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Abstract

Capacity utilization for Power-to-Heat in Swedish
district heating systems

Dan-Axel Bolander

The installation of variable renewable energy sources has rapidly
increased during the last decade in several countries. It is likely
that it will also increase in Sweden. Such a development could lead to
periods of very high power production. In order to keep the stability
of the electric grid, curtailment is the most common feed-in management
method. This study examines how Power-to-Heat can utilize this surplus
power in Swedish district heating systems instead of using curtailments
and thereby facilitate the development of installed variable renewable
energy sources.

During this study a model was developed in MatLab where the capacity
utilization was simulated for Power-to-Heat. The study indicates that
the capacity utilization varies from 1,1–4,2 TWh electricity. In this
scenario a share of the base load is substituted with new installed
wind and solar power; 50 TWh respectively 10 TWh. The parameter that
showed greatest sensitivity for the analysis were how the net power
profile was simulated.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
I Tyskland och Danmark har en omfattande installation av variabel förnyelsebar energi 

skett. En erfarenhet i Tyskland visar att detta har medfört en ökad mängd bortkopplad 

distribuerad elproduktion på grund av att elkonsumtionen periodvis inte möter upp 

elproduktionen. Energiöverenskommelsen från 2016 begränsar kärnkraftens framtid och 

sätter målsättningen hundra procent förnybar energiförsörjning till 2040. Av den 

anledningen är det sannolikt med ett scenario med ökad andel vind- och solkraft även i 

Sverige. Ett sådant scenario innebär en risk att mängden bortkopplad elproduktion även 

kommer att öka här. Detta motiverar denna studies undersökning av hur man kan 

minska mängden bortkopplad el genom att använda Power-to-Heat (P2H) med 

värmepumpar och elpannor i svenska fjärrvärmesystem. Fjärrvärmen kan på så sätt 

agera som styrbar last för elnätet och öka elanvändningsflexibiliteten i det svenska 

energisystemet. Vilket även kan underlätta utbyggnaden av vind- och solkraft.  

En modell utvecklades för att simulera möjligt kapacitetsutnyttjande för P2H i Sverige.  

För att möjliggöra detta var ett delmål att inventera den kapacitet som finns installerad 

idag. Simuleringarna baserades på att varje fjärrvärmesystem sågs som separat och 

mellan systemen tilläts inga interaktioner. Slutligen aggregerades alla fjärrvärmesystem 

för att få ett översiktligt resultat som representerade hela Sverige. De faktorer som 

begränsar kapaciteten för P2H är värmebehov och konkurrerande 

alternativvärmeproduktion som präglas av låga driftkostnader. Exempel på följande är 

värme från avfallsförbränning och industriell spillvärme. Vidare begränsas 

kapacitetsutnyttjandet av tillgänglig installerad kapacitet och elöverskott från variabla 

energikällor som vind- och solkraft. Som en konsekvens av en förväntad ökning av 

bortkopplad elproduktion infördes transmissionsbegränsningar i modellen mellan 

Sveriges fyra elmarknadsområden. Det togs dock ingen hänsyn till andra applikationer 

som kan hantera elöverskott. 

Simuleringarna bestod av ett referensfall samt en känslighetsanalys där fyra olika fall 

undersöktes med ändrade randvillkor; (1) inga transmissionsbegränsningar, (2) elpannor 

har högre prioritet än värmepumpar, (3) ingen avfallsförbränning samt (4) en alternativt 

framtagen elnettoprofil. För samtliga fall presenteras figurer som visar möjlig 

elförbrukning (kapacitetsutnyttjande) för P2H och tillgängligt elöverskott där den 

nyinstallerade vindkraften varierar från 0–50 TWhel och solkraften varierar från 0–10 

TWhel. De presenterade resultaten representerar extremfallet med 50 TWhel vind- och 

10 TWhel solkraft. I referensfallet uppgick kapacitetsutnyttjandet till 3,6 TWhel och för 

fall 1,2 och 3 mellan 4,0–4,2 TWhel. För fall 4 blev utnyttjandet enbart 1,1 TWhel vilket 

innebär att antagandena kring den framtagna elnettoprofilen har störst påverkan på 

resultatet. I studien uppskattas kapacitetsutnyttjandet för P2H att vara mellan 1,1–4,2 

TWhel i en framtid som präglas av en hög andel vind- och solkraft i energisystemet. 

 

 



Executive summary 

The capacity utilization for Power-to-Heat in swedish district heating systems is 

estimated to 1,1–4,2 TWhel. In this scenario a share of the base load is substituted with 

new installed wind and solar power; 50 TWhel respectively 10 TWhel. The parameter 

that showed greatest sensitivity for the analysis were how the net power profile was 

simulated. The study shows that an increased installed capacity of variable power 

production yield an increased potential in utilization of Power-to-Heat.  
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Ordlista 

VRE – Variabel förnybar energi (engelska: Variable renewable energy) 

P2H – El till värme (engelska: Power-to-Heat) 

Whel – Elektrisk energimängd 

Whth – Termisk energimängd 

COP – ett mått på värmepumpars effektivitet (engelska: coefficient of performance) 

EP – Elpanna 

VP – Värmepump 

P2H Lagring – Värmeenergi från P2H som lagras in i ackumulatortankar 

CHP – Kraftvärmeverk (engelska: Combined Heat and Power) 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Under de senaste åren har en expansiv utveckling skett för VRE (variable renewable 

energy) med avseende på vind- och solkraft. Några länder som utmärker sig är 

exempelvis Tysland och Danmark [1] [2]. Utifrån en ramöverenskommelse från fem 

politiska partier förväntas även Sverige att gå denna väg mot ökad elproduktion från 

vind- och solkraft [3]. En sådan utveckling för med sig positiva egenskaper som 

minskade koldioxidutsläpp men den för även med sig nya utmaningar. En utmaning 

med förnybar elproduktion från sol- och vindkraft är att den är av intermittent karaktär 

då den är väderberoende. Avgörande faktorer för elproduktionen är vindhastighet för 

vindkraft och molntäthet samt solinfallsvinkel för solkraft. Dessa väderskiftningar 

medför effektvariationer vilket försvårar driften av elnätet. För att nätet ska vara stabilt 

med en jämn frekvens behöver elproduktionen hela tiden matcha elbehovet. Under 

perioder då elproduktionen är högre än elkonsumtionen finns det flera sätt att hantera 

problemet. Lösningar är exempelvis; ökad transmissionskapacitet mellan länder och 

områden, energilager, frånkoppling av elproduktion samt ökad 

elanvändningsflexibilitet. Detta arbete behandlar hur elanvändningsflexibiliteten kan 

öka genom att använda P2H (Power-to-Heat) i fjärrvärmesystem. Installerade elpannor 

och värmepumpar kan på så sätt agera som en buffert för det svenska elnätet och ta 

tillvara på överskottsel genom att skicka ut värme till fjärrvärmenät eller till 

ackumulatortankar om värmebehovet är tillgodosett. Fjärrvärmen kan på så sätt vara 

med och öka flexibiliteten i det svenska energisystemet och underlätta utbyggnaden av 

variabel elproduktion i form av vind- och solkraft. P2H kan därmed verka som en 

styrbar last för elnätet. 

Vad som även pekar på att P2H kan bli en nyttig resurs är om kärnkraften i Sverige 

avvecklas. Kärnkraften utgör årligen 35–45% av Sveriges elproduktion fördelat på 10 

reaktorer med en total effekt på 9700 MWel [4]. Den ekonomiska livslängden för många 

av dessa reaktorer börjar närma sig sitt slut och efter 2020 planeras fyra reaktorer att 

läggas ner [4]. Vidare anslogs en ramöverenskommelse mellan fem politiska partier år 

2016 med målet att till år 2040 ha 100% förnybar elproduktion i Sverige [3]. 

Överenskommelsen innefattar även att inga statliga stöd för kärnkraften kommer att ske 

samt att elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion kommer att förlängas och utökas 

med ytterligare 18 TWhel till 2030. Energimyndigheten har presenterat möjliga 

scenarios gällande ökad andel förnybar elproduktion. Enligt dessa är det ekonomiska 

styrmedel från EU som kommer att vara drivkraften för att öka priserna på 

utsläppsrätter och fossila bränslen. Här antogs att kärnkraften fasas ut helt i Sverige 

samt att vindkraften ökar till 63 TWhel och solkraften ökar till 4,5 TWhel till år 2050 [5].  
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Något som talar för fortsatta investeringar i förnybar elproduktion är sjunkande 

kostnader gällande vind- och solkraft enligt Energimyndigheten [5]. Gällande vindkraft 

kan 50 TWhel byggas ut för en kostnad mellan 0,40–0,50 kr/kWhel och därtill ytterligare 

40 TWhel i intervallet 0,50–0,60 kr/kWhel. Här anses projekten som uppskattas kosta 

runt 0,40 kr/kWhel vara ekonomiskt lönsamma. De poängterar dock att kostnaderna kan 

förändras snabbt på grund av att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna ändras. 

Avslutningsvis har även priset för nyinstallation av solkraft minskat kraftigt de senaste 

åren. Mellan åren 2010 till 2016 har priserna för solkraft sjunkit med ungefär en 

fjärdedel för både småskaliga- och storskaliga anläggningar [6].  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utföra simuleringar för att uppskatta kapacitetsutnyttjandet för 

P2H i Sverige. Detta innebär att bestämma i vilken utsträckning som P2H kan 

underlätta nyinstallation av elproduktion från vind- och solkraft. Ett viktigt delmål blir 

då att utföra en inventering av dagens befintliga kapaciteter av P2H i Sverige.  

1.3 Avgränsningar 

Studien tar enbart hänsyn till de kapaciteter av P2H som finns installerade i Sverige 

idag. 
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2. Erfarenheter av variabel förnybar elproduktion 

Andelen installerad effekt av VRE har ökat mycket i Tyskland de senaste åren. Den 

installerade effekten med avseende på vind- och solkraft har ökat från 10 GW (2002) till 

101 GW (2018) [7], se figur 1. 

Figur 1. Utvecklingen av installerad effekt från vind- och solkraft i Tyskland [7]. 

Denna utveckling av förnybar elproduktion ställer högre krav på ett välfungerande elnät 

med avseende på transformatorstationer och överföringskapacitet. Upprustning och 

investering i elnätet har dock inte haft samma exponentiella utvecklingskurva som 

elproduktionen från VRE vilket har lett till att elnätet har hamnat på efterkälke [1]. I 

praktiken innebär detta, att under vissa perioder med hög variabel elproduktion kan inte 

transformatorstationerna hantera den höga effekten. För att undvika att infrastruktur 

skadas kopplas en del av elproduktionen bort vilket i sin tur leder till att elnätsbolagen 

blir ekonomiskt ersättningsskyldiga gentemot bortkopplad producent. Den bortkopplade 

elproduktionen utgörs huvudsakligen av vindkraft och har haft en stor ökning de senaste 

åren vilket framgår i figur 2. Fördelningen av den bortkopplade elproduktionen var 93% 

i lågspänningsnäten och 7% i högspänningsnäten. Av de lågspänningsnät som hade 

störst andel bortkopplad elproduktion var området Schleswig-Holstein i norra Tyskland 

som angränsar till Danmark. I detta område kopplades 3 TWhel bort år 2015 vilket är 

65% av den totala bortkopplade elproduktionen. Eftersom området också angränsar till 

Danmark som har en väldigt hög vindkraftsproduktion kan den lokala elproduktionen 
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periodvis vara väldigt hög och försvåra möjligheten att ta till vara på all el som 

produceras. [1] 

Figur 2. Bortkopplad elproduktion i Tyskland [1]. 

Den bortkopplade elproduktionen förväntas inte heller att minska de närmsta åren. 

Universitetet i Leipzig har gjort en studie på möjligt kapacitetsutnyttjande för P2H i 

Tyskland och de räknade med att den installerade effekten av förnybar elproduktion 

kommer att öka från dagens nivå på ungefär 100 GW till 140 GW år 2030. Detta 

förväntas bidra till högre fluktuationer och ökad bortkopplad elproduktion. De räknade 

med att kapacitetsutnyttjandet för P2H idag uppgick till 0,04 TWhel men till 2030 kan 

den komma att bli 8,5 TWhel [8]. 

Även Sveriges installerade mängd av VRE har ökat de senaste åren. År 2000 var 

vindkraftsproduktionen nästan obefintlig men den har sedan dess ökat exponentiellt. 

Vindkraften levererar idag cirka 16 TWhel per år vilket är ungefär 10% av Sveriges 

elproduktion. Solelproduktionen är dock fortfarande försumbar i Sverige även om 

ökningen från 2015 till 2016 var 48% [9]. Utvecklingen av sol- och vindkraft visas i 

figur 3.  
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Figur 3. Årlig elproduktionen från vind- och solkraft i Sverige [10]. 

Då vind- och solkraftsproduktionen förväntas att öka i Sverige kan det föreligga risk att 

de lokala lågspänningsnäten inte kan hantera överföringen till överliggande nät. Detta 

har i Tyskland varit främsta hindret med underdimensionerade ställverk och 

transformatorstationer. För att minska behovet av inmatningsreglerande åtgärder finns 

det en möjlighet att reducera elproduktionstoppar genom P2H i fjärrvärmenät som likt 

eldistributionsnät också är lokala. En anledning till att fjärrvärmen skulle kunna ha en 

viktig roll för underlättandet av utökad implementering av VRE är att den har en stor 

marknadsandel för uppvärmning. De årliga fjärrvärmeleveranserna uppgår till ungefär 

50 TWhth [11] och teoretiskt sett skulle fjärrvärmen kunna drivas med enbart P2H. I 

praktiken är detta ej möjligt då dagens infrastruktur har för låg installerad P2H-kapacitet 

samt begränsade lagringsmöjligheter. De elpannor som finns installerade idag används 

sällan eftersom de inte anses vara ekonomiskt lönsamma. Värmepumpar används dock 

mer flitigt på grund av deras höga energiutbyte och därmed högre lönsamhet. I regel 

brukar värmepumpar utvinna energi från närliggande sjöar, avloppsvatten eller 

spillvärme från industrin. År 2016 producerade elpannor 0,24 TWhth och värmepumpar 

4,5 TWhth [9]. 
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3. Forskningsläge för Power-to-Heat 

Tidigare rapporter inom P2H har inriktat sig på att bestämma kapacitetsutnyttjandet i 

Sverige, ett exempel är Lennart Söders rapport ”På väg mot en elförsörjning baserad på 

enbart förnybar el i Sverige”, sida 33–38 [12]. I studien används Stockholms 

värmebehovsprofil som skalas upp för att motsvara hela Sveriges värmebehov. Som 

baslast i systemet finns avfallsförbränning och industriell spillvärme eftersom dessa 

antas konkurrera med P2H. Vidare implementeras 45 TWhel vindkraft och 10 TWhel 

solkraft i energisystemet som totalt bidrar till ett elöverskott om 3 TWhel. Då 

majoriteten av detta elöverskott produceras under sommaren beräknas 

kapacitetsutnyttjandet för P2H till 1,2 TWhel. Vad studien inte tar hänsyn till är dagens 

installerade effekter av P2H. Det antas att det finns tillräckligt mycket elpannor som kan 

ta hand om rådande elöverskott där värmebehovet blev den begränsade faktorn. 

Ytterligare en studie har gjorts vid Lunds universitet där kapacitetsutnyttjandet för P2H 

angrips från ett ekonomiskt perspektiv [13]. I studien hämtas data från Energiföretagen 

där årligt värmebehov för 358 fjärrvärmenät finns presenterade. De summerar sedan 

värmebehovet i respektive län och simulerar värmebehovsprofilen på timbasis relaterat 

till utomhustemperaturen för varje län. Av den årliga värmeleveransen 2014 bestod 7% 

av industriell spillvärme och 20% av avfallsförbränning. Dessa har i regel låg 

marginalkostnad och flexibilitet vilket medför att dessa effekter går som baslast i deras 

modell och konkurrerar med P2H. De har sedan tre stycken scenarios där den variabla 

elproduktionen uttrycks som procent av konsumtionen; 25%, 54% och 64% där 

huvudsakligen vind- och solkraft varierar. För att bestämma det ekonomiska 

kapacitetsutnyttjandet antas att elpannor används som har en låg investeringskostnad. 

Antagandet anses rimligt då elpannorna generellt inte kommer att användas under 

majoriteten av årets timmar. Den ekonomiska vinningen beräknas genom att ersätta 

trädbränslen vilket är det vanligaste bränslet för pannor i fjärrvärmeverk. I modellen tar 

de även hänsyn till termisk lagring genom att implementera ackumulatortankar med en 

lagringskapacitet om 25% och en in- och urladdningseffekt på 2,5% av det dagliga 

medelvärmebehovet i MWhth. Studien kommer slutligen fram till att 

kapacitetsutnyttjande för P2H kan beräknas till 0,2–8,6 TWhel. Det som ökar 

utnyttjandet är större andel variabel elproduktion och termisk lagring medan tillgång till 

industriell spillvärme och avfallsförbränning minskar utnyttjandet.  

Detta arbete inriktas till att bestämma vilket kapacitetsutnyttjande P2H har med dagens 

infrastruktur till skillnad mot övriga studier som antar en ökad installerad effekt från 

elpannor. Denna studie gör heller ingen förenkling kring att summera Sveriges 

fjärrvärmenät utan ser varje nät som separata system.  
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För att förtydliga vad som avses med kapacitet respektive kapacitetsutnyttjande hos 

P2H, ges en illustrering i figur 4. Kapacitet avser möjligt effektuttag från värmepumpar 

och elpannor som beror på dess märkeffekt samt värmebehov för aktuellt 

fjärrvärmesystem. Värmebehovet för respektive system förses med en basproduktion 

som konkurrerar med P2H och kan därmed minska möjligt värmeuttag från P2H. 

Kapacitetsutnyttjandet beror på tillåten P2H-kapacitet för systemet samt tillgängligt 

elöverskott. Både värmebehov och elöverskott varierar timvis under året som illustreras 

med pilar i figur 4. 

 
Figur 4. Illustration hur kapacitet förhåller sig till kapacitetsutnyttjande för P2H. 
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4. Insamling av data 

Idag finns inget sammanställt material för installerade effekter av P2H i Sveriges 

fjärrvärmenät. Av denna anledning har insamling av data skett från de 358 

fjärrvärmenät som Energiföretagen har statistik över [14]. Dessa nät hade en leverans på 

50,1 TWhth som kan jämföras med totala fjärrvärmeleveransen i Sverige på 51,4 TWhth 

enligt Statistiska Centralbyrån för år 2016 [9]. Av de 358 fjärrvärmenäten kontaktades 

305 stycken som utmärkte sig med relativt höga värmeleveranser. Inom dessa 305 nät 

levererades totalt 49 TWhth vilket motsvarade 95% av fjärrvärmeleveranserna i Sverige 

för 2016. Kontakten togs främst via telefon men i några fall skedde det via mail. 

Informationen som efterfrågades för varje fjärrvärmenät var följande;  

 Installerad effekt och COP-värde för värmepumpar 

 Installerad effekt för elpannor 

 Ackumulatortankskapacitet 

 Installerade effekter från avfallsförbränning och industriell spillvärme 

 

Då avfallsförbränning och industriell spillvärme i regel har låg driftkostnad och 

flexibilitet utgörs de generellt som baslastproduktion i systemen.  Av den anledningen 

samlades även dessa värmeeffekter in då de antas konkurrera med P2H. Effekten från 

industriell spillvärme kan variera under året, men för att underlätta insamlingen 

efterfrågades enbart den levererade årsmedeleffekten. 

Den data som har använts i rapporten och vid simuleringar gäller för år 2016. På grund 

av att 2016 var ett skottår har data för 29 februari tagits bort då modellen enbart är 

kompatibel med 8760 datapunkter där varje datapunkt representerar en timme.  
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5. Modellen 

Modellen som används för att utföra simuleringar utformades i programmet MatLab.  

Det insamlade materialet samlades i ett Excel dokument som importerades till MatLab. 

Varje fjärrvärmesystem ses som lokalt vilket innebär att de inte har några interaktioner 

mellan varandra. Det kan beskrivas enligt följande; om det finns ett värmebehov i 

system A men inga tillgängliga produktionsmedel, får inte system B förse system A 

med värme då systemen är åtskilda. En schematisk bild över modellen finns presenterad 

i figur 5 där interaktioner mellan olika block och funktioner beskrivs. Varje system har 

unika uppvärmingseffekter för att möta systemets värmebehov. Om värmebehovet är 

uppfyllt kan värmet istället överföras till en ackumulatortank om sådan är tillgänglig. 

Uppvärmingseffekterna ger upphov till en timbaserad värmeprofil för respektive 

system. Modellen har tre stycken simuleringssteg; systemnivå, elområdesnivå (SE1-4) 

och hela Sverige som ses i figur 6. Värmeprofilerna inom varje elområde aggregeras 

sedan till en profil som representerar ett elområde. Beroende på om det finns ett 

tillgängligt elöverskott inom det elområdet justeras sedan värmemängden som får 

produceras med P2H. Elöverskottet simuleras genom ökad andel sol- och vindkraft i 

energisystemet. Slutligen aggregeras värmeprofilerna på elområdesnivå för att få en 

helhetsbild över hela Sverige. Varje block som visas i figur 5 och 6 förklaras mer 

ingående i detta kapitel. 

Figur 5. Schematisk bild över modellens olika funktioner. 

 



10 
 

 

Figur 6. Schematisk bild över hur modellen aggregerar alla system. 

 

5.1  Värmebehov 

Värmebehovet för varje fjärrvärmesystem har hämtats från Energiföretagen där behovet 

från 2016 används [14]. Varje system befinner sig även i något av de fyra elområdena 

som finns i Sverige, från SE1 i norr till SE4 i söder, se figur 7. I dessa områden varierar 

temperaturen vilket kommer att ge olika värmebehovsmönster under året. Av denna 

anledning används värmebehovsprofiler som är baserade på temperaturdata från fyra 

geografiska orter, en i respektive elområde; Luleå i SE1, Östersund i SE2, Västerås i 

SE3 samt Malmö i SE4. Profilerna är baserad på en modell utvecklad av Magnus, 

Åberg, Uppsala Universitet [15]. Dessa profiler representerar en energimängd på 1 

GWhth som är fördelat under årets 8760 timmar. Genom skalning kan värmeprofilerna 

efterlikna värmebehovet för det enskilda fjärrvärmesystem som undersöks. Om 

simulering exempelvis ska ske för Stockholms Exergis fjärrvärmenät som befinner sig i 

SE3 används värmebehovsprofilen på 1 GWhth (baserad på temperaturdata för 

Västerås). Den skalas i sin tur om till 8160 GWhth som motsvarar värmebehovet för 

Stockholm Exergi. Värmebehovsprofilen som representerar 1 GWhth för SE3 visas i 

figur 8. 
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Figur 7. Grafisk presentation av var P2H finns i Sverige. Utformad i ArcGis. Geodata 

för översiktskartan är beställd från Lantmäteriet [18]. 

Figur 8. Generisk värmebehovsprofil för SE3 för 1 GWhth. 
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5.2 Installerade uppvärmningseffekter 

För att tillgodose värmebehovet används följande prioritetsordning; avfallsförbränning, 

industriell spillvärme, värmepumpar och till sist elpannor. Enligt resonemang i kapitel 4 

antas att P2H ej kan konkurrera med avfallsförbränning och industriell spillvärme. 

Fortsättningsvis antas att värmepumpar har en högre prioritet på grund av högre 

energiutbyte jämfört med elpannor. Värmepumpars COP-värde kan variera mellan 2–4 

medan verkningsgraden för elpannor antas vara 98%. Värmeproduktion från P2H 

justeras sedan beroende på om ett elöverskott finns tillgängligt inom elområdet. Hur 

elöverskottet simuleras förklaras under avsnitt 5.4. 

Pannor för avfallsförbränning ställs ofta av några veckor varje sommar för underhåll 

och revision. För att förenkla modellen tas ingen hänsyn till detta, vilket medför att 

pannorna kör på full effekt om värmebehovet tillåter. För att undersöka hur denna 

förenkling kan påverka resultatet utförs en känslighetsanalys i avsnitt 6.1 där all 

avfallsförbränning tas bort. De insamlade uppvärmningseffekterna från industriell 

spillvärme är angiven på årsmedelbasis. 

Vid insamlingen av data undersöktes de större fjärrvärmenäten i Sverige. Av dessa 305 

nät var det 72 stycken som hade P2H installerat där majoriteten av installerad kapacitet 

fanns inom elområde 3. I tabell 1 visas insamlad information där samtliga värden är 

hopsummerade inom respektive elområde för att ge en översikt om fördelningen. 

Värmepumparnas COP-värde som presenteras är det genomsnittliga värdet för varje 

elområde. Totalt sett är den installerade effekten av värmepumpar 1207 MWth med ett 

genomsnittligt COP-värde på 3,1. För elpannor är den totala effekten 1151 MWth. Den 

maximala möjliga elförbrukningen för P2H blir 1,54 GWel. I tabellen presenteras även 

relevant data gällande; termisk lagring, värme från avfallsförbränning samt industriell 

spillvärme. Insamlad information för specifikt system finns tillgängligt i appendix A.  

 

Tabell 1. Översiktlig information om P2H inom respektive elområde. 

 

 

 

Elområde Antal 

system 

Värmepumpar 

[MWth] 

COP Elpannor 

[MWth] 

Lagring 

[MWhth] 

Avfallsvärme 

[MWth] 

Spillvärme 

[MWth] 

SE1 10 0 - 126 1670 27 210 

SE2 13 49 3,3 174 6590 105 28 

SE3 40 1002 3,1 834 19 860 1096 386 

SE4 9 156 3,2 17 4390 303 50 

Totalt 72 1207 3,1 1151 32 510 1533 674 



13 
 

Det framkom att en del av fjärrvärmeanläggningarna som har kontaktats har elpannor 

men att pannorna inte kan betraktas som aktiva då de inte är inkopplade eller har 

använts under en längre tid, 20–30 år. Huvudanledning till att elpannorna ej är anslutna 

är att priset på elabonnemang har ökat de senaste åren och på så vis ökat den fasta 

kostnaden för att hålla de aktiva även om de inte används. Därför har det blivit naturligt 

att koppla ur elpannorna och använda oljepannor som spetslast då dessa enbart kostar 

under drift. Detta var mest förekommande för de mindre fjärrvärmenäten då dessa i en 

högre grad påverkas av fasta kostnader. De elpannor som var inaktiva har inte tagits 

med i beräkningar och resultat. 

 

5.3 Termisk lagring - Ackumulatortankar 

Modellen har även en funktion som stöder lagring av värme om systemet har en 

installerad ackumulatortank. Inlagring i ackumulatorn sker om värmebehovet är uppfyllt 

och det fortfarande finns en tillgänglig kapacitet av värmeproduktion. Exempelvis om 

värmebehovet för ett system under en viss timme är 15 MWth. Avfallsförbränning och 

industriell spillvärme levererar tillsammans 14 MWth och 5 MWth finns tillgängligt från 

en värmepump. Värmepumpen levererar då 1 MWth till fjärrvärmenätet för att möta 

behovet och resterande 4 MWth går till ackumulatortanken.  

Ackumulatortankens huvudsakliga syfte är att göra fjärrvärmesystem mer flexibla och 

jämna ut värmebehovet över dygnet. För att hantera effekttopparna kan ackumulatorn 

laddas ur utan att behöva ändra effektleveransen från pannorna. För att hantera dessa 

perioder bör en ackumulatortank kunna laddas upp och laddas ur en gång per dygn. I 

modellen antas därför att maximala inladdningseffekten är 1/12 av ackumulatorns 

termiska lagringskapacitet. Modellen tar däremot inte hänsyn till att ackumulatorn kan 

bli fullt laddad utan antar att inlagring ständigt är tillgängligt.  

5.4 Överskottsel från vind- och solkraft 

I denna del beskrivs approximationen av den överskottsel som P2H ska använda. Vid 

antagande att en del av basproduktionen byts ut mot variabel elproduktion kommer den 

totala elproduktionen bli mer volatil. Denna volatilitet bidrar till stundtals hög 

elproduktion. När elkonsumtionen inte motsvarar elproduktionen simuleras ett 

elöverskott som kan hanteras med hjälp av P2H. Detta scenario kan antas spegla en 

situation där kärnkraften avvecklas och ersätts med sol- och vindkraft i Sverige. Studien 

bortser från att elöverskottet kan hanteras genom andra applikationer som transmission 

till andra länder, diverse energilager (ex; batterier, pumpkraft) eller övriga 

flexibilitetsåtgärder. I modellen justeras elproduktionsmängden för sol- och vindkraft 

till X respektive Y antal TWhel som ska produceras under året. Den simulerade 

elproduktionen ges av: 

𝑃𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖 = 𝑋 ∙ 𝑃𝑠𝑜𝑙,𝑖 + 𝑌 ∙ 𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑,𝑖 + (1 −
∑ 𝑋∙𝑃𝑠𝑜𝑙.𝑖+𝑌∙𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑,𝑖𝑖

∑ 𝑃𝑒𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖𝑖
) ∙ 𝑃𝑒𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖 (1) 
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Där Psol är nyinstallerad solkraft, Pvind är nyinstallerad vindkraft och Pelkonsumtion är 

elkonsumtionen för år 2016 [17]. Från ekvation 1 framgår att simulerad elproduktion 

baseras på elkonsumtionsdata. Detta för att efterlikna en optimal matchning mellan 

konsumtion och produktion. Med ökad andel VRE ger ekvationen en mer volatil 

elprofil. Nettoproduktionen blir differensen mellan produktion och konsumtion enligt: 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑖 = 𝑃𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖 − 𝑃𝑒𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖   (2) 

Där positiva värden innebär överskott och negativa värden innebär ett underskott på el. 

Tillsammans kan ekvation 1 och 2 uttryckas som: 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑖 = 𝑋 ∙ 𝑃𝑠𝑜𝑙,𝑖 + 𝑌 ∙ 𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑,𝑖 − (
∑ 𝑋∙𝑃𝑠𝑜𝑙,𝑖+𝑌∙𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑,𝑖𝑖

∑ 𝑃𝑒𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖𝑖
) ∙ 𝑃𝑒𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖 (3) 

I figur 9 visualiseras hur elproduktionen (ekvation 1) och elkonsumtionen kan förhålla 

sig till varandra under första veckan i januari där 50 TWhel vind- och 5 TWhel solkraft 

är installerat i energisystemet. Med hänsyn till Tysklands situation med bortkopplad 

elproduktion inom distributionsområden antas att liknande situation kan uppstå i 

Sverige. Därför antas en begränsning finnas för transmissionskapacitet från 

lågspänningsnät till överliggande högspänningsnät. På grund av att lågspänningsnäten 

är väldigt många och data för dessa är svåråtkomliga antas en begränsning istället 

mellan Sveriges elmarknadsområden för att underlätta datainsamlingen. Av den 

anledningen antogs att det producerade elöverskottet enbart var tillgängligt för P2H-

effekter inom respektive elområde.  Vid simulering av elproduktionen användes inte 

vattenkraften som mest optimalt vilket kan innebära att modellen eventuellt simulerar 

ett högre elöverskott jämfört med ett verklighetsbaserat scenario.  

Figur 9. Simulerad elprofil för vecka 1 i januari. 

Data för vindkraftsproduktion hämtades från Nordpools hemsida där den timvisa 

produktionen för 2016 i Sverige har valts [16]. Den totala vindkraftsproduktionen 

uppgick 2016 till 15,5 TWhel där fördelningen för produktionen mellan de olika 

elområdena var; 8% för SE1, 32% för SE2, 35% för SE3 och 25% för SE4. I modellen 

anges antal TWhel som ska produceras från vindkraft och produktionen fördelas sedan 

ut enligt den procentuella uppdelningen som finns mellan elområdena. I figur 10 i 
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avsnitt 6.1 visas hur elproduktionen kan se ut om 1 TWhel basproduktion byts ut till 

vindkraft. 

Data för solkraftsproduktion är baserad på en modell som är utvecklad av David 

Lingfors, Uppsala Universitet [18]. Idag är solkraftsproduktionen nästintill försumbar, 

vilket kan ses i figur 3. Av denna anledning är det nödvändigt att använda en modell 

som räknar ut en fördelning av solkraftsproduktion inom respektive elområde då ingen 

data finns tillgänglig idag. Modellen som används bygger på att solelsproduktionen 

viktas med avseende på befolkningsmängd och solintensitet. Fördelningen för 

solelsproduktionen mellan de olika elområdena blir enligt modellen; 1% för SE1, 1% 

för SE2, 70% för SE3 och 28% för SE4. Anledningen till att det är låg produktionsandel 

i SE1 och SE2 är på grund av låg befolkningsmängd och låg solintensitet, medan för 

SE3 och SE4 är både befolkningsmängd och solintensitet hög vilket bidrar till hög 

produktionsandel. Figur 10 i avsnitt 6.1 visar hur elproduktionen kan se ut om 1 TWhel 

basproduktion byts ut till solkraft. 

5.5 Aggregering av fjärrvärmesystem inom valt elområde 

I modellen aggregeras resultaten för de fjärrvärmesystem som finns inom valt elområde. 

Utdata blir vektorer som representerar värmebehov, avfallsförbränning, industriell 

spillvärme, värmepumpar, elpannor, samt lagringsmöjlighet. Här begränsas den 

timbaserade kapaciteten hos P2H i relation till tillgänglig överskottsel som finns inom 

valt elområde. Även i detta fall prioriteras värmepumpar före elpannor p.g.a. deras 

högre energiutbyte. Avslutningsvis aggregeras data från varje elområde till ett 

sammanlagt resultat för hela Sverige. 
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6. Simuleringar 

I detta kapitel presenteras de resultat som har erhållits från simuleringarna. Till att börja 

med presenteras den simulerade nettoprofilen för elöverskott och hur 

produktionsmönstren skiljer sig mellan sol- och vindkraft. Därefter presenteras en 

simulering på systemnivå, sedan elområdesnivå och till sist ett aggregerat resultat för 

hela Sverige. På systemnivå presenteras ett utvalt fjärrvärmesystem, Stockholm Exergi.  

Därefter presenteras en aggregerad simulering för ett elområde som beror på resultat 

från systemnivå och simulerat elöverskott. Avslutningsvis aggregeras samtliga 

elområden för att presentera resultat för hela Sverige. 

6.1 Elöverskott 

För att demonstrera inverkan från de två kraftslagen som har undersökts presenteras här 

två exempel vid nyinstallation av 1 TWhel vind- respektive solkraft. Resultatet 

representerar den ackumulerade elproduktionen för alla elområden. I tabell 2 visas 

viktiga nyckeltal som avser hur kraftslagen skiljer sig beroende på överskottsel, 

underskottsel och basproduktion. Dessa nyckeltal skalas i sin tur linjärt beroende på om 

det är 1 TWhel eller 50 TWhel som produceras. I tabellen framgår att vindkraft bidrar till 

större basproduktion än solkraft. Detta är en följd av att solkraftsproduktionen är mer 

volatil och på så sätt bidrar den istället till högre elöverskott. I figur 10 presenteras en 

vindkrafts- (blå) och en solkraftsprofil (röd) baserad på ekvation 3. 

Tabell 2. Elproduktionsjämförelse mellan sol- och vindkraft. 

Produktion 

[1 TWhel] 

Överskott 

[TWhel] 

Underskott 

[TWhel] 

Basproduktion 

[TWhel] 

Vindkraft +0,33 -0,33 +0,67 

Solkraft +0,63 -0,63 +0,37 

 

      Figur 10. Nettoprofil vid 1 TWhel mer VRE. Blå graf presenterar vindkraft och röd solkraft. 
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I avsnitt 1.1 beskrevs att Energimyndigheten har ett scenario där kärnkraften fasas ut 

och att vindkraften och solkraften byggs ut till 63 TWhel respektive 4,5 TWhel. För att 

simulera detta scenario i modellen antogs att nyinstallationen av vindkraft blir 50 TWhel 

och för solkraft 5 TWhel. Detta för att inkludera befintlig vindkraft som producerade 

15,5 TWhel år 2016. Nettoprofilen för detta scenario presenteras i figur 11 där 

maxeffekten blir 12,2 GWhel/h och det totala elöverskottet blir 16,6 TWhel. 

 
Figur 11. Nettoprofil vid nyinstallation av 50 TWhel vind- och 5 TWhel solkraft. 

 

6.2 Simulering på systemnivå 

För de 72 olika fjärrvärmenät som data har erhållits ifrån väljs att enbart presentera det 

största systemet, Stockholm Exergi. I figur 12 visas den simulerade värmetillförseln och 

effektvariationerna under ett år för systemet. Det framgår tydligt att värmebehovet 

minskar under sommarmånaderna. Det syns även att uppvärmningen från P2H verkar på 

maximal kapacitet under en stor del av året vilket beror på att modellen inte tar hänsyn 

till elöverskott på systemnivå utan det tillkommer först på elområdesnivå. Av den 

anledning simuleras kapaciteten i detta fall och inte kapacitetsutnyttjandet. 
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Figur 12. Simulerad P2H-kapacitet i Stockholm Exergi. 

I figur 13 visas ett varaktighetsdiagram för systemet och det kan ses att en stor del av 

värmeproduktionen från P2H lagras in i ackumulatortankar. Detta beror på att modellen 

för lagring inte är anpassad för att P2H ska verka under konstant kapacitet under en 

längre tid. Det innebär att under sommarperioden lagras en energimängd som är större 

än ackumulatorernas möjliga lagringskapacitet. 
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Figur 13. Varaktighetsdiagram för Stockholm Exergis fjärrvärmenät. 

 

6.3 Simulering över ett elområde 

De resultat som erhölls från systemnivå aggregerades inom respektive elområde. Här 

presenteras resultat för elområde SE3 som utmärkte sig genom största andelen av 

installerade effekter av P2H. I denna del av modellen togs det hänsyn till att P2H enbart 

kan användas under perioder där ett elöverskott finns tillgängligt. I figur 14 och figur 15 

visas värmeprofiler över elområde SE3 vid en installation av ytterligare 50 TWhel 

vindkraft och 5 TWhel solkraft i Sverige. Enligt modellen tillfaller enbart den andel av 

energimängden som hör till SE3; 35% av vindkraften och 70% av solkraften. 

I figur 14 framgår hur driften av P2H sker under korta perioder som en följd av den 

ökade andelen variabel elproduktion som periodvis bidrar till ett elöverskott. Detta kan 

jämföras med simuleringarna som sker på systemnivå i 6.2 där P2H kapaciteterna 

verkar konstant.   

Figur 14 representerar det aggregerade resultatet för 40 olika fjärrvärmenät. Under vissa 

perioder syns att P2H lagring (röd kurva) är ovanför EP (gul kurva) trots att det finns ett 

icke uppfyllt värmebehov (blå kurva), se förstorningen i figuren. Det beror på att utav 

dessa 40 olika nät har minst ett uppnått maximalt värmebehov, men ett tillgängligt 

elöverskott finns där P2H-kapacitet används för inlagring till ackumulatortank. 

Avslutningsvis syns att värmelagring till ackumulatortankar även här sker under en 

större del av sommarperioden då värmebehovet är lägre.  
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Figur 14. Simulerad värmetillförsel i SE3 vid 50 TWhel vind och 5 TWhel sol. 

I figur 15 visas ett varaktighetsdiagram över SE3. Här syns att andelen från 

värmepumpar, elpannor, och P2H lagring har minskat vid jämförelse för 

systemnivåfallet i figur 13. Det beror på att modellen tar hänsyn till överskottsel som 

förklaras i figur 5. Vidare uppgår den maximala effekten för värmepumparna till 1002 

MWth vilket även är deras maximala kapacitet. Elpannornas maxeffekt uppgår till 796 

MWth jämfört med den installerade kapaciteten som är 834 MWth. 

Varaktighetsdiagrammet kan dock vara svårtolkat med avseende på P2H Lagring. Den 

maximala inlagringseffekten infaller inte samtidigt som de maximala 

uppvärmingseffekterna för värmepumpar och elpannor. 
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Figur 15. Varaktighetsdiagram; värmetillförsel i SE3 vid 50 TWhel vind och 5 TWhel sol. 

6.4 Simulering över hela Sverige 

Vid simulering över hela Sverige aggregerades de resultat som erhölls från respektive 

elområde. Om samma mängd sol- och vindkraft installeras som i förgående stycke, 50 

TWhel vind- och 5 TWhel solkraft fås tre nya figurer; 16, 17 och 18. Figur 16 och 18 

visar värmetillförseln för hela Sverige och figur 17 visar elförbrukningen för P2H. Vid 

jämförelse mellan elområdesnivå, se figur 14, och hela Sverige, se figur 16, är resultaten 

lika varandra vilket beror på att SE3 innehåller flest system med P2H-kapacitet. I figur 

17 ses att elförbrukningen maximalt uppgår till 1,45 GWhel/h vilket kan jämföras med 

installerad möjlig elförbrukning som är 1,54 GWel vilket nämns i avsnitt 5.2. 

I detta fall blir det årliga elöverskottet 16,6 TWhel varav P2H kan använda 22% vilket är 

3,6 TWhel. Det innebär att det finns ett elöverskott om 13 TWhel som inte kan hanteras 

med hjälp av P2H.  
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Figur 16. Simulerad värmetillförsel för hela Sverige vid 50 TWhel vind och 5 TWhel sol. 

Figur 17. Simulerad elförbrukning för P2H i hela Sverige vid 50 TWhel vind och 5 

TWhel sol. 
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Figur 18. Varaktighetsdiagram för hela Sverige vid 50 TWhel vind och 5 TWhel sol. 

Studien har hittills fokuserat på att presentera resultat som visar hur P2H förser 

värmebehov. I tabell 3 presenteras fyra stycken fall som karakteriseras av olika mängder 

vind- och solkraft i energisystemet. Den maximala kapaciteten är en övregräns som 

anger maximal möjlig elförbrukning och då antas ett oändligt elöverskott. 

Tabell 3. Olika fall vid varierande mängd installerad vind- och solkraft. 

 

I figur 19 redovisas varaktigheten för olika effekter för elöverskott och elförbrukning. I 

figuren presenteras två typer av elförbrukningar; blå linje är sorterad elförbrukning 

utifrån varaktigheten för elöverskottet och gul linje är elförbrukningens varaktighet. Ur 

figuren framgår det att maximal elförbrukning för P2H nås för fall B och C där den 

konvergerar mot 1,45 GWel. I figuren visas även maximal kapacitet med svart linje där 

oändligt elöverskott antagits. Som tidigare nämnts är inte lagringsmöjligheten i 

modellen kompatibel med ett sådant scenario och därför sätts ackumulatorernas 

lagringskapacitet till 0 MWhth för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjlig. Dock 

kan det ses i figuren att den ej sorterade elförbrukningen periodvis överstiger den 

maximala kapaciteten. Det beror på att ackumulatorerna är medräknade vid simulering 

Fall A B C Maximal 

kapacitet 

Vind [TWhel] 10 30 50 ∞ 

Sol [TWhel] 1 3 5 ∞ 
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av fall A, B och C eftersom elöverskottet då är volatilt vilket medför att 

lagringsmodellen ger rimliga utslag. Fler nyckeltal presenteras i tabell 4. 

 

Figur 19. Relationen mellan möjlig elförbrukning för P2H och elöverskott. 

 

 

Tabell 4. Nyckeltal för de fall som presenteras i figur 19. 

 

 

 

 

 Enhet A B C Teoretisk 

referens 

Maxeffekt P2H GWel 1,3 1,5 1,5 1,5 

Maxeffekt elöverskott GWel 2,4 7,3 12 ∞ 

Effektbalansering % 53 20 12 - 

Elförbrukning P2H TWhel 1,9 3,2 3,6 7,1 

Elöverskott TWhel 3,3 9,9 17 ∞ 

Energibalansering % 56 32 22 - 
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6.5 Resultat för referensfall 

För att undersöka fler fall med avseende på elöverskott och elförbrukning i TWhel 

utfördes en simulering med 100 olika fall. I detta referensfall simulerades installationer 

av 0–50 TWhel vindkraft i steg om 5 TWhel och solkraft 0–10 TWhel i steg om 1 TWhel. 

I figur 20 presenteras två ytor, den övre ytan visar tillgängligt elöverskott och den undre 

visar möjlig elförbrukning för P2H. I figuren syns att elöverskottet ökar linjärt i takt 

med ökad andel variabel elproduktion och når maximalt 17,9 TWhel där den installerade 

mängden är 50 TWhel vind- och 10 TWhel solkraft. Elförbrukningen växer däremot 

snabbt till en början för att sedan konvergera mot 3,6 TWhel. Vad som även syns i 

figuren är att solkraften bidrar till ett större elöverskott jämfört med vindkraften med 

hänsyn till installerad energimängd. När 10 TWhel sol är installerad ger det ett lika stort 

elöverskott som när 20 TWhel vind är installerat, det vill säga ett elöverskott om drygt 6 

TWhel. Även om elöverskottet är detsamma i dessa två fall är dock elförbrukningen för 

P2H större för vindfallet där elförbrukningen uppgår till 2,7 TWhel jämfört med solfallet 

där elförbrukningen uppgår till 1,8 TWhel. Detta som en direkt följd av de två 

energislagens olikartade variabilitetsmönster. 

  

 
Figur 20. Elöverskott och elförbrukning för P2H vid olika mängder vind- och solkraft. 
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För att förtydliga att elförbrukningen är konvergerande presenteras figur 21. Figur 21 

innehåller samma data som figur 20, fast med färre antal kombinationer. Blå graf visar 

elförbrukning för P2H där enbart vindkraft är installerat. Den installerade mängden 

vindkraft varierar från 0–50 TWhel och avläses med blå x-axel. Röd graf visar 

elförbrukningen där enbart solkraft är installerat, mängden varierar från 0–10 TWhel där 

mängden avläses med röd x-axel. Gul graf visar elförbrukning för P2H då 

installationsmängden aggregeras för vind- och solkraft. Ur figuren ses att blå och gul 

graf följer varandras utseende. Det beror på att vindkraften utgör en större del av den 

installerade mängden VRE. Det kan även utläsas att elförbrukningen är ungefär lika stor 

oavsett om installationsmängden är 10 TWhel vind- eller solkraft, se svart punkt i 

figuren. Däremot ses att derivatan är högre för vindkraft jämfört med solkraft. Detta 

innebär att vindkraften har en bättre korrelation mellan elöverskott och värmebehov.   

Figur 21. Elförbrukning för P2H vid olika mängder vind- och solkraft. 
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6.6 Känslighetsanalys 

I följande del kommer fyra antaganden att ändras för att undersöka vilken påverkan de 

kan ha på resultatet.  Samtliga känslighetsanalyser är separata och kombineras inte med 

varandra. 

Fall 1: Inga transmissionsbegränsningar 

I avsnitt 2 beskrevs att Tyskland har svårigheter att ta hand om för hög överproduktion 

under vissa perioder från den variabla elproduktionen. Under dessa perioder sker 

inmatningsreglerande åtgärder då lågspänningsnäten inte klarar att mata vidare till 

överliggande nät. Denna rapport har hittills antagit att liknande problem kan uppstå i 

Sverige och därför inte tillåtit eltransmission mellan de fyra elområdena i Sverige. Om 

det istället antas att Sveriges elnät klarar den ökande belastningen undersöks ett fall där 

inga flaskhalsar finns i transmissionen. Simuleringen presenteras i figur 22. I detta fall 

konvergerar elförbrukningen för P2H snabbare samt ökar till 4,0 TWhel jämfört med 3,6 

TWhel i referensfallet där flaskhalsar i elnätet antogs. Ytterligare en skillnad är att den 

totala överskottselen som produceras minskas till 13,6 TWhel jämfört med 17,9 TWhel i 

referensfallet. 

 
Figur 22. Elförbrukning för P2H och överskottsel utan flaskhalsar i Sveriges elnät. 
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Fall 2: Elpannor ges prioritet framför värmepumpar 

En parameter som kan förväntas ge påverkan är om elpriset inte bara är billigt utan även 

negativt. I ett sådant fall är det lönsamt att förbruka el. Av den anledningen ges elpannor 

en högre prioritet jämfört med värmepumpar som har en lägre elförbrukning. För detta 

scenario konvergerar elförbrukningen till 4,0 TWhel jämfört med 3,6 TWhel för 

referensfallet. Resultatet för simuleringen kan ses i figur 23. Presentation för elöverskott 

utelämnas då det är identiskt med referensfallet i figur 20. 

 
Figur 23. Elförbrukning för P2H där elpannor har högre prioritet än värmepumpar. 

Fall 3: Ingen avfallsförbränning 

Avfallsförbränning är en konkurrerande uppvärmningsmetod för P2H. Om antagande 

görs att energiåtervinning för avfall kommer att minska eller till och med förbjudas för 

att motivera materialåtervinning ges P2H mer produktionsutrymme. För ett sådant fall 

sätts alla uppvärmningseffekter från avfallsförbränning till 0. Värmeproduktionen 

utgörs då av industriell spillvärme, värmepumpar och elpannor. För detta fall 

konvergerar elförbrukningen till 4,2 TWhel som kan ses i figur 24. Presentation för 

elöverskott utelämnas då det är identiskt med referensfallet i figur 20. 

Figur 24. Elförbrukning för P2H där avfallsförbränning förbjuds. 
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Fall 4: Alternativ elprofil för simulering av elöverskott 

Hittills har en simulerad elprofil använts som baserats på att mängden installerad 

variabel elproduktion förskjuter den totala elproduktionen beroende på elkonsumtionen. 

På så sätt har ingen hänsyn tagits till att optimera vattenkraftens reglerfunktion. Om en 

elprofil istället skapas som inte innefattar vattenkraft utan baseras på elproduktion som 

är mindre styrbar erhålls ett annat utseende på elprofilen som kan ses i figur 25. 

Elproduktionen baseras på data från SVK år 2016 [19] gällande; kraftvärme, kärnkraft, 

dagens installerade vindkraft plus en antagen mängd nyinstallerad vind- och solkraft. 

Viktigt att poängtera är att den totala energimängden av nyinstallerad vind- och solkraft 

byter ut samma mängd elproduktion från kärnkraft för att bibehålla samma mängd 

producerad el. Den nyinstallerade elproduktionen för vindkraft är 50 TWhel och solkraft 

5 TWhel vilket innebär att kvar blir 5,5 TWhel från kärnkraft då kärnkraftsproduktionen 

uppgick till 60,5 TWhel år 2016. I simuleringen av den nya elprofilen antogs inga 

begränsningar för eltransmission mellan Sveriges elområden. Om 

transmissionsbegränsningar hade antagits hade det blivit ett enormt elunderskott inom 

SE3, där dagens kärnkraftsproduktion finns, och ett stort elöverskott inom övriga 

elområden vilket hade gjort modellen missvisande. 

Figur 25: Elprofil där nyinstallerad variabel elproduktion ersätter dagens kärnkraft. 

I den nya elprofilen i figur 25 finns ingen vattenkraft presenterad då den antas att 

fungera som reglerfunktion och hantera timmar med elunderskott. Det årliga totala 

elunderskottet blir 57,5 TWhel och under 148 timmar av året är behovet av reglerkraft 
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16,2 GWel eller mer där den mest kritiska timmen kräver hela 20,8 GWel. Detta kan 

jämföras med den totala installerade vattenkraften i Sverige som har en effekt på 16,2 

GWel och en produktion på 65 TWhel under ett normalår [20]. På så sätt kan 

vattenkraften i teorin hantera energimängden men inte effektbehovet. Därav finns ett 

behov av gasturbiner eller import av el från närliggande länder under 148 timmar. Det 

totala elöverskottet som blir tillgängligt för P2H blir 3,5 TWhel fördelat under 1078 

timmar under året där högsta elöverskottseffekten blir 11 GWel.  

I figur 26 ses att elöverskottet blir betydligt lägre jämfört med övriga fall. För 

extremfallet blir elöverskottet enbart 3,5 TWhel vilket ger en direkt påverkan på 

elförbrukningen för P2H som uppgår till 1,1 TWhel. Notera att färgskalan för fall 4 i 

figur 25 har ändrats vid jämförelse med övriga fall. 

 Figur 26. Elförbrukning för P2H och överskottsel med förändrad elprofil. 

Med transmissionsbegräsningar mellan elområdena påverkades resultatet så till vida att 

för extremfallet blev elöverskottet 14,5 TWhel, medan elförbrukningen för P2H förblev 

1,1 TWhel. Elöverskottet blev mycket högre i SE1,2 och 4 medan SE3 visade ett starkt 

elunderskott där majoriteten av P2H kapaciteten finns installerad. Av den anledningen 

blev elförbrukningen oförändrad och ingen figur presenteras. 
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6.7 Sammanfattning av resultat 

För jämförelse av samtliga resultat i detta arbete och från relevanta studier presenteras 

de i tabell 5. Elförbrukning är detsamma som kapacitetsutnyttjande för P2H. 

 Referens – Enligt resultat från figur 20. 

 Maximal kapacitet – Maximal möjlig elförbrukning med dagens P2H kapacitet, 

se figur 19. 

 Fall 1 – Inga transmissionsbegränsningar mellan Sveriges elområden, se figur 

22. 

 Fall 2 – Högre prioritet för elpannor än värmepumpar motiverat av negativt 

elpris, se figur 23. 

 Fall 3 – Ingen avfallsförbränning, se figur 24. 

 Fall 4 – Alternativ elprofil med hänsyn till optimerad kraftbalansering med 

vattenkraft, se figur 26. 

 Studie 1 – Lennart Söders studie som baseras på att alla Sveriges 

fjärrvärmesystem har samma förutsättningar som Stockholm, se kapitel 2. 

 Studie 2 – Studie från lunds universitet som beräknar kapacitetsutnyttjande för 

P2H i Sverige utifrån ekonomiskvinning, se kapitel 2. 

 

Tabell 5. Jämförelse av resultat för olika fall och andra studier, enhet [TWhel]. 

 

 

 

 

  

Fall Referens Maximal 

kapacitet 

1 2 3 4 Studie 

1 

Studie 

2 

Elförbrukning 3,6 7,1 4,0 4,0 4,2 1,1 1,2 0,2–

8,6 
Elöverskott 17,9 ∞ 13,6 17,9 17,9 3,5 3,0 - 
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7. Diskussion 

Från tabell 4 i avsnitt 6.4 syns ett tydligt förhållande mellan högsta effekttoppar för 

elöverskott (GWel) och totalt elöverskott (TWhel). Förhållandet som syns är linjärt och 

beror på den installerade mängden av sol- och vindkraft. Vid fall C där installerade 

elproduktionen är 50 TWhel vind- och 5 TWhel solkraft är effekttopparna för elöverskott 

(GWel) och totala elöverskottet (TWhel) nästan exakt fem gånger så höga jämfört med 

fall A där 10 TWhel vind- och 1 TWhel solkraft var installerat. Däremot syns i figur 20 

att möjlig elförbrukning för P2H snabbt mättas och konvergerar mot maximala 3,6 

TWhel. Detta kan även utläsas ur figur 19 att skillnaderna mellan maximala effekter för 

P2H och total elförbrukning är väldigt små vid jämförelse mellan fall B (30 TWhel vind- 

och 3 TWhel solkraft) och C (50 TWhel vind- och 5 TWhel solkraft). Anledningen till de 

små skillnaderna mellan fallen beror på att P2H mättas i ett tidigt skede på grund av 

begränsningar kring installerade effekter och värmebehov. I figur 17 visas den 

momentana elförbrukningen för P2H i Sverige vid ett scenario av 50 TWhel vind- och 5 

TWhel solkraft. Även i detta scenario mättas elförbrukningen vid 1,45 GWel som för fall 

B och C i tabell 4. Vilket kan jämföras med den installerade eleffekten av P2H som är 

1,54 GWel.  

I tabell 2 kan det även ses att andelen överskottsel är större för solkraft jämfört med 

vindkraft som verkar mer jämnt och bidrar till en större baskraftsproduktion. Intuitivt 

kan man tro att solkraft bidrar till ett större kapacitetsutnyttjande av P2H. Det stämmer 

dock inte då värmebehovet för fjärrvärme är som lägst under sommaren vilket är den 

period som solkraften har störst produktion, se figur 10. Därför är vindkraften mer 

lämplig för P2H då dess elproduktion är högre under perioder som präglas av ett större 

värmebehov, se figur 10. Detta visas även i figur 20 där elöverskottet är drygt 6 TWhel 

både för ett fall med 20 TWhel vindkraft och för ett fall med 10 TWhel solkraft. Av 

dessa 6 TWhel kan P2H förbruka 2,7 TWhel för vindfallet och 1,8 TWhel för solfallet. 

Värt att nämna är att modellen räknar med att 70% av solkraftsproduktionen alltid sker 

inom SE3 vilket är positivt för P2H då en klar majoritet av effekterna finns inom detta 

elområde. Däremot är det inte tillräckligt då produktionsmönstret inte matchar 

värmebehovet. 

Det utfördes även en känslighetsanalys för att undersöka hur stora utfall vissa 

antaganden kunde ha på resultatet, se tabell 5. Fyra olika fall undersöktes, (1) inga 

begränsningar gällande eltransmission mellan Sveriges elområden, (2) att elpannor har 

högre prioritet än värmepumpar på grund av ett negativt elpris, (3) ingen 

avfallsförbränning för att motivera materialåtervinning samt (4) alternativt simulerad 

elprofil. För fall 1 och 2 ökade elförbrukningen för P2H med 11 % och för fall 3 med 

17% jämfört med referensfallet. Då ökningen enbart var 17% större för fall 3 innebär 

det att förenklingen i modellen som ignorerade revisionsperioder för avfallspannor kan 

ses som försumbar för resultatet och därmed rimlig. Det var dock ej förväntat att 

elförbrukningen skulle öka för fall 1 då det totala elöverskottet minskade. Troligen 

ökade elförbrukningen på grund av fler timmar med tillgängligt elöverskott medan den 
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momentana effekten från elöverskott var lägre då tidigare resultat pekat på att 

kapaciteterna för P2H mättats snabbt. För fall 4 sjönk både elöverskott och 

elförbrukning markant jämfört med tidigare fall på grund av optimerad kraftbalansering 

med vattenkraft som det inte tagits hänsyn till i övriga fall. Däremot kan det ifrågasättas 

om vattenkraften i praktiken kan utnyttjas maximalt för kraftbalansering då det kan 

störa älvarnas ekosystem samt att det förutsätter komplexa driftfall då generellt flera 

vattenkraftverk finns längs samma älv. Det togs heller ingen hänsyn till reservoarernas 

fyllnadsgrad vilket kan ha en påverkan. Vid välfyllda magasin och god tillrinning kan 

kraftbolagen tvingas spilla energi vilket resulterar i ren förlust. Av den anledningen är 

det naivt att tro att kraftbolagen frivilligt vill lämna utrymme för andra produktionsslag 

på elmarknaden. Resultatet gällande elöverskott och elförbrukning för fall 4 var snarlikt 

Lennart Söders resultat. Detta trots att Söders studie baserades på elpannor med en 

obegränsad installerad effekt samt att han såg fjärrvärmesystemen som ett stort system 

istället för flera separata. Om detta hade antagits i denna studie hade elförbrukningen 

ökat och därmed fått ett större kapacitetsutnyttjande. Viktigt att poängtera är att 

presentationen av total installerad mängd av VRE skiljer sig mellan studierna. I Söders 

studie antogs totalt 45 TWhel vind- och 10 TWhel solkraft jämfört med denna studie som 

presenterar ett extremfall med en total installation av 65 TWhel vind- och 10 TWhel 

solkraft för att efterlikna scenariot framtaget av Energimyndigheten. Om den 

installerade mängden VRE som Söder antar implementeras i denna studie blir 

elförbrukningen istället 0,8 TWhel som kan ses i figur 26. På grund av att studierna 

skiljer sig på flera sätt är det svårt att dra någon slutsats vid jämförelse av de två. 

Modellen antog även att värmeeffekterna från industrier är konstanta under året där 

ingen minskning sker under sommaren då industrierna i regel går på halvfart. Från figur 

16 ses att värmeeffekterna från avfallsvärme blir maximalt 1,5 GWth medan 

industrivärmen når 0,5 GWth. Då det var rimligt att anta att revisionsperioderna var 

försumbara för resultatet antas även att fluktuationer för industrivärmen kan ses som 

försumbara då avfallsvärmen utgör en mycket större andel av värmeproduktionen. 

Lagringsfunktionen i modellen är dessutom enbart begränsad till inladdningseffekten 

som beror på den faktiska termiska kapaciteten medan inlagring alltid är tillgänglig. Det 

kan ses som en brist i modellen men då tillgängligheten på överskottsel fluktuerar 

kraftigt under året blir inladdningseffekterna även kraftigt fluktuerande och på så sätt 

ges en god överensstämmelse med verkligheten. Vidare redovisades att det finns flera 

elpannor som ej används idag då det är billigare att använda oljepannor som spetslast. 

Troligtvis skulle dessa elpannor inte kräva särskilt stora kostnader för att användas igen 

då förfallningsgraden är väldigt låg. Därav kan kapacitetsutnyttjandet för P2H vara 

högre om dessa pannor räknas med. 

Avslutningsvis kan det i praktiken vara svårt att använda P2H som styrbar last trots att 

elpriset är lågt. Anledningen till detta beror på att P2H använder sig av el där energiskatt 

är en del av driftkostnaden. Energiskatten på el är 331 kr/MWhel för de flesta kunder i 

Sverige men vissa har en reducerad energiskatt och betalar istället 235 kr/MWhel, 

sifforna gäller för år 2018 [21]. Värmepumparnas höga COP-värde gör så att 
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driftkostnaden fortfarande hålls låg och är konkurrenskraftig men elpannorna påverkas i 

en högre grad på grund av deras låga verkningsgrad. Utöver energiskatten kan det även 

vara nödvändigt att undersöka hur elabonnemangskostnader påverkar lönsamheten för 

anslutna elpannor som används under få timmar under året. Av dessa anledningar kan 

energiskatten på el och abonnemangskostnader behöva ses över när det kommer till att 

använda P2H som styrbara laster för att stabilisera elnätet. 
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8. Slutsatser 

De insamlade uppvärmningseffekterna för P2H uppgår till 1207 MWth för värmepumpar 

och 1151 MWth för elpannor som finns samlade i 72 av 305 undersökta fjärrvärmenät. 

Vid ökad andel elproduktion från sol- och vindkraft mättas P2H-effekterna snabbt och 

konvergerar mot en maxeffekt på 1,45 GWel och ett kapacitetsutnyttjande mellan 1,1–

4,2 TWhel per år beroende på antaganden. Det som gav störst utfall på resultatet var hur 

elöverskottet simulerades. Ett fall med hänsyn till optimerad kraftbalansering för 

vattenkraften gav en elförbrukning på 1,1 TWhel jämfört med 3,6–4,2 TWhel där ingen 

optimering antogs. I praktiken kan det dock vara svårt att optimera vattenkraften 

maximalt. Därför kan en elförbrukning på 1,1 TWhel vara låg medan en elförbrukning 

på 3,6–4,2 TWhel vara för hög. Av den anledningen bör kapacitetsutnyttjandet för P2H i 

Sverige befinna sig någonstans i mitten av intervallet 1,1–4,2 TWhel. Från resultatet ses 

att en ökad mängd variabel elproduktion ökar elförbrukningen för P2H vilket ger ett 

ökat kapacitetsutnyttjande. Om andelen av variabel elproduktion ökar i energisystemet i 

framtiden kan P2H ses som en väsentlig aktör för att stabilisera elnätet. Det kan dock 

inte vara hela lösningen med dagens kapaciteter. Därför kommer fler åtgärder vara 

nödvändiga för att hantera stora elöverskott. Vad som även är viktigt att poängtera är att 

det var enbart 72 fjärrvärmenät av 305 som hade P2H installerat och därför finns det en 

chans att kapaciteterna kan tänkas öka i framtiden och ge mer utrymme för P2H som 

styrbar last. 

Vad som generellt gynnar P2H är om elöverskottet som produceras är från vindkraft 

istället för solkraft. Detta beror på att vindkraften producerar el relativt jämnt under året 

medan solkraften har sin högsta elproduktion under sommaren vilket är perioden med 

lägst värmebehov. För att detta ska hanteras behövs exempelvis säsongslager av värme. 

För att P2H ska vara lönsamt i praktiken kan energiskatten och kostnader för 

elabonnemang behöva ses över för att elpannor ska vara konkurrenskraftiga trots lågt 

elpris. Värmepumpar påverkas i mindre grad av energiskatten på grund av deras höga 

COP-värde. 

Kapacitetsutnyttjandet för P2H ökar vid; minskad avfallsförbränning, prioritetsändring 

mellan värmepump och elpanna samt maximal eltransmissionskapacitet mellan Sveriges 

elområden.  

  



36 
 

Referenser 

 

[1]  Bundesnetzagentur, ”Monitoring Report,” Bundesnetzagentur, Bonn, 2016. 

[2]  Energinet, ”Environmental report for Danish electricity and CHP for 2017 status year,” Energinet, 

Köpenhamn, 2018. 

[3]  ”Regeringen,” 10 06 2016. [Online]. Available: 

http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-

20160610.pdf. [Använd 09 04 2018]. 

[4]  K. Lindholm, ”Energiföretagen,” 06 03 2017. [Online]. Available: https://www.energiforetagen.se/sa-

fungerar-det/el/produktion/karnkraft/karnkraftens-funktion-och-produktion/. [Använd 09 04 2018]. 

[5]  Energimyndigheten, ”Scenarier över Sveriges energisystem 2016,” Energimyndigheten, 2016. 

[6]  J. Lindahl, ”National Survey Report of PV Power Applications in Sweden,” Energimyndigheten, 2016. 

[7]  ”Energy Charts,” 02 03 2018. [Online]. Available: https://www.energy-charts.de/power_inst.htm. [Använd 

07 05 2018]. 

[8]  D. Böttger, M. Götz, N. Lehr, H. Kondziella och T. Brucker, ”Potential of the Power-to-Heat Technology in 

District Heating Grids in Germany,” University of Leipzig, Leipzig, Germany, 2013. 

[9]  C. Dellby och S. Enmalm, ”El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2016,” Statistiska centralbyrån, 2017. 

[10]  Statistiska centralbyrån, 30 11 2017. [Online]. Available: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme/pong/tabell-

och-diagram/tillforsel-och-anvandning-av-el-20012015-gwh/. [Använd 20 03 2018]. 

[11]  H. Sköldberg och B. Rydén, 05 2014. [Online]. Available: 

http://www.varmemarknad.se/pdf/Varmemarknad_Sverige_sammanfattning.pdf. [Använd 19 03 2018]. 

[12]  L. Söder, ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige,” KTH, Stockholm, 2013. 

[13]  G. Schweiger, J. Rantzer, K. Ericsson och P. Lauenburg, ”The potential of power-to-heat in Swedish district 

heating systems,” Lunds universitet, Lund, 2017. 

[14]  ”Energiföretagen,” 2016. [Online]. Available: 

https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/. [Använd 21 03 2018]. 

[15]  M. Åberg, ”System Effects of Improved Energy Efficiency in Swedish District-Heated Buildings,” Uppsala 

Universitet - Doktorsavhandling, Uppsala, 2014. 

 



37 
 

[16]  ”Lantmäteriet,” 2018. [Online]. Available: https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/Kartor/oppna-data/hamta-oppna-geodata/. 

[17]  ”Nordpool,” 11 01 2018. [Online]. Available: https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/. 

[Använd 2018 03 22]. 

[18]  D. Lingfors, Solar Variability Assesment in the Built Environment, Uppsala: Uppsala Universitet - 

Doktorsavhandling, 2017.  

[19]  ”Svenska kraftnät,” 2016. [Online]. Available: https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/statistik/. 

[Använd 05 05 2018]. 

[20]  K. Lindholm, ”Energiföretagen,” 03 03 2017. [Online]. Available: https://www.energiforetagen.se/sa-

fungerar-det/el/produktion/vattenkraft/vattenkraftsproduktion/. [Använd 05 05 2018]. 

[21]  ”Energimarknadsbyrån,” [Online]. Available: http://www.energimarknadsbyran.se/El/El-

nyheter/Kategorier/2017/Hojd-energiskatt-1-januari-2018/. [Använd 08 05 2018]. 

[22]  H. Sköldberg, T. Unger och D. Holmström, ”El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna,” Energiforsk 

AB, 2015. 

[23]  D. Kulin, K. Eriksson och M. Stenkvist, ”Produktionskostnader för vindkraft i Sverige,” Energimyndigheten, 

2016. 

 

 

 

  



38 
 

Appendix 

I tabell A presenteras de 72 olika fjärrvärmenät som har P2H-kapacitet i Sverige. 

Fjärrvärmenätens följd beror på bokstavsordning och tillhörande elmarknadsområde. 

Tabell A. Installerade uppvärmningskapaciteter där P2H finns. 

Fjärrvärmenät Behov 2016 VP COP EP Lager 
Industri 
Spillvärme 

Värme från 
Avfallsförb. Område 

  [GWh] [MW]   [MW] [MWh] [MW] [MW] 
 Jokkmokk 34 0 0 5 0 0 0 1 

Kiruna 191 0 0 10 1000 10 27 1 

Luleå 778 0 0 80 0 200 0 1 

Norrfjärden 6 0 0 1,5 0 0 0 1 

Roknäs 2 0 0 0,07 0 0 0 1 

Burträsk 14 0 0 1 0 0 0 1 

Kåge 5 0 0 0,9 0 0 0 1 

Malå 74 0 0 2,5 0 0 0 1 

Norsjö 12 0 0 1,2 0 0 0 1 

Skellefteå 323 0 0 24 670 0 0 1 

Härnösand 177 0 0 37 267 8 0 2 

Hammarstrand 10 0,09 3 0,218 0 0 0 2 

Lycksele 103 0 0 10 200 0 0 2 

Vindeln 15 0 0 0,6 0 0 0 2 

Vännäs 45 0 0 0,5 0 0 0 2 

Sundsvall 535 0 0 55 941 21 60 2 

Sandarne 3 0 0 0,5 0 0 0 2 

Söderhamn 128 0 0 12 85 0 0 2 

Umeå 840 49 3,3 30 1000 0 45 2 

Hudiksvall 119 0 0 15 4100 0 0 2 

Bjästa 7 0 1 2,5 0 0 0 2 

Bredbyn 5 0 1 1 0 0 0 2 

Örnsköldsvik 499 0 1 10 0 0 0 2 

Borlänge 415 30 3,5 0 450 10 40 3 

Torsång 3 0 0 1 0 0 0 3 

Borås 608 9 3 5 1800 0 0 3 

Örebro 1014 35 3,2 40 473 0 41 3 

Järfälla 285 30 2,6 0 0 3 0 3 

Kungsängen 49 3,5 2,4 0 0 0 0 3 

Enköping 210 0 0 36 325 0 0 3 

Stenstorp 5 0 0 1,8 0 0 0 3 

Stockholm 8160 535 3,44 300 2940 0 238 3 

Visby 172 10 2,8 20 240 0 0 3 

Göteborg 3562 160 3,4 0 1000 250 125 3 

Hedemora 60 0 0 10 110 0 0 3 

Säter 51 0 0 10 90 0 0 3 

Jönköping 704 28,6 2,9 0 200 0 65 3 

Karlskoga 322 0 0 10 300 0 15 3 
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Karlstad 579 0 0 10 200 40 20 3 

Köping-Arboga 292 0 0 27 650 39 10 3 

Lindesberg 93 0 0 6 300 20 0 3 

Mjölby 177 0 0 6 200 0 0 3 

Surahammar 42 0 0 5 26 0 0 3 

Västerås 1459 30 3,35 35 523 0 160 3 

Sundbyberg 1021 100 3,2 0 300 0 0 3 

Norrtälje 122 0 0 12 200 1 0 3 

Rimbo 17 0 0 2 0 0 0 3 

Sala-Heby 149 0 0 7,8 90 0 0 3 

Sandviken 228 0 0 1,06 227 0 0 3 

Smedjebacken 43 0 0 2 382 0 0 3 

Svenljunga 39 0 0 1,5 7 0 0 3 

Linköping 1306 0 0 25 1045 0 215 3 

Södertälje 682 0 0 30 0 0 0 3 

Trollhättan 347 0 0 20 80 15 0 3 

Timmele 1 0 0 0,35 0 0 0 3 

Drefviken 477 0,75 3,5 62 450 1 0 3 

Nyköping 283 0 0 14 500 0 0 3 

Storvreta 14 0 0 4 5000 0 0 3 

Uppsala 1437 30 3 60 1200 0 170 3 

Hofors 68 0 0 20 450 6 0 3 

Nynäshamn 58 0 0 30 6 0 0 3 

Fagersta 95 0 0 15 100 2 0 3 

Grängesberg 11 0 0 4 0 0 0 3 

Sturkö 1 0 0 0,04 0 0 0 4 

Kristianstad 359 5 3 0 209 0 0 4 

Malmö 2129 40 3,7 0 500 20 240 4 

Lund 861 79 3,05 0 1200 0 0 4 

Olofström 50 0 0 3,5 0 0 0 4 

Oskarshamn 143 2,2 2,6 6 0 0 0 4 

Värnamo 149 0 0 7,5 366 0 0 4 

Helsingborg 983 30 3 0 2000 30 63 4 

Hjärnarp 2 0 0 0,3 120 0 0 4 

 


