna istället har en räckvidd på 22 mil. En bil som används 

för arbetspendling eller andra vardagliga aktiviteter antas fullgod trots en kortare 

räckvidd.   

Effekter från solcellsanläggningar baseras på uppmätt soldata från databasen Strång. 

Strång är ett modellsystem som beräknar yttäckande strålning (Carlund, u.d.). Dygnsdata 

över solinstrålningen per timme i Stockholm i januari respektive juli hämtades från 

databasen. Data från år 2012 – 2015 analyserades och den soligaste dagen valdes ut i 

januari och juli. Solinstrålningen syns i Figur 3 och 4.  
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Data över solinstrålningen angavs i enheten W/m2. För att veta den faktiska effekten från 

solcellsanläggningen gjordes antagandet att en solcellsanläggning på småhus täcker en 

yta på 35 m2 med en verkningsgrad på 15,4 % (Solibro, u.å). Taket antogs vara platt varför 

vinkeln på taket är noll. Antagandet baserades på tidigare studier (Elforsk, 2014) samt 

intervjuer med sakkunniga (Pettersson, 2017). Den faktiska effekten kunde därefter 

beräknas enligt Ekvation 3.  

För flerbostadshus var det svårare att göra ett generellt antagande för installerad effekt. 

Antalet lägenheter i relation till takytan varierade kraftigt mellan de olika 

flerbostadshusen. För att skapa en förståelse för ungefärlig takyta per lägenhet beräknades 

tillgänglig takyta i solcellskartan över Stockholm (Stockholm stad, 2017). Solcellskartan 

är ett verktyg som beräknar potentialen för solel på respektive tak. I lägenhetsområdet 

fanns uppgifter om antal elabbonnemang per flerbostadshus varpå antalet kvadratmeter 

tak per lägenhet beräknades. Antalet kvadratmeter tak per lägenhet varierade från 25 m2 

till 7 m2. Antalet kvadratmeter antogs vara 7 m2 baserat på tidigare studier (Elforsk, 2014) 

samt mätningarna i området. Därefter beräknades den faktiska effekten med Ekvation 3.   

4.2.1 Resultat: Typisk effektkurva för slutkund 

 

Figur 1: Typisk effektkurva över timvis medeleffekt för kund i kategorin 16 A utan 

eluppvärmning. Effektkurvan gäller för årstiden vinter under ett dygn. 
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4.2.2 Resultat: Laddprofil elbil 

 

Figur 2: Laddprofil för elbil vars batteri laddas fullt på 8 timmar med en energimängd 

om 88 kWh. 

4.2.3 Resultat: Solel 

 

Figur 3: Solinstrålning per timme, vinter. 
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Figur 4: Solinstrålning per timme, sommar.  

4.3 Metod: Hög- och lågkapacitetsscenario  

Då scenariet hög kapacitet utformades adderades effekten från solelsproduktionen och 

elbilsladdningen till lastkurvan för respektive årstid.  

En solig sommardag i ett villaområde producerar en solcellsanläggning som mest en 

maxeffekt på 4,4 kW. Då solinstrålningen är som störst på sommaren och 

elbilsladdningen densamma över året undersöktes om effekten från solcellsanläggningen 

var större än från elbilsladdningen under sommaren. Detta illustreras i Figur 5. I figuren 

framgår att elbilsladdningen är den dimensionerande parametern.  

De typiska effektkurvorna för vinter och sommar med elbilsladdning jämfördes och det 

visade sig att vinter var den dimensionerande årstiden i samtliga fall. Den 

dimensionerande kurvan blev vinter, utan solel och med elbilsladdning. I Figur 6 och 7 

ges ett exempel på 16 A utan eluppvärmning högkapacitetsscenario för en laddning på 44 

respektive 88 kWh.  

Lågkapacitetsscenariot arbetades fram genom att antagandet gjordes att smart teknik i 

form av bland annat batterilager och laststyrning existerar i den utsträckning att kurvan i 

högkapacitetsscenariot kan plattas ut. Samma mängd energi används under dygnet men 

jämnt fördelat och utan effekttoppar. Integralen under kurvan, vilket motsvarar 

energimängden under dygnet, för högkapacitets scenariot beräknades. Därefter 

beräknades en jämn effekt under dygnet med samma integral som i högkapacitets 

scenariot för att få lågkapacitets scenariot. Skillnaden mellan hög- och 

lågkapacitetsscenariot illustreras i Figur 8 och 9. Maxeffekt för högkapacitetsscenariot, 

88 kWh, är 17,8 kW och för låg 5,5 kW. Kapacitetsbehovet minskar således med en faktor 

3 för en kund med en 16 A anslutning. För 44 kWh är motsvarande siffra en faktor 5.  
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4.3.1 Resultat: Högkapacitetsscenario 

 

Figur 5: Jämförelse mellan effekter från solcellsanläggning respektive elbilsladdning. 

16 A utan eluppvärmning, sommarmånad. Det inses att elbilsladdningen är 

dimensionerande. 

 

Figur 6: Högkapacitetsscenariot för villa 16 A utan eluppvärmning, vinter utan 

solinstrålning och med elbilsladdning på 88 kWh. 
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Figur 7: Högkapacitetsscenariot för villa 16 A utan eluppvärmning, vinter utan 

solinstrålning och med elbilsladdning 44 kWh.  

4.3.2 Resultat: Lågkapacitetsscenario 

 

Figur 8: Hög- och lågkapacitetsscenariot för villa 16 A utan eluppvärmning jämförs. 

Effektkurvorna gäller för vintermånad och med elbilsladdning 88 kWh. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ef
fe

kt
 [

kW
]

Timmar [h]

Nuvarande belastning Hög kapacitet

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ef
fe

kt
 [

kW
]

Timmar [h]

Hög kapacitet Låg kapacitet



16 
 

 

Figur 9: Hög- och lågkapacitetsscenariot för villa 16 A utan eluppvärmning jämförs. 

Effektkurvorna gäller för vintermånad och med elbilsladdning 44 kWh. 

4.3.3 Resultat: Skillnaden mellan hög- och lågkapacitetsscenario 

Skillnaden i effektbehov mellan de olika scenarierna visas i Tabell 1. Tabellen visar 

skillnaden mellan hög- och lågkapacitetsscenariot för en genomsnittlig kund. Resultaten 

gäller på aggregerad nivå längre upp i nätet. Då resultatet analyserats inses det att 

skillnaden är en faktor två till fem som presenteras i Tabell 2. Det innebär att skillnaden 

i kapacitetsbehov i ett hög- respektive lågkapacitetsscenario är en faktor mellan två till 

fem beroende på vilka kunder som finns i nätet.  
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Tabell 1: Maxeffekt för hög- och lågkapacitetsscenariot. För lågkapacitetsscenariot 

finns två olika batteristorlekar 88 kWh och 44 kWh. Maxeffekterna är indelade efter 

respektive kundkategori.    

 Lägenhet 16 A  

utan el-

uppv. 

16 A  

med el-

uppv. 

20 A      

utan el-

uppv. 

20 A 

med el-

uppv. 

25 A 

utan el-

uppv. 

25 A 

med el-

uppv. 

Effekt – 

HÖG 

[kW] 

12,0 12,5 13,8 13,8 15,6 16,2 16,6 

Effekt – 

LÅG 88 

[kW] 

4,3 4,3 6,3 5,9 7,0 6,9 7,6 

Effekt – 

LÅG 44 

[kW] 

2,3 2,5 4,5 4,0 5,2 5,1 5,7 

 

Tabell 2: Skillnaden i behov av överföringskapacitet mellan hög- och 

lågkapacitetsscenariot uttryckt i en faktor. Resultatet är uppdelat efter storleken på 

bilbatteri, 44 och 88 kWh. Faktorn gäller högre upp i nätet på aggregerad nivå.  

 
Lägenhet 16 A 

utan el-

uppv. 

16 A 

med el-

uppv. 

20 A 

utan el-

uppv. 

20 A 

med el-

uppv. 

25 A 

utan el-

uppv. 

25 A 

med el-

uppv. 

Faktor - 

88 

2,9 2,9 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 

Faktor - 

44 

5,2 5 3,1 3,1 3,5 3,2 2,9 

4.4 Metod: Dimensionering av batterilager 

För att lågkapacitetsscenariot ska kunna bli verklighet krävs olika typer av ny teknik. 

Grundantagandet om ett lågkapacitetsscenario har baserats på att tillräcklig teknik för att 

jämna ut effektkurvan finns men att det återstår att se vilken den är. Beräkningar har gjorts 

som ett exempel på dimensionering av batterilager. Beräkningarna har genomförts för att 

ge en uppfattning om vilken batteristorlek som i dagsläget skulle krävas för att nå ett 

lågkapacitetsscenario. Detta för att kunna validera och göra en rimlighetsbedömning av 

resultaten. 



18 
 

Två olika scenarier har simulerats. I det ena laddas elbilen full på åtta timmar och i det 

andra laddas elbilen full på tolv timmar. För att beräkna erforderlig storlek  på 

batterilagret beräknades integralen under kurvan i högkapacitetsscenariot som ligger 

ovanför lågkapacitetskurvan. Då elbilen laddas under en längre tid blir den maximala 

effekten lägre vilket gör att behovet av batterilager blir mindre. Detta syns i Tabell 3 och 

4. Tabell 3 visar resultatet då bilens batteristorlek är 88 kWh. Tabell 4 för 44 kWh.  

4.4.1 Resultat: Batterilager 

Tabell 3: Dimensionering av teoretiskt batterilager i kWh för att jämna ut skillnaden 

mellan hög- och lågkapacitetsscenariot. Laddningen motsvarar en energimängd på 88 

kWh laddat under 8 eller 12 timmar.  

 Lägenhet 16 A 

utan el-

uppv. 

16 A 

med el-

uppv. 

20 A 

utan el-

uppv. 

20 A 

med el-

uppv. 

25 A 

utan el-

uppv. 

25 A 

med el-

uppv. 

8 h 

laddning 

[kWh] 

69 65 68 62 72 51 74 

12 h 

laddning 

[kWh] 

53 45 48 47 54 34 54 

 

Tabell 4: Dimensionering av teoretiskt batterilager i kWh för att jämna ut skillnaden 

mellan hög- och lågkapacitetsscenariot. Laddningen motsvarar en energimängd på 44 

kWh laddat under 4 eller 12 timmar.  

 Lägenhet 16 A 

utan el-

uppv. 

16 A 

med el-

uppv. 

20 A 

utan el-

uppv. 

20 A 

med el-

uppv. 

25 A 

utan el-

uppv. 

25 A 

med el-

uppv. 

4 h 

laddning 

[kWh] 

45 42 44 42 43 38 52 

12 h 

laddning 

[kWh] 

31 14 25 24 31 16 32 
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4.5 Dimensionering av elnät  

För att se vad de olika scenarierna innebär för dimensioneringen av distributionsnätet har 

olika typer av nät simulerats i nätberäkningsverktyget Netkoll. Utifrån de data som fanns 

tillgängliga från Ellevio byggdes ett villaområde och ett lägenhetsområde upp i Netkoll. 

I Netkoll byggdes också två fiktiva nät upp. De fiktiva näten var också ett villaområde 

och ett lägenhetsområde. De fiktiva näten representerar nyexploaterade områden.  

De befintliga områdena byggdes upp utifrån erhållna data på längd och kabelarea. Nätets 

struktur utgår från ett kopplingsschema. Figur 10 visar en förenklad schematisk bild över 

nätets struktur för att förtydliga hur nätets olika delar hänger ihop. I nätstationen 

transformeras spänningen ner till 400 V. Från nätstationen går matarkablar till kabelskåp 

och från kabelskåpen går serviser till slutkunder eller matarkabel till efterföljande 

kabelskåp.  

När nätet var byggt lades effekter in på respektive slutkund i nätet. Effekterna var de 

effekter som beräknats i tidigare nämnda typiska kurvor. För högkapacitetsscenariot 

användes maxeffekten under dygnet då denna blir den dimensionerande effekten. I 

lågkapacitetsscenariot är effekten jämn över dygnet varför denna effekt användes.  

 

Figur 10: Schematisk bild över nätets struktur. Högst upp syns transformatorn i 

nätstationen. Därifrån går matarkablar ner till kabelskåp. Från kabelskåpen går 

serviskablar ner till slutkund.  

I villaområdet var det 82 kunder. Utifrån data som Ellevio tillhandahöll insågs vilken typ 

av säkring respektive kund hade. Data över årlig energiförbrukning användes som 

underlag för om kunden använder direktverkande el som uppvärmningsalternativ eller ej. 
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Där en årlig energiförbrukning på runt 25 000 kWh antogs motsvara en kund med 

elbaserad uppvärmning. En kund vars energiförbrukning var runt 10 000 kWh antogs vara 

en kund med annan typ av uppvärmningssätt (E.ON, 2017). Detta användes för att avgöra 

vilken typiska kurva respektive kund skulle ha.  

Då nätet var byggt och varje kund var kategoriserad efter typ av säkring och 

uppvärmningsmetod lades respektive effekt på respektive kund för de olika scenarierna 

hög och låg. För vardera scenariot hög och låg gjordes också en simulering över 

sammanlagring för elbilsladdningen med 0,5. Sammanlagringen baseras på antagande om 

att hälften av alla hushåll laddar sin elbil samtidigt (Carlsson, 2017).  

Då nätet simulerats med effekter för fem olika fall samlades resultat in för bearbetning i 

Excel. Via pivottabeller som är en fuktion i excel för att snabbt bearbeta data, kunde sedan 

intressanta data över ström i respektive kabeltyp plockas ut för att avgöra nödvändig 

dimensionering. Resultatet presenteras i Tabell 5. Resultatet jämförs med märkströmmar 

för respektive kabel utifrån svensk standard SS 424 14 24 (Svenska Elektriska 

Kommisionen, 2005). 

Tabell 5: Belastningen i transformatorn och på respektive kabeltyp i det befintliga 

villaområdet. Nuvarande belastning är referensscenariot. Hög- och 

lågkapacitetsscenariot visas med och utan sammanlagring på 0,5.    

 Märkeffekt 

/ -ström 

Nuvarande 

belastning 

Hög Hög 

0,5  

Låg Låg 0,5 

Belastning i 

transformatorn 

[kW] 

1520 416,3 881,5 654,3 477,0 401,7 

10 Cu  [A] 55 4,3–8,7 5–26,5 4,3–26 5–11,7 5–11,7 

16 Cu  [A] 71 4,3–17,4 4,4–

49,2 

4,4–

48,9 

6,0–

30,0 

3,4–

30,7 

25 Cu  [A] 91 4,3–22,3 4,5–

50,1 

4,4–

30,4 

3,4–

24,7 

3,4–

24,6 

240 Al [A] 286 24-184 50-416 13-

396,3 

51-

218,5 

15,7-

212,4 

 

Då resultatet analyserats inses det att nätet på vissa ställen i scenariet med hög kapacitet 

behöver förstärkas. I scenariet med låg kapacitet är nätet överdimensionerat och nyttjar 

75 % eller mindre av respektive kabels kapacitet. Det inses också att befintligt nät har en 

hög kapacitet, utifrån ursprungsscenariet.   
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För det befintliga lägenhetsområdet var ursprungsplanen att använda samma metod som 

för villaområdet. Metoden med de typiska kurvorna bygger på fastigheter vars 

elbilsladdning går på samma servis som fastigheten, varför metoden inte fungerar i 

aktuellt nät. Det aktuella lägenhetsområdet har särskilda parkeringsgarage med egna 

serviser. För att se dimensioneringen av ett lägenhetsområde med ovanstående metod 

användes därför istället det fiktiva nätet.  

I vardera nät lades ett fiktivt nät in. Tanken var att befintligt område förtätades. Samma 

nätstruktur som befintligt nät användes. De som bor i området antogs vara mer 

miljömedvetna än den genomsnittliga svensken och äger därför en mindre bil. 

Batteristorleken antogs vara 44 kWh vilket motsvararar hälften av batterikapaciteten i de 

befintliga områdena.  

Det fiktiva villaområdet antogs bestå av tio nya villor med varsin egen servis. Effekterna 

i det fiktiva villaområdet antogs vara likvärdiga en kund med 16 A säkring utan 

eluppvärmning. Samtliga boende antogs äga en elbil. Simuleringar genomfördes på fallet 

om alla vill ladda elbilen samtidigt respektive en sammanlagring på 0,5. Resultatet 

presenteras i Tabell 7.    

Tabell 6: Belastningen på respektive kabeltyp i det fiktiva villaområdet. Nuvarande 

belastning är referensscenariot. Hög- och lågkapacitetsscenariot visas med och utan 

sammanlagring på 0,5.    

 
Märkström Nuvarande 

belastning 

Hög Låg Hög 0,5 Låg 0,5 

10 Cu   

[A] 

55 2,3 19,8 3,8 19,5 3,8 

240 Al  

[A] 

286 11,5 197,1 38,5 109 30,8 

 

Då resultatet analyserats inses det att i scenariot med låg kapacitet nyttjas 7 % av 

servisernas kapacitet. För hög kapacitet är motsvarande siffra 36 %. Skillnaden mellan 

hög och låg är en faktor 5 i kapacitetsbehov i serviserna. För matarkabeln är motsvarande 

siffra 5 respektive 3,5.    

Det fiktiva lägenhetsområdet antogs bestå av tre stycken lägenhetshus med 50 lägenheter 

i vardera hus. Antalet elbilar antogs vara 0,5 per lägenhet (Stockholms stad, 2015). 

Därefter simulerades utfallet då hälften av alla elbilar laddas samtidigt motsvarande en 

sammanlagring på 0,5. Resultatet presenteras i Tabell 7.  
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Tabell 7: Belastningen i respektive kabeltyp i det fiktiva lägenhetsområdet. Nuvarande 

belastning är referensscenariot. Hög- och lågkapacitetsscenariot visas med och utan 

sammanlagring på 0,5.    

 Märkström Nuvarande 

belastning 

Hög Låg Hög 0,5 Låg 0,5 

120 Cu  

[A] 

216 78,9 663 132 315 105 

240 Al   

[A] 

286 237 1969 396 946 316 

 

Då resultatet analyserats inses det att i scenariet med hög kapacitet behöver nätet 

förstärkas. I scenariet med låg kapacitet nyttjas serviserna 60 % eller mindre av respektive 

kabels kapacitet. Matarkabeln behöver förstärkas i samtliga fall. Skillnaden i 

dimensionering mellan de olika scenarierna är 3 då sammanlagring på 0,5 används. Om 

alla bilar ska kunna laddas samtidigt, är skillnaden en faktor 5.  

4.6 Mätdata i nätstation  

I det befintliga villaområdets nätstation samlar Ellevio in mätdata över medeleffekten per 

timme. Mätdata från januari 2016 sammanställdes och redovisas i Figur 11. Mätdatan 

visar att den maximala medeleffekten i januari 2016 var 630 kW. Motsvarande siffra i 

metoden med typiska kurvor var 416 kW. Den maximala effekten med metoden med 

typiska kurvor är motsvarar 66 % av den verkliga effekten.   

 

Figur 11: Mätdata över medeleffekt per timme i nätstationen i det befintliga 

villaområdet för januari månad.  
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5. Diskussion 

5.1 Framtida distributionsnät  

Då resultatet analyserats inses det att längre upp i nätet, närmre nätstationen, ackumuleras 

effekterna vilket leder till en högre belastning. Resultatet överensstämmer med nätets 

uppbyggnad. Ett framtida distributionsnät i ett villaområde i ett högkapacitetsscenario 

skulle alltså kunna dimensionera ner serviserna och dimensionera upp de matarkablar 

som ligger i närmast anslutning till nätstationen.  

Det studerade villaområdets matarkablar är samma storlek oavsett vart i nätet de befinner 

sig. Den dominerande matarkabeln är av typen 240 mm2 aluminium. En anledning till att 

nätet ser ut som det gör kan vara att mängdrabatt på kabel ges om större mängd kabel 

beställs. Det kan alltså bli billigare att gräva ner en grövre kabel än vad som behövs om 

den kabeln behövs längre upp i nätet (Ekström, 2017). Den aspekten är naturligtvis en del 

i dimensioneringsarbetet då ekonomi ofta en är en avgörande faktor. En annan viktig 

aspekt vid dimensionering av elnät är kostnader för kabel i relation till schaktning. Den 

största delen av kostnaden då elnätet förstärks eller byggs ut är schaktning (Fältström, 

2017). När ett område väl är schaktat väljs ofta en grövre kabel för att ansvarig projektör 

ska vara på den säkra sidan. Detta faktum talar emot en ändrad dimensionering och skulle 

kunna vara en bidragande orsak till ett överdimensionerat nät vid framtida 

utbyggnationer.  

I ett lågkapacitetsscenario nyttjas 75 % eller mindre av kapaciteten i befintligt nät i 

villaområde. Ett framtida nät skulle således kunna dimensioneras ner. Liksom i 

högkapacitetsscenariot är matarkablarna längst upp i nätet de kablar som är tyngst 

belastade. Skillnaden mellan ett hög- och ett lågkapacitetsscenario i villaområde är en 

faktor 2 för det befintliga nätet. I det fiktiva villaområdet är motsvarande siffra en faktor 

5 och med sammanlagring 0,5, är faktorn 3,5. Att skillnaden är mindre i det befintliga 

området kan bero på att elbilarna är slumpvis utplacerade i nätet. Om flera elbilar 

placerats på samma radiell blir den kabeln högre belastad vilket inte syns i resultatet som 

är en sammanställning av nätet totalt. I det fiktiva nätet är det endast en matarkabel fram 

till kabelskåpet varför resultatet blir tydligare.   

Då resultatet från simuleringarna validerades visade det sig att effekterna i nätstationen 

från simuleringen var 34 % lägre än verkliga mätdata. Resultatet ligger dock inom 

intervallet för maximala effekten i januari vilket utläses i Figur 11. Valideringen visar på 

att resultatet från simuleringarna inte kan ses som en exakt spegling av verkligheten i det 

aktuella villaområdet. Resultatet kan istället användas som en fingervisning om 

skillnaden mellan ett högkapacitetsscenario respektive lågkapacitetsscenario och vad det 

skulle kunna innebära för ett framtida distributionsnät. Att resultatet från simuleringarna 

skiljer sig från verkligheten beror på att lastprofilerna som använts baseras på data från 

andra nät. Det är alltså inte exakta mätdata från respektive kund som ligger till grund för 

effekterna. En felkälla som kan bidra till att effekterna ligger i underkant är att 
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lastprofilerna baseras på data från år 2015 och mätdata i nätstationen är från 2016. År 

2015 var ett varmt år (SMHI, 2016) vilket kan vara en bidragande orsak till att effekterna 

är i underkant. Värdena har alltså inte normalårskorrigerats varför det finns en felmarginal 

däremellan. Att en normalårskorrigering inte genomförts beror på att effekterna för 

uppvärmning respektive hushållsel inte gick att särskilja i den data som de typiska 

effektkurvorna utgick ifrån.  

I ett högkapacitetsscenario i ett lägenhetsområde skulle befintligt nät vara 

underdimensionerat. Både matarkablar och serviser skulle behöva stärkas upp, vilket ses 

i Tabell 7. För matarkablarna skulle en kapacitet på mellan 3 till 7 gånger mer behövas. I 

ett lågkapacitetsscenario skulle serviserna vara tillräckligt starka och hälften så stor 

kapacitet skulle räcka. För matarkablarna behövs en ökad kapacitet på drygt 1,4. 

Skillnaden mellan ett hög- och ett lågkapacitetsscenario i lägenhetsområdet är en faktor 

5 då sammanlagring för elbil inte räknas med. Med en sammanlagring på 0,5 blir 

motsvarande faktor 3.  För att på ett effektivt sätt nyttja nätet i lägenhetsområden bör 

garage med laddstolpar placeras i anslutning till fastigheten. Detta för att elbilsladdning 

och övrig el ska kunna gå på samma servis. Genom att nyttja kabeln jämnt fördelat under 

dygnet kan effekttoppar jämnas ut varpå mindre kabel behövs.  

Då resultatet analyserats insågs det att näten i dagsläget är överdimensionerade och alltså 

har ett visst utrymme för en ökad belastning. Den ökade belastningen kan dock inte 

motsvara högkapacitetsscenariot varför förstärkningar eller utbyggnad kommer krävas. 

Lågkapacitetsscenariot visar på att belastningen blir betydligt lägre än i ett 

högkapacitetsscenario men högre än vad den är idag. Då kan det diskuteras om det är 

rimligt att tro att vi kommer dimensionera ner framtida nät i jämförelse med dagens nät. 

Då ökade krav ställs.  

Skillnaden mellan ett lågkapacitetsscenario och den situation vi har idag skulle vara att i 

lågkapacitetsscenariot garanteras att höga effekttoppar inte existerar. Batterilager och 

annan smart teknik har gjort att oförutsedda effekttoppar inte längre existerar. Detta talar 

för att framtida nät skulle kunna dimensioneras ner. Ett lågkapacitetsscenario kan bli 

verklighet när det finns ekonomiska incitament på kundnivå. När kunderna kan spara 

pengar genom att använda smarta lösningar, då kommer vi se ett lågkapacitetsscenario. 

Ekonomisk lönsamhet för slutkunden i ett lågkapacitetsscenario kan bland annat handla 

om minskade kostnader för elnätsanlutning och beror bland annat på kundens 

kapacitetsbehov och hur eltariffer utformas. De ekonomiska incitamenten för ett 

lågkapacitetsscenario har undersökts av Malin Åhgren (Åhgren, 2017).    

5.2 Typiska effektkurvor  

Då resultatet analyserats insågs det att olika kunders effektkurva ser väldigt olika ut. 

Varför metoden med typkurvor kan ifrågasättas. En rapport från Energiforsk visar på en 

ny metod att kategorisera kunder utifrån förbrukningsprofil. Rapporten ifrågasätter 

metoden med typkurvor och menar att idag då faktiska timmätvärden finns tillgängliga 

kan dessa ligga till grund för en modernare kundkategorisering (Helbrink, et al., 2017).  
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Metoden som användes för att ta fram effektkurvor för de olika kundkategorierna kunde 

förbättrats med ett större statistiskt underlag. Dock visade det sig att då enskilda kunders 

effektkurva inom samma kundkategori jämfördes varierade beteendemönstret kraftigt. 

Det talar för att metoden med typkurvor är föråldrad. De genomsnittliga kurvorna som 

togs fram för respektive kundkategori ger en slags verklig sammanlagring för ett område 

med den typen av kund varför de genomsnittliga kurvorna användes i näten.  

 

Då timvis mätdata över medeleffekt idag finns eller ska göras tillgänglig för kunden 

(Svensk energi, 2013). Finns möjlighet att skapa en förståelse för kundernas 

förbrukningsmönster och effektbehov. Detta skapar nya förutsättningar för elnätsbolagen 

som teoretiskt sett skulle kunna dimensionera vardera distributionsnät utifrån dess unika 

karaktär.  

5.3 Högkapacitetsscenario 

I Figur 3 och 4 syns det tydligt att solinstrålningen och därmed också den möjliga 

produktionen av solel är som störst på sommaren. Hur mycket solel en fastighet 

producerar beror på hur stor anläggningen är, verkningsgraden, vinkel på taket, skuggning 

av anläggning och andra yttre faktorer. I simuleringen har förenklingar tvungets gjorts 

varför en fix area för småhus respektive flerbostadshus gjorts. Yttre omständigheter har 

heller inte tagits med i beräkningarna. Då resultatet analyserats insågs det att effekterna 

från elbilen är mer än dubbelt så stora som effekterna från solcellsanläggningen. Detta 

talar för att elbilsladdningen kommer vara den dimensionerande parametern oavsett om 

solcellsberäkningarna förfinas ytterligare.  

Den vanligaste hemmaladdningen för elbilen idag är 3,7 kW. Det är betydligt lägre än 

simuleringens 11 kW. Antagandet anses rimligt då framtida elbilsladdning är det som 

ligger till grund för undersökningen. Då resultatet analyserats insågs det att när, med 

vilken effekt och under hur lång tid elbilen laddas kommer ha stor påverkan på vilka krav 

som ställs på elnätet.  

Den dimensionerande årstiden visade sig vara vinter i samtliga kundkategorier. Resultatet 

anses rimligt då vintern är en tid då en större andel innevistelse är mer vanligt än på 

sommaren. Innevistelsen bidrar rimligen till ökad användning av effektkrävande 

apparater. För eluppvärmda hus var resultatet givet då behovet av uppvärmningen i 

Sverige är betydligt högre på vintern än på sommaren.    

5.4 Lågkapacitetsscenario 

Mängden energi som ska kunna laddas under en natt visade sig spela stor roll för 

lågkapacitetsscenariot. Det kan tänkas att kunden endast laddar stora mängder energi ett 

fåtal gånger per år. Därför gjordes ytterligare simuleringar då elbilen antas ha ett batteri 

med hälften så stor kapacitet, alternativt att bilen bara kan laddas till hälften under en natt. 
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Lågkapacitetsscenariot kommer alltså kunna se olika ut för olika kunder beroende av 

kundens egna val av räckvidd och laddtid.  

Som ett försök för att undersöka rimligheten i ett lågkapacitetsscenario med den teknik 

vi ser idag gjordes en simulering med batterilager. Resultatet syns i Tabell 3 och 4. För 

att lågkapacitetsscenariot skulle bli verklighet, då elbilen har ett batteri på 88 kWh, krävs 

ett batterilager på mellan 62 – 74 kWh. Detta om bilen skall laddas fullt med effekten 11 

kW. Om laddningen istället sker med 7,4 kW innebär det att bilen kan laddas fullt på 12 

timmar. Batteriet behöver då vara 34 – 54 kWh stort. Idag finns hemmabatteriet Tesla 

Powerwall på 14 kWh (Tesla, 2017). Vilket innebär att det skulle behövas 2,4 – 5,3 

hemmabatterier. Om elbilen istället har ett batteri på 44 kWh skulle det behövas 1 – 3,7 

hemmabatterier för att nå lågkapacitetsscenariot.  

Det inses att för ett lågkapacitetsscenario behövs ett stort batterilager. I proportion till 

storleken på elbilens batteri kan det anses orimligt att ha ett batterilager av den storleken. 

Simuleringen visar endast behovet av batterilager då ingen annan smart teknik finns. 

Därför kan det antas att ett något mindre batterilager än det simulerade skulle behövas i 

framtiden. Det anses vara rimligt att anta att verkligheten kanske hamnar någonstans 

mittemellan hög- och lågkapacitetsscenariot och det är många faktorer som kommer spela 

in och påverka hur utformningen av vårt framtida elnät kommer att se ut.  

5.5 Förslag på fortsatta studier 

 En studie över hur elkvalité och leveranssäkerhet påverkas i ett 

lågkapacitetsscenario.  

 Fortsatta simuleringar på högspänningsnätet för att se effekterna längre upp i 

nätet.  

 En ny dimensioneringsmetod baserat på timvis mätdata hos specifika kunder.  

 En beteendestudie över urbana svenskars transportbehov kopplat till deras 

upplevda behov av personbil.   
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6. Slutsatser 

Studien visar att skillnaden i krav på överföringskapacitet mellan ett låg- och ett 

högkapacitetsscenario är en faktor 2–5 beroende på typ av nätområde och nivå i nätet. 

Kablarna närmst nätstationen är de kablar som blir högst belastade i ett 

högkapacitetsscenario vilket talar för att vidare studier på nästa spänningsnivå i nätet 

skulle vara intressant.  

Om lågkapacitetsscenariot blir verklighet kommer framtida nybyggnation av elnät att 

kunna dimensioneras ner, i jämförelse med överföringskapaciteten i nuvarande elnät. 

Generellt skulle hälften av den kapacitet vi ser idag att räcka.  

Vinter är den dimensionerande årstiden för samtliga kundkategorier och av solceller och 

elbilsladdning är elbilen den dimensionerande faktorn.  
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