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Abstract

Introduction of climate zones in Stockholm - Effects of
electric vehicles on the power grid

Max Hamrén & Martin Koch

The municipality of Stockholm has released a proposition to battle the increase of
pollutants and unwanted noise from transportation in the city of Stockholm. The
proposition suggests that Stockholm should implement environmental zones within
the city’s tolls. The strategy would promote an electrification of the transportation
fleet, starting in year 2020. Currently the proposition includes emissions and noise
but disregards the effect from an electrification of the vehicles within the zones.
This master thesis investigates the effect an electrified car fleet would have on the
electric power grid within the suggested environmental zones. By choosing two
local areas in Stockholm electric vehicle charging has been added to the existing
power load on the grid in order to evaluate the strain from the vehicle charging.
The thesis also investigates the added power consumption based on a complete
electrification of the cars within the city tolls. The results indicate that both of the
local grids have the capacity to bear the extra load but that the marginal between
the power peak and maximum capacity could decrease lifetime expectancy on the
power equipment. A complete electrification of all vehicles would mean an 7 %
increase of the yearly energy consumption within the tolls.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Stockholm var år 2017 en av de snabbast växande regionerna i Europa. Tillväxten innebär att 
staden är i konstant förändring för att kunna hantera den ökade mängden invånare. Utvecklingen 
av staden måste ske i enlighet med både de miljömål som är uppsatta lokalt och miljömål som 
finns på global nivå. Regeringen har därför beslutat att kommuner ska få möjligheten att kunna 
begränsa transporter som förorenar miljö och klimat. Beslutet innebär att Sveriges kommuner ska 
kunna införskaffa så kallade miljözoner i de delar av staden som behöver minska buller- och 
utsläppsnivåer. Syftet med zonerna är att initiera en omställning till miljövänliga transporter samt 
att minska personbilens närvaro inne i städerna. Zonerna kommer klassificeras efter de skadliga 
utsläpp som fordon orsakar. I den strängaste zonen miljözon klass 3, kommer inga fossildrivna 
fordon vara tillåtna utan endast fordon drivna på elektricitet eller vätgas. I den andra zonen 
miljözon klass 1 & 2, kommer det finnas restriktioner kring utsläppen av skadliga partiklar från 
fossildrivna fordon. Miljözonerna skulle medföra en storskalig omställning av fordonen som 
trafikerar Sveriges tätbebyggda städer. Elbilen förväntas få en central roll i utvecklingen av 
persontransporter inom städer som tampas med miljöproblem. Samtidigt som transportsystem ska 
bli mer miljövänliga, ska förnybar energiproduktion få en allt större del i energilandskapet. I 
framtiden förväntas en storskalig integrering av elbilar vilket kommer påverka hur vi människor 
använder oss av elektricitet. Därför syftar denna rapport till att undersöka hur integrerad 
elbilsladdning skulle påverka elnät som förväntas bli en del av Stockholms miljözoner.  
 
Rapporten utgår från två lokala områden i Stockholm innerstad som elektrifieras enligt de 
strängaste kraven på utsläpp. En modell för simulerad elbilsladdning har skapats som bygger på 
människors vardagliga rutiner och genomsnittliga körsträcka per dag. Den simulerade 
elbilsladdningen har sedan adderats till den befintliga konsumtionen från två lokala områden på 
Kungsholmen och i Norra Djurgårdsstaden. Mätdata har inhämtats från två 11 kV nätstationer för 
att analysera hur en elektrifiering av fordonsflottan skulle påverka dimensioneringen av 
nätstationerna. Modellen bygger på inparametrarna; Nuvarande effektkonsumtion, 
arbetsplatsladdning samt hemmaladdning vilket har gett en potentiell belastningskurva för 
elbilsladdningen i områdena.   Rapporten har även utrett vad en elektrifiering skulle innebära för 
Stockholm innerstads energiförsörjning. 
 
Resultaten indikerar på att de två undersökta områdena skulle klara en framtida integrering av 
elbilar utan att elnätet skulle vara underdimensionerat utifrån effektkapacitet. Området på 
Kungsholmen har låg belastningsgrad med god marginal för ett utökat effektuttag. Detta beror på 
att 11 kV nätstationen har en maxbelastning om 50 % ursprungligen vilket skiljer sig från 
installationsstandarden som är 80 % av maxbelastning hos modernare 11 kV nätstationer. 
Nätstationen i Norra Djurgårdsstaden har en ursprunglig maxbelastning om 80 % vilket gör att 



 

    

 

   

integrerad elbilsladdning skulle kunna belasta 11 kV nätstationen nära maxkapacitet, ifall fler 
bostäder var anslutna till nätstationen. Införandet av miljözoner skulle inte orsaka problem inom 
de undersökta områdena eftersom dessa områden med stor sannolikhet inte skulle bli miljözon 
klass 3. Dock tyder resultaten på att områden som ska förbjuda fossildrivna fordon borde 
undersöka dimensioneringen av nätstationen för att inte riskera överbelastning av elnätet. 
  



 

    

 

   

Förord: 
Detta examensarbete har genomförts som en avslutande kurs på civilingenjörsprogrammet 
System i teknik och samhälle (STS) vid Uppsala Universitet. Arbetet har genomförts på WSP 
Management i Solna Strand samt på WSP Globen.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla personer på WSP som har involverat sig i vårt examensarbete 
och bidragit med nödvändig kunskap och support. Ett extra stort tack till vår handledare Malin 
Ljungblad som engagerat har hjälpt oss genomföra detta examensarbete. Vi vill även tacka Pär 
Enarsson på Ellevio som kontinuerligt under examensarbetets gång har försett oss med data som 
möjliggjort vår undersökning. Slutligen vill vi även tacka vår ämnesgranskare Joakim 
Munkhammar på Uppsala Universitet som har kunnat bistå med sin expertis och värdefulla insyn 
i området. 
 
Uppsala, juni 2018. 
 
Martin Koch & Max Hamrén 
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1. Inledning 
I slutet av 2017 var Stockholm en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa 
(Stockholms Stad, 2017a). Stadens utveckling belastar den befintliga infrastrukturen och den 
ökade rörligheten har genererat större mängd utsläpp från fordonstrafiken. Stockholms Stad satte 
upp mål för att i framtiden kunna reglera och minska problemen med växande utsläpp och trafik. 
Till år 2030 ska Stockholm vara en fossiloberoende stad, vilket innebär att utbudet av fossilfria 
drivmedel ska möta efterfrågan för alla som väljer att använda fordon drivna på fossilfria 
bränslen, och till år 2040 är staden förhoppningsvis helt fossilbränslefri (Stockholms Stad, 
2018a). En elektrifiering av Stockholms fordonsflotta skulle vara nödvändig för att kunna 
förverkliga dessa mål (Stockholms Stad, 2017b). På uppdrag av Regeringen har 
Transportstyrelsen därmed undersökt buller- och utsläppsnivåer innanför tullarna i Stockholm, 
vilket har resulterat i ett beslut kring införandet av miljözoner i svenska städer (Elo, 2017). Målet 
med klimatbaserade miljözoner är att zonerna ska fungera som styrmedel för att sträva efter att 
nå upp till framtida miljömål. Liknande åtgärder har bland annat genomförts i Oslo där miljözoner 
har visat sig vara ett fungerande verktyg för att minska trafikens miljöpåverkan. Flera andra 
europeiska städer har lagt fram liknande förslag, däribland Stockholm (Stockholms Stad, 2017c). 
 
I utredningen “Miljözoner för lätta fordon” har Transportstyrelsen undersökt ifall personbilar och 
andra lätta fordon ska inkluderas i bestämmelserna om miljözoner i Stockholm som i dagsläget 
endast inkluderar tunga fordon (Elo, 2017). Lätta fordon definieras här som fordon som har en 
vikt mindre än 3,5 ton. Utredningens syfte var att påvisa att luftkvaliteten förbättras, främst 
gällande kväveoxider, genom att premiera tysta och emissionsfria fordon. Utredningen menade 
att kraven för miljözonerna ska följa normer och mål som stämmer överens med direktiven 
Luftkvalitetsförordningen (2010:477), miljökvalitetsnormerna enligt EU-direktivet (2008/50/EG) 
samt den av regeringen fastställda preciseringen av svenska miljökvalitetsmål (Trafikkontoret, 
2017). De nya zonerna är tänkta att inkludera lätta fordon genom att införa två nya klasser av 
miljözoner. Miljözon klass 2, skulle omfatta personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar där diesel- 
och bensinfordon omfattas av utsläppskraven Euro 5 mellan år 2020-2022. År 2022 skärps kraven 
på dieselbilar ytterligare till Euro 6. Den andra nya klassen, miljözon klass 3, inkluderar både 
lätta och tunga fordon där lätta fordon ska drivas av el, bränsleceller eller gasmotorer som 
uppfyller Euro 6 (Regeringskansliet, 2018). Tunga fordon ska drivas med el, bränsleceller, 
gasmotorer som uppfyller Euro 6 alternativt vara elhybrider som uppfyller Euro 6 (Trafikkontoret, 
2017).  
 
Utredningens främsta skäl grundar sig i miljökvalitetsmålet Frisk luft där utsläppen av 
kväveoxider och tunga partiklar (PM10) önskas minskas (Regeringskansliet, 2015). 
Luftkvaliteten i Stockholm utgör ett stort hälsoproblem för de människor som bor och är 
verksamma i staden. I dagsläget finns restriktioner mot tunga fordon i innerstan samt 
dubbdäcksförbud på vissa gator. Här menar Elo (2017) att miljözonerna skulle kunna bli ett 
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verktyg för Sveriges kommuner att förbättra miljö och hälsa inne i städer. Beslutet från riksdagen 
syftar även till att kunna införas i kommuner där styrmedel för luftkvalitet och buller är 
nödvändiga (Regeringskansliet, 2015). Ramverket för var och när införandet av miljözoner 
kommer ske är i dagsläget inte officiellt fastställt och Stockholms kommun vill fortsätta utreda 
alternativen så att de positiva miljöeffekterna verkligen överstiger de samhällsekonomiska 
kostnaderna (Trafikkontoret, 2017).  
 
Debatten kring implementeringen medför oro dels bland de som är bosatta innanför tullarna i 
Stockholm och dels hos de bilister som pendlar in i eller igenom områdena. Konsekvenserna som 
diskuteras är de samhällsekonomiska kostnaderna som skulle drabba personer bosatta inom de 
områden där miljözonerna införs. En stor del av fordonsflottan som rör sig över tullgränserna idag 
skulle inte nå upp till kraven inom miljözonerna. Uppskattningsvis skulle 80 % av alla passerande 
fordon inte nå upp till kraven gällande utsläpp (Elo, 2017, p.122). Förutom att miljözonerna alltså 
innebär stora ekonomiska kostnader för kommunen och bilisterna, sätter de även press på den 
befintliga tekniken och infrastrukturen. De hittills genomförda utredningarna nämner inte vad ett 
införande av miljözoner skulle innebära för Stockholms energiförsörjning. De lätta fordon som 
innefattas av en elektrifiering skulle i dagsläget gälla rent batteridrivna fordon. Dessa går under 
namnet elbilar och är fordon som laddas genom uppkoppling mot elnätet (Miljöfordon, 2017). Ett 
införande av miljözoner skulle innebära en radikal förändring av Stockholms bilpark och starta 
en storskalig elektrifiering av fordonsflottan i Stockholm. De lokala och regionala 
konsekvenserna för Stockholms energiförsörjning har inte nämnts i de utredningar som 
genomförts men ett krav är att rätt mängd effekt finns tillgängligt när elbilar kopplar upp sig mot 
elnätet. Utredningen av miljözoner behandlar i dagsläget preliminära områden och antalet fordon 
som kommer påverkas av beslutet beror av zonernas utbredning. I nuläget utreds miljözoner 
endast efter fysiska områden och var de högsta halterna av utsläpp existerar (Trafikkontoret, 
2017). Innan ett område kan elektrifieras och bli en framtida miljözon måste till en början 
energiförsörjningen tillgodoses och utredas. Därför ämnar denna studie undersöka potentiella 
områden för miljözoner med utgångspunkt i vilken påverkan denna omställning kan få på 
respektive områdes elnät då antalet elbilar förväntas öka lokalt men även regionalt innanför 
tullarna i Stockholm.  

1.1 Syfte 
Miljözoner har i dagsläget utretts utifrån mätningar som påvisar skadliga föroreningar och höga 
nivåer av buller. Ett införande av miljözoner skulle innebära att delar av Stockholms fordonsflotta 
skulle behöva elektrifieras för att klara utsläppskraven. Långsiktigt skulle en mer storskalig 
elektrifiering av fordonsflottan behöva ske och detta kommer ställa nya krav på elnätet. 
Utredningarna som gjorts kring miljözoner har inte utgått från frågan ifall Stockholms elnät är 
dimensionerat för elfordon. Däremot bör den geografiska spridningen av miljözoner utredas 
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utifrån vad elnätet är dimensionerat för. Därför har denna rapport syftat till att undersöka 
betydelsen av att utreda lokala elnät i Stockholm kopplat till elbilsladdning och miljözoner. 
 
En matematisk modell har tagits fram som inkluderar befintlig konsumtion och simulerad 
elbilsladdning inom ett område. Denna modell inkluderar elbilsladdning i hemmet, elbilsladdning 
på arbetsplatsen samt mätdata över den konsumerade effekten från en nätstation. Modellen har 
använts för att undersöka hur två olika områden påverkas av elbilsladdning samt hur 
elbilsladdning skulle påverka Stockholm innerstads energiförsörjning. För att kunna redogöra i 
vilken mån elbilar påverkar belastningen på en lokal nätstation har antalet elbilar uppskattats och 
simulerats för de två områdena samt för hela innerstan. Modellen visar hur stort effektbehov som 
uppstår på respektive nätstation då mängden elbilar förväntas öka inom ett område, vilket ska 
bidra till förståelsen kring införandet av miljözoner.  

1.2 Frågeställning 
● Skulle två lokala områden klara en elektrifiering av personbilar enligt miljözon klass 3? 
● Vad skulle en elektrifiering av Stockholms innerstads alla personbilar innebära för 
energiproduktionen? 
● Hur skulle ett införande av miljözoner i Stockholm kunna utformas? 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten behandlar inte tekniska konsekvenser som kan uppstå på det regionala elnätet omkring 
Stockholm. Fokus har legat på två områden som är anslutna till det lokala elnätet genom varsin 
nätstation för att kunna dra generella slutsatser kring miljözoners påverkan. Då tillgång på 
mätdata från nätstationer har varit begränsat från elnätsägaren, behandlar inte rapporten hur 
omkringliggande nätstationer påverkas av elbilsladdning i de undersökta områdena. Områdena 
har undersökts utifrån dimensioneringen av transformatorn samt de 11 kV kablar som matar 
nätstationen och därmed har inte elektriska komponenter mellan respektive 11 kV nätstation och 
dess kunder undersökts. Vidare inkluderas endast personbilar i denna studie vilket medför att 
rapporten inte behandlar elektrifierade bussar och lastbilar. Dessa transporter bedöms ingå i en 
strategi som innebär att de laddar utanför Stockholms tullar. Eftersom alla typer av elfordon inte 
har kunnat inkluderas i denna studie begränsas inte heller konsumtionen till de resultat som 
uppvisas i denna studie utan kan komma att bli högre. Slutligen har inte exakta data över antalet 
bilar i respektive område funnits att tillgå för denna studie och därmed har en känslighetsanalys 
genomförts för att visa på hur antalet bilar kan komma att skilja sig i de olika områdena. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation gällande miljözoner och elkraft för att få en 
övergripande förståelse av problematiseringen. I avsnitt 2.1 och 2.2 presenteras information 
gällande förslaget om miljözoner i Sverige och utomlands. Avsnitt 2.3 – 2.5 presenterar teori om 
Sveriges kraftförsörjning, lokala elnät och vilka egenskaper som påverkar lokala elnät. Avsnitt 
2.6 presenterar generell information om elbilsladdning och dess potential i framtiden.  

2.1 Aktuellt förslag miljözoner i Stockholm  
Det svenska 2030-sekretariatet är det nationella sekretariatet som följer upp arbetet mot en 
fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Som en del av detta sekretariat ingår målet att ha en 
fossiloberoende fordonsflotta från och med år 2030. En fossiloberoende fordonsflotta är inte att 
blandas ihop med en fossilfri fordonsflotta, där alla fordon antingen måste drivas med vätgas eller 
elektricitet. Statens offentliga utredningar definierar en fossiloberoende fordonsflotta som “... ett 
vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet.” (SOU, 
2013, p.35). Här syftas det till att fordonen inte bara ska vara miljövänliga utan även att 
drivmedlen ska kunna levereras till alla som vill nyttja dem.  Detta ställer krav på infrastrukturen 
som måste kunna försörja Stockholm med elbilsladdning och biobränslen, som ersätter både 
bensin och diesel. Det påverkar i sin tur biltillverkarna då de måste kunna tillgodose bilisterna 
med fordon som är godkända för de tillgängliga fossilfria drivmedlen.  
 
I Stockholm finns idag ett område som innefattar miljözon klass 1, vilket begränsar 
framkomligheten för tunga lastbilar och bussar som inte uppfyller en viss nivå av utsläppskrav. 
Mer specifikt berör denna klassificering fordon vars första registrering skett innan år 1992 (Elo, 
2017). Lagen infördes år 1998 och år 2017 utredde Transportstyrelsen, på uppdrag av Regeringen, 
hur lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar ska kunna inkluderas i liknande miljözoner för att 
förbättra luftkvaliteten och minska bullernivåerna i Stockholms innerstad. Transportstyrelsens 
förslag på de nya miljözonerna innebär två nya klassificeringar med olika krav på fordonen. Dessa 
krav ska kommuner kunna införa som de vill från 1 januari 2020 (Regeringskansliet, 2018). Den 
första nya klassen för lätta fordon kommer kallas “miljözon klass 2” och kräver att fordon både 
med kompressionsmotorer och gnisttända motorer uppfyller Euro 5 från 1 januari år 2020 till 1 
juli år 2022. Därefter stramas kraven åt så att lätta fordon med kompressionsmotorer måste 
uppfylla krav enligt Euro 6 (Regeringskansliet, 2018). Här inkluderar kompressionsmotorer 
fordon som drivs med hjälp av diesel och gnisttända motorer innefattar fordon som drivs av 
bensin, gas eller E85 (Transportstyrelsen, 2016). Kraven innefattar även elhybrider som drivs 
med respektive motortyp. Euro 5 instiftades för alla gnisttända motorer år 2009 och Euro 6 
infördes år 2014 för alla kompressionsmotorer och dessa klassificeringar är standarder som alla 
personbilstillverkare behövt anpassa sig efter för att strama åt utsläppen från sina motorer 
(Dieselnet, 2017). Området som omfattar miljözon klass 2 benämns i Transportstyrelsens rapport 
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som område 1 (Elo, 2017, p.108). Den andra klassen kallas för miljözon klass 3 och kräver att 
alla lätta fordon antingen drivs av elektricitet, vätgas eller gasmotorer som uppfyller Euro 6 (Elo, 
2017, p.18) (Regeringskansliet, 2018). Den omfattar både lätta och tunga fordon och området som 
definierar denna klassificering och området där den föreslås införas benämns som område 2. 
Områdenas utsträckning presenteras i Figur 1. 
 
I utredningen Miljözoner för lätta fordon görs en fallstudie på hur de eventuella miljözonerna 
skulle kunna införskaffas i Stockholms Stad (Elo, 2017). Utredningen genomförde en hypotetisk 
fallstudie där område 1 skulle införas innanför Stockholms vägtullar till år 2020 och område 2 
skulle införas för Gamla Stan och Riddarholmen. De positiva konsekvenserna för områdena 
skulle vara minskade skadliga utsläpp samt minskat buller. Det samhällsekonomiska 
konsekvenserna skulle vara positiva i termer av hälsa men kostnaden för medborgarna att byta till 
rätt miljöklassade fordon uppgår till 9 miljarder SEK. Utredningen belyser även att övergången 
till fossilfria fordon skulle stimuleras (Transportstyrelsen, 2017).  
 

 
Figur 1. Förslag på områden där miljözon klass 1 och 2 respektive 3 kan införas. [Bildkälla (Elo, 2017, p.109)]. 

 
Område 1 kommer vara relativt verkningslöst efter år 2035 eftersom den svenska fordonsflottan 
då uppfyller kraven (Elo, 2017). Det innebär att Figur 1 enbart visar de utredda områden där 
zonerna kan tänkas läggas till en början år 2020. I januari 2017 bodde det 298 867 personer i 
område 1 och 59 989 personbilar var registrerade här. I område 2 bodde det 3 261 personer och 
678 bilar var registrerade.  
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2.2 Miljözoner i Europa. 
Miljözonerna som föreslås i Stockholm är inget nytt verktyg utan har redan introducerats i olika 
städer i delar av Europa. Exempelvis infördes år 2017 en typ av miljözon i Oslo som utnyttjas 
tillfälligt då luftkvaliteten understiger en viss nivå (Oslo Kommun, 2018). Detta innebär att under 
den tid som miljözonerna inrättas får inte dieseldrivna fordon färdas inom en radie om ca 10 km 
från stadskärnan (Oslo Kommun, 2017). En annan variant av miljözoner har införts i flera städer 
i Tyskland, bland annat i Berlin, Hamburg och München (Umwelt-plakette, 2017). Här blir 
fordonen indelade efter sina utsläppsnivåer och får olika färger på dekaler som bilen ska märkas 
med. Dieselbilar äldre än 1997 och bensinbilar äldre än 1993 är inte tillåtna i dessa zoner. 
Miljödekalerna infördes år 2008 och med åren har begränsningarna stramats åt för att förbättra 
luftkvaliteten i städerna. Utsläppsnivåerna i de tyska större städerna måste idag åtminstone 
uppfylla Euro 4 men väntas snart att uppgraderas till Euro 5 och Euro 6 som minimikrav (Umwelt-
plakette, 2017).  

2.3 Sveriges kraftförsörjning 

2.3.1 Stamnät, regionnät och distributionsnät 
Sveriges kraftnät är uppbyggt i tre nivåer; Stamnät (400 kV och 220 kV), regionnät (130 kV- 40 
kV) och ett lokalnät/ distributionsnät (40 kV- nedåt). Figur 2 visar en generaliserad bild över hur 
de olika spänningsnivåerna är uppbyggda i det svenska elsystemet.  
 

 
Figur 2. Illustration över hur Sveriges elnätssystem är uppbyggt. 
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Svenska kraftnät (SVK) är den systemansvariga myndigheten som äger och förvaltar Sveriges 
stamnät (Svenska Kraftnät, 2017a). Deras uppgift är att övervaka kraftöverföringssystemet 
dygnet runt och att planera inför framtida behov samt de utlandsförbindelser som finns till våra 
grannländer. SVK har också det övergripande ansvaret att produktionen av el motsvarar 
förbrukningen genom balansreglering (IVA, 2016). De upphandlar varje år en effektreserv som 
ska minska risken för att det ska uppstå en bristsituation på el i elnätet. Vid hög konsumtion 
exempelvis vid ovanligt kallt väder ska denna effektreserv kunna klara underskottet. Stamnätet 
fungerar som långa transportledningar mellan kraftverken till det regionala nätet via ett ställverk.  
 
Regionnätet är länken mellan stamnätet och lokalnätet. Det kan liknas vid riksvägar där elen 
fördelas till större orter och vissa fall enskilda kunder (IVA, 2016). Region- och lokalnäten ägs 
och drivs av cirka 170 elnätsföretag där Vattenfall eldistribution, E. ON. Elnät Sverige och Ellevio 
är de största aktörerna. Elnätet i Sverige innefattas av ett naturligt monopol som innebär att ett 
elnätsföretag har ensamrätt till att bedriva elnätsverksamhet inom det upphandlade området (EI, 
2016). Elnätsföretagens regionala och lokala monopol innebär att det finns ramverk för hur 
företaget får forma sina intäkter genom tariffer.  
 
Elnätsföretagen har vanligtvis sina region- och distributionsnät kopplade i ett geografiskt 
sammanhängande område. Det lokala nätet fördelar lågspänningsnätet genom transformator-
stationer kallade nätstationer, som antingen är stolpstationer eller markstationer (Svenska 
Kraftnät, 2014). Innan elen når slutkunderna transformeras spänningen ner till 230/400 V via 
kabelskåp och överförs i lågspänningsledningar till hushåll, företag, transportsystem och tung 
industri. I tätbebyggda områden är kablarna oftast nedgrävda samtidigt som på landsbygden går 
ledningarna i luften (Hedlund, 2018).  
 
Antalet förfrågningar angående nya anslutningar till stamnätet ökar kontinuerligt hos Svenska 
Kraftnät och även till regionnätet hos regionala nätägare (Svenska Kraftnät, 2017b, p.7). I 
dagsläget rör sig förfrågningarna i Sverige kring 19,5 GW installerad effekt, vilket motsvarar 
dubbla effekten av Sveriges totala kärnkraftsproduktionen idag. Här menar Svenska Kraftnät att 
även fast det är önskat med mer förnyelsebar energi, innebär en så pass stor mängd intermittent 
el stora utmaningar för det svenska elnätet och därmed kommer det ta tid innan det kan realiseras. 
I dagsläget finns det många förfrågningar om att ansluta vindkraft, vilket bromsas av att 
tillståndsprocesserna går långsamt (Hedlund, 2018).  Vissa delar av stamnätet är även gamla och 
det krävs förstärkningar innan ökad effekt levereras (Svenska Kraftnät, 2017b, p.9). Samtidigt 
kommer förfrågningar gällande större uttag från stamnätet in till Svenska Kraftnät (Svenska 
Kraftnät, 2017b, p.8). Här rör förfrågningarna främst anslutningar i storstadsregioner där det 
redan råder kapacitetsbrist i elnäten, vilket medför att större effektuttag i storstäderna kan vara 
svårt att realisera i dagsläget. 
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2.3.2 Elkvalitet 
Berglund & Åkerlund (2007) definierar elkvalitet som “elektricitets förmåga att tillfredsställa 
kundens behov”, vilket är starkt förknippat med leveranskvalitet. Mer grundligt betyder 
leveranskvalitet i vilken utsträckning elen levereras med kontinuitet. Spänningen ska hållas inom 
ett specificerat område och en avvikelse på spänningens vågform, nivå eller frekvens kan ses som 
en påverkan på elkvalitet. Detta innebär att vid dålig elkvalitet kommer antalet strömavbrott att 
öka vilket i hemmet kan ge upphov till skador på till exempel vitvaror eller hemelektronik 
(Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2018). Små avvikelser påverkar dock sällan människor 
och utrustning (Berglund & Åkerlund, 2007). 
 
Inom det lokala kundnätet är elanvändaren ansvarig för sin egen nätpåverkan medan elnätsägaren 
är ansvarig för elkvaliteten i anslutningspunkten. Oftast uppstår störningar genom att kunder 
ansluter störande laster till nätet vilket orsakar obalans. God elkvalitet uppnås genom att nätägare, 
anläggningsleverantörer och elkonsumenter strävar efter att informera varandra om ens 
elkonsumtion (Berglund & Åkerlund, 2007). Vid design av lokal eldistribution menar Bollen & 
Hassan (2011) att systemet ska uppfylla följande grundläggande krav för att garantera god 
leveranssäkerhet. 
  
● Strömmen ska inte överstiga märkströmmen för ledningen vid maximal last.  
● Den maximala spänningen för alla kunder ska inte överstiga den högsta tillåtna 

spänningen.  
● Den minsta spänningen för alla kunder ska inte understiga den lägsta tillåtna spänningen.  

2.4 Beskrivning av lokala elnät 

2.4.1 Systemuppbyggnad 
Det är genom transformatorstationer i Stockholms lokala distributionsnät som högspänning 
omvandlas till lågspänning för att sedan fördelas ut till kunderna (ABB, 2018). På 
mellanspänningsnivå finns fördelningsstationer som omvandlar spänningen från 140 kV till 20 
kV/ 10 kV och fördelar ut elektriciteten inom tätbebyggda områden. Elektriciteten fördelas genom 
slingor som är kopplade till ett antal nätstationer som i sin tur omvandlar 20 kV/ 10 kV till 0,4 
kV. Kabelskåp fördelar sedan i sin tur ut det finmaskiga 0,4 kV-nätet till de anslutna kunderna 
(Lundbergh, 2018). Vid byggnation och planering av ett nytt elnät planerar konstruktörerna enligt 
Johansson (2018) 50 år fram i tiden.  
 
Varje slinga består alltid av två parallella ledningar som redundans, ifall den ena skulle gå sönder 
och på så sätt ökar leveranssäkerheten i slingan (Lakervi & Holmes, 2007, p.17). Lundbergh 
(2018) förklarar att i många nätstationer finns även alternativa matningar som kan täcka upp för 
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effektförluster då en station tas ur bruk. En annan typ av redundans som kan utnyttjas för att öka 
tillförlitligheten i systemet är att underhålla komponenter regelbundet.  

2.4.2 Kablar 
Inom tätorter är det vanligast att elektriciteten distribueras genom markkablar istället för 
luftledningar. Markkablar är vanliga då de tar upp mindre markyta och stör inte den 
omkringliggande miljön på samma sätt som luftledningar. De innebär dessutom mindre underhåll. 
En installerad markkabel på lågspänningsnätet har vanligtvis fyra ledare; tre ledare för 
transmission och en skärm eller neutral (Anderson, 1997). Dimensioneringen på kabeln beror 
bland annat på last, miljö och nätstruktur. Dessa faktorer bestämmer typ av material, tvärsnittsarea 
och vilken typ av isolering som ska användas.  Koppar och aluminium tillhör de vanligaste 
materialen för ledare som har olika fysiska egenskaper och bestämmer dess användningsområde 
(Shavemaker etc. 2009). Kabeln har ett skyddande hölje av isolering vilket ska skydda 
ledarmaterialet från fukt och nötning. Vid hög belastning kan kabeln generera tillräckligt mycket 
värme att isoleringen tar skada. Enligt Lundbergh (2018) kan även åldrande försämra kabelns 
skyddande hölje. Lundbergh menar att då två kablar ska sammanfogas görs detta genom 
skarvning. Vid kabelskarven kan ledarens elektriska egenskaper förändrats vilket kan påverka 
genomströmningen av elektricitet. Skarvar kan ligga till grund för extra slitage på kabeln på grund 
av extra värmeutveckling.  

2.4.3 Transformatorer 
Transformatorns huvudsakliga funktion i elsystemet är att transformera upp och ner spänningen 
vid transmission av elenergi för växelspänning (Cronqvist, 2003). En 3-fastransformator består 
av en laminerad järnkärna med två lindningar per fas. Antalet lindningar runt järnkärnans primär- 
och sekundärsida bestämmer vilken spänning transformatorn transformerar till. Vid höga effekter 
används tre 1-fastransformatorer men vid längre effekt används normalt en transformator med 
gemensam järnkärna. Vid överbelastning av en transformator uppstår en kraftigare 
värmeutveckling i lindningar runt järnkärnan (Elfving, 1989). Om kylningen är otillräcklig stiger 
lindingstemperaturen och så kallade “hot spots” kan uppstå där kylningen är begränsad. Under 
långvarig hög belastning försämras lindningarnas isolering vilket kan leda till elektriska överslag.  
För att minska de effektförluster och skador som kan uppstå måste värmen kylas bort. Vanligtvis 
är järnkärnan oljeisolerad och fläktar eller radiatorer hjälper till att transportera bort värmen för 
att minska risken för skada. Belastas transformatorn över märkeffekt värms oljan upp långsamt 
samtidigt som lindningarna värms upp snabbt. Oljans temperatur kan användas som en indikator 
ifall transformatorn riskerar att skadas av för hög belastning (Cronqvist, 2003). Transformatorns 
livslängd beror till stor del av dess drifttemperatur. 
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2.5 Teori elkraft  

2.5.1 Spänningsfall i lokala elnät 

2.5.1.1 Vad är ett spänningsfall 

Spänningen i ett elnät varierar beroende på vilken belastning som finns på nätet. Vid hög last 
sjunker spänningen och ett spänningsfall uppstår. Motsatsen är vid låg last och då förblir 
spänningen hög (Masoum et al, 2010). I regel brukar en spänningsskillnad om max +-10 % vara 
inom acceptabla gränser (Vmin=0,9 p.u och Vmax=1,1 p.u) enligt (Masoum et al, 2010): 
 
𝑉"#$ ≤ 𝑉& ≤ 𝑉"'(	för	k=1,…, n         (1) 
 
I Ekvation 1 är k nodnumret och n är totala antalet noder vilket innebär antalet anslutna punkter. 
Därmed gäller det att spänningen håller sig inom de givna kriterierna för hela systemet. 

2.5.1.2 Hög belastning 

Effektförlusterna som uppstår vid transmission av elektricitet kan vid hög belastning generera 
tillräckligt mycket värmeenergi att elektriska komponenter skadas. Värmen som uppstår bidrar 
till att komponentens livslängd förkortas beroende på dess karaktäristiska material och 
konstruktion (Lakervi & Holmes, 2007, p.36). Kablar som genererar för hög värme kan resultera 
i att isolering smälter och förstörs. En transformator består primärt av flera komponenter som 
lindning, ledarisolering och olja. Dessa komponenter kan också skadas vid hög belastning under 
för lång tid.  
 
Den reaktiva effekten, Q, refererar till det momentana maximala värdet som de reaktiva 
komponenterna absorberar på elnätet. Den reaktiva effekten kan flöda positivt eller negativt och 
olika metoder kan användas för att styra mängden reaktiv effekt på nätet (Glover et. al., 2010, p. 
278).  

2.5.1.3 Integrering av solceller 

För att minska den momentana belastningen på elnätet kan integrerade solceller användas. Solens 
instrålning brukar sägas bidra med 1000 W/m2 under standardförhållanden (Myers et. al. 2000). 
Denna effekt kan omvandlas till elenergi genom omvandling med solpaneler (Piano & Mayumi, 
2016). När solen lyser producerar solpanelerna elenergi och kan då leverera el till närliggande 
byggnader och andra laster, vilket i sin tur avlastar beroendet av att konsumera el från det lokala 
elnätet. Solceller kan på så vis både anses vara ett verktyg för att kapa de värsta effekttopparna 
men kan också skapa problem då en större mängd solceller kan skapa överspänning och kraftigare 
spänningsvariationer i de lokala näten (Walla & Lindmark, 2016, p.10). Eftersom solpaneler 
producerar el på dagen men bostadsområden ofta använder elen senare på kvällstid kan 
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batterilager utnyttjas för att spara den producerade energin till senare tillfälle (ABB, Fortum & 
KTH, 2011, p. 23). Ett sådant lokalt system där energi flödar i olika riktningar kan i vissa fall 
kallas för smarta elnät och i Norra Djurgårdsstaden pågår nu ett sådant pilotprojekt 
(Energimyndigheten, 2015).  

2.5.2 Effekttoppar 
Elektrifierade transporter kommer innebära högre effekttoppar på framförallt det lokala och 
regionala elnätet utan styrning och incitament. Effekttoppar genererade av människors 
konsumtionsmönster väntas sammanfalla med tidig morgon och sen eftermiddag och kan 
innebära att kapacitetsgränsen överskrids lokalt (IVA, 2016). Med styrning eller incitament kan 
elbilar minska belastningen på elnätet genom att balansera produktionen på nätet.  
 
Man vill minska effekttoppar av både ekonomiska och tekniska skäl. En jämnare belastning på 
elnätet betyder att det effektivare går att utnyttja den befintliga installerade mängden energi på 
nätet (IVA, 2016). Detta innebär att fler konsumenter kan ansluta till nätet, mer lokal produktion 
är tillåtet samt att flera laddstolpar kan installeras. En jämnare nätbelastning innebär även att 
abonnemangskostnaden minskar eftersom transmissionen blir billigare. Elnätsbolagen vill kunna 
styra balansen mellan produktion och konsumtion genom styrmedel som tariffer och laststyrning 
(Copenhagen economics, 2017). Johansson (2018) menar även att när nätstationer i Stockholms 
innerstad dimensioneras, görs detta utifrån tumregeln att den högsta belastningen inte ska 
överstiga 80 % av stationens märkeffekt. Vid tidpunkter då mindre elektricitet konsumeras blir 
elen billigare att köpa från elnätet (E. ON, 2018). Detta fungerar dels som ett incitament för att 
minimera de värsta effekttopparna under dygnet och dels för att det finns ett stort utbud på effekt. 
De billigare tidpunkterna infaller främst under natten och de dyrare under morgon och sena 
eftermiddagar (E. ON, 2018).  

2.5.3 Metoder för effekttoppsreduktion 
Den tekniska utvecklingen kommer göra det möjligt att införskaffa decentraliserad 
energiproduktion i form av intermittenta energikällor och batterilagring i framtiden. Fyra 
potentiella metoder nämns som tekniker för att optimera och reducera effekttoppar i framtidens 
elsystem (Naess-Schmidt et. al., 2017). Smarta elnät bygger på informations- och 
kommunikationsteknologi som mäter, övervakar och styr delar av elsystemet. Detta för att kunna 
hantera komplexiteten som skapas genom decentraliserad energiproduktion. Ett smart elnät ska 
kunna hantera väderberoende energikällor och kunna lagra energi när tillgången är hög och 
efterfrågan är låg. Det ska även finnas fungerade laddinfrastruktur för eldrivna fordon (Ellevio, 
2016). Vidare är efterfrågansflexibilitet, eller effekttariff, ett alternativt sätt där elnätstariffer 
utformas utifrån skillnaden mellan mängden levererad effekt till kunden och mängden effekt som 
matas in på nätet. Då mer effekt finns tillgängligt för kunderna sänks priset för den köpta elen och 
när elnätet är hårt belastat ökar priset. Tanken är att elkunderna då ska utnyttja tiden då mer effekt 
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finns tillgänglig och agera mer sparsamt då det råder effektbrist på nätet. Effekttariffer fungerar 
som ett ekonomiskt styrmedel för att jämna ut effekttoppar och bidrar till ett effektivare 
utnyttjande av nätet (IVA, 2016).  
 
En mer specifik metod som främst gäller elbilsladdning är Smart Load Management, eller SLM, 
och kan jämställas med smart styrning (Masoum et al. 2010). Metoden bygger på att 
elbilsladdning koordineras utifrån distributionsnätets belastning, spänningsprofil, förluster och 
effekttoppar. Masoum et. al. (2010, p.887) menar att när distributionsnätet ger utrymme för 
elbilsladdning pågår laddningen utifrån olika tariffer eller laddningszoner på dygnet. SLM skulle 
kunna minska effekttoppar, förluster och spänningsreglering genom att hindra nätet från att bli 
överbelastat.      
 
Slutligen skulle belastningen på nätet kunna justeras utifrån lastfaktorn och kostnaden som 
elnätsbolaget betalar till det överliggande nätet. Lastfaktorn är skillnaden mellan den 
genomsnittliga effekten i elnätet och den maximala effekten i nätet under ett dygn (Naess-Schmidt 
et. al., 2017). Incitamentet för elkunderna är samma som för efterfrågeflexibilitet men 
elnätsbolagen får eventuella besparingar gentemot det överliggande nätet beroende på lastfaktorn. 
Elnätsföretagen får genom lastfaktorn ekonomiska incitament att utveckla smarta elnät. 

2.5.4 Komplex-, aktiv- och reaktiv effekt  
Den komplexa effekten (S) som genereras och sedan skickas i transmissionsledningar består av 
två typer av effekt, aktiv (P) och reaktiv (Q) effekt (Glover et. al., 2010, p. 78). Den aktiva effekten 
är den kraft som utför arbete, till exempel laddar elbilen i ett hushåll (Glover et. al., 2010, p. 77). 
Den reaktiva effekten används inte som direkt kraft men den krävs för magnetiseringen av vissa 
komponenter och maskiner, exempelvis lysrörsarmatur. Den reaktiva effekten motsvarar den 
imaginära delen av den komplexa effekten och betecknas därför tillsammans med ett j. Här 
uppstår en inbördes konflikt där den aktiva och reaktiva effekten får dela på kapaciteten i en 
distributionslina, där platsen för den totala effekten är begränsad (Tabatabaei et. al., 2017, p.35). 
Relationen mellan den totala effekten och den aktiva effekten, som är intressant vid 
elbilsladdning, presenteras i Ekvation 2.  
 
𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄 = /

0123
= 4

2#$3
        (2) 

 
Termen cos𝜑 är effektfaktorn och motsvarar storleken på den vinkel som den aktiva effekten 
skiljer sig med från den komplexa effekten. Enligt Thomson & Infield (2007) är cos𝜑 = 0,95 en 
effektfaktor som kan antas finnas i lokala distributionsnät. Det går att justera mängden aktiv och 
reaktiv effekt som levereras till lasten genom att justera denna effektfaktor, vilket kan göras med 
hjälp av en kondensatorbank. Detta kan vara önskvärt om det efterfrågas en viss typ av effekt men 



 

16 
 

 

även ifall lasten kräver en strikt spänningsnivå. Effektfaktorn varierar för olika laster och vid 
laddning av en elbil kan det antas att cos𝜑 =1 (Lundbergh, 2018). 
 
Den komplexa effekten S är den totala mängden energi som transporteras i form av aktiv och 
reaktiv effekt i ett balanserat tre-fas nät. Spänningen i en sluten krets betecknas 𝑉 = 𝑉∠𝛿°och 
strömmen 𝐼 = 𝐼∠𝛽°.	Den komplexa effekten per fas är produkten mellan spänningen och 
konjugatet av strömmen, enligt (Glover et. al., 2010, p. 54): 
 

𝑆=> = 𝑉 ∗ 𝐼∗ = 𝑉∠𝛿° 𝐼∠𝛽° ∗ 	= 𝑉𝐼∠(𝛿 − 𝛽)°    VA    (3) 
     
Som presenteras i Ekvation 3. där ∠ (𝛿 − 𝛽)	° är vinkeln mellan spänningen och strömmen. 
För tre faser blir den komplexa effekten enligt (Glover et. al., 2010, p. 54): 
 
   𝑆3> = 3 ∗ 𝑉CD𝐼C∗ = 3 ∗ 𝑉CC𝐼C∗	   VA    (4) 

2.6 Elektrifierade lätta fordon 

2.6.1 Typer av laddfordon 
Idag finns det olika typer av lätta elfordon som laddas via elnätet och dessa inkluderar rena elbilar 
och plug-in laddhybrider (Steen et. al., 2012). De båda brukar tillsammans gå under 
samlingsnamnet elbilar. Till skillnad från en ren elbil har en plug-in laddhybrid istället två 
motorer, varav den ena är en elmotor, som samverkar med varandra (Power Circle och 
Energimyndigheten, 2015, p. 17). Dessa hybrider kan antingen ladda batteriet för elmotorn genom 
elnätet eller när den andra motorn går igång och genererar ström. På så sätt kan motorerna 
samverka och arbeta parallellt för optimal förbrukning.  

2.6.2 Olika laddstandarder 
I Sverige finns idag olika typer av laddningslösningar för elbilar som antingen baseras på AC- 
eller DC-laddning (Chandra Mouli et. al, 2016). Kontakterna kan variera mellan olika 
biltillverkare och det är främst beroende på storleken av effektöverföringen som kontakten ska 
klara för respektive bil. Det finns tre typer av laddningsstrategier normal-, semisnabb- och 
snabbladdning. I Sverige är normalladdning den vanligast förekommande typen av laddning 
hemma i bostaden och kan antingen ske via AC eller DC. Den vanligaste kontakten vid 
normalladdning är en AC-kontakt som verkar på 1- fas vid 230V, 10A och 2,3 kW (Munkhammar, 
2015, p.19). Enligt Emobility (2018) är även 16A en vanlig strömnivå för hemmaladdning på 1-
fas vid 230V, vilket medför en laddeffekt om 3,7 kW. Att ladda ett bilbatteri från tomt till fullt 
tar normalt sett åtta timmar vid normalladdning med en laddstyrka om 2,3 eller 3,7 kW (Power 
Circle och Energimyndigheten, 2015, p. 10). Semisnabb laddning kan också ske genom både AC 
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och DC och laddningstiden är ca 3-5 gånger snabbare än normalladdning. Detta medför att en bil 
kan laddas från tom till full på mellan 30 min till två timmar. Den nominella effekten är här 22 
kW och denna typ av laddstolpar hittas ofta vid shoppinggallerior eller restauranger (Power Circle 
och Energimyndigheten, 2015, p. 17).  Om effekten ska ökas till över 22 kW benämns det som 
snabbladdning och då används i huvudsak tre olika DC-kontakter (Dost, 2014). CHAdeMO är 
den första av dessa och är en förkortning av “CHArge de MOve” som har sitt ursprung i Japan. 
Denna typ av laddning har en maximal laddeffekt på 50 kW (Power Circle och 
Energimyndigheten, 2015, p. 17). Den andra vanligt förekommande typen av DC-laddning är den 
europeiska standarden CCS, vilket är en kombination av AC- och DC-laddning som tillåter 
laddeffekt på maximalt 90 kW. Slutligen finns även Teslas supercharger som har skapats som 
standard av det amerikanska företaget Tesla Motors och klarar upp till 135 kW (Dost, 2014).  

2.6.3 Laddbilar i Sverige  
I slutet av år 2017 fanns det 11 005 rena elbilar och 32 211 plug-in laddhybrider registrerade i 
Sverige (Power Circle, 2017, Blad 2). Av dessa var 1876 rena elbilar respektive 9733 plug-in 
laddhybrider registrerade i Stockholms kommun (Power Circle, 2017, Blad 4). I Stockholm åker 
den genomsnittliga bilen 32,7 km per dag (Karnama & Knazkins, 2010, p.4). Eftersom en 
genomsnittlig elbil konsumerar ca 0,2 - 0,25 kWh/km kommer laddningen per dag ackumuleras 
till ca 8,2 kWh per elbil. Enligt Radloff (2016) sker 80- 90% av den svenska elbilsladdningen 
under natten vilket innebär att bilen laddas i hemmet i de allra flesta fallen. I Tabell 1 visas de sex 
vanligaste laddfordonen i Sverige år 2017 tillsammans med respektive batterikapacitet och 
egenskaper (Power Circle, 2017). 
 

Tabell 1. De sex vanligaste modellerna av laddfordon i Sverige år 2017. 

Modell Batteri- 
Kapacitet 
[kWh] 

Ombordladdare 
Standard [kW] 

Snabbladdning Antal 
 

Genomsnittlig 
effektförbrukning 
[kWh/10km] 

VW Passat 9,9 3,6 Nej 8344 1,98 

Mitsubishi Outlander 12,0 3,6 CHAdeMO 7645 1,92 

Volvo V60 Plug In 
Hybrid 

11,2 3,6 Nej 3086 1,35 

Tesla Model S P85 85,0 11 Tesla Supercharger 2881 1,81  

Renault Zoe 22,0 22 Nej 1811 1,33  

Kia Optima Phev 9,8 3,6 Nej 1569 1,24 
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Varje månad sammanställer Power Circle (2017) data som visar på utvecklingen av antalet rena 
elbilar och plug-in laddhybrider i Sverige och i varje kommun. I Tabell 2 visas några av de 
projektioner som gjorts. 
 

Tabell 2. Prognos för antalet laddfordon i Sverige (Power Circle, 2017). 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Årlig tillväxt  75 % 55 % 40 % 35 % 32 % 

Power Circle 45 395 79 595 ###### ###### ###### ###### 

Bouns-Malus 
utredning 

45 395 86 251 ###### ###### ###### ###### 

% av 
nybilsförsäljningen 

5 % 10 % 12 % 14 % 17 % 21 % 

  

2.6.4 Elbilens laddinfrastruktur 
Ett krav för att elbilar ska kunna ersätta fordon som drivs av fossila bränslen är att det finns 
snabbladdande stationer runt om på elnätet. Bilister måste kunna ha tillgång till publika 
laddstolpar som ska finnas kopplade till parkeringsytor. Dessa stationer kommer behöva högre 
effekt gentemot hemmaladdning eftersom bilisterna står parkerade en kortare stund. Kraftiga 
konverteringar kommer behövas för att omvandla högspännings växelström till högspännings 
likström. Därför kommer dessa stationer finnas exempelvis på 10 kV nätet. (Masoum et al, 2010).  
 
I september 2017 fanns det 598 publika laddplatser i Stockholms innerstad (Stockholms 
Parkering, 2017). Utöver de befintliga laddplatserna finns flera initiativ för att kontinuerligt öka 
möjligheterna för både boende och inpendlande i innerstaden att ladda sina fordon (Energi- och 
klimatrådgivningen, 2018). I och med att tillväxttakten, som elektrifierade fordon tillkommer i 
Stockholms innerstad ökar, sätter det en allt större press på att infrastrukturen följer med i 
utvecklingen. Att realisera elbilsladdning i en större utsträckning i innerstaden menar Isenberg 
(2018) kräver att flera strategiska problem behandlas först. Bland annat är exploateringen 
problematisk då trottoarer och andra öppna markytor längs gatorna i innerstaden är svåra att gräva 
i på grund av att det ligger annan utrustning nedgrävd.  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för hur undersökningen har genomförts och vilka 
verktyg som har tillämpats. Först motiveras valet av områden och vilka personer som har bidragit 
till studien i avsnitt 3.1 till avsnitt 3.4. I avsnitt 3.5 och avsnitt 3.6 presenteras verktygen som har 
används för att generera data för antal elbilar i ett område samt den simulerade elbilsladdningen. 
Avsnitt 3.7 förklarar modellen som har används för hemmaladdningen och 3.8 förklara metoden 
för arbetsplatsladdningen. Slutligen presenteras de olika modellerade scenariona i avsnitt 3.9. 

3.1 Studiens utformning 
I denna studie har två områden undersökts som två separata fallstudier med liknade 
tillvägagångsätt i båda fallen. Studien har valts att göras kvantitativt för de områden där data har 
funnits att tillgå, dels med hjälp av data över elnätskonsumtion och dels aggregerade data för 
konsumenter. Datainsamling har dels skett genom ostrukturerade intervjuer med anställda med 
olika befattningar på olika avdelningar på WSP och delvis med Ellevio. De personer som har 
valts ut har ansetts besitta efterfrågad kunskap för att bidra till studiens syfte och att besvara dess 
frågeställning. Utöver intervjuer har kompletterande material insamlats genom statliga rapporter, 
mailkonversationer med Stockholms elnätsägare Ellevio samt Power Circles statistikdatabas 
ELIS för statistik över elbilar i Sverige.  

3.2 Urval av områden 
Under förstudien analyserades hur långt riksdagen hade kommit i utredningen kring införandet 
av miljözoner. Till skillnad från det underlag som hittills hunnit publiceras kring miljözoner syftar 
denna rapport till att utreda miljözoner ur ett tekniskt perspektiv då det identifierats en avsaknad 
av hur Stockholms elnät skulle påverkas. Genom intervjuer med sakkunniga personer inom WSP 
Systems, WSP Analys & Strategi samt Ellevio identifierades olika områden som skulle vara 
intressanta att undersöka gällande införandet av miljözoner. De krav som ställts på de valda 
områdena har varit att de ska vara potentiella områden där miljözoner skulle kunna införas och 
att områdena innehåller en klar majoritet hushåll gentemot organisationer. Anledningen till att det 
ska finnas en majoritet av hushåll grundar sig i att 80–90% av all elbilsladdning sker i hemmet 
(Wikholm, 2017). Vidare har områdena begränsats storleksmässigt till att det ska kunna försörjas 
av en och samma elnätstation. Detta urval grundar sig i att redundansen mellan olika stationer är 
svår att undersöka och därmed är det svårt att göra något uttalande kring huruvida det lokala 
elnätet kommer klara en tillväxt av den elektrifierade fordonsflottan. Vidare har valet av områden 
begränsats till var mätdata för lokala elnät har varit tillgängligt. Denna data har tillhandahållits av 
Stockholm kommuns elnätsägare Ellevio genom mailkonversation med Pär Enarsson, som valen 
därmed även har gjorts i samråd med. Undersökningen har mynnat ut i att två områden har 
undersökts som fallstudier samt en uppskalning för hela Stockholms innerstad. Effekterna av att 
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implementera miljözonerna i områdena har undersökts och uppskalningen ska ge en indikation 
över vad en elektrifiering av fordonsflottan skulle innebära för Stockholms energiförbrukning. 
De två områdena ligger på Kungsholmen och i Norra Djurgårdsstaden.  

3.3 Urval av intervjurespondenter 
Under utförandet har ett flertal ostrukturerade intervjuer genomförts med personer med olika 
befattningar på WSP och på Ellevio. Intervjurespondenterna har främst varit personer med insikt 
i antingen elnät, elkraft eller diskussionen kring miljözoner i Stockholm. Dessa personer 
presenteras i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Intervjurespondenter som medverkat i studien. 

Namn Företag Avdelning Datum 

Anna Nordling WSP Process - Regionchef 29/1 - 18 

Hans Hedlund WSP Systems - Gruppchef 31/1 - 18 

Anna Isenberg  WSP Systems - Avdelningschef 1/2 - 18 

Måns Norlin WSP Analys & Strategi 21/2 - 18 

Bror Lundbergh WSP Systems - Specialist 27/2 - 18 

Ivan Barck WSP Systems – Biträdande Projektör 13/3 - 18 

Joar Johansson Ellevio Utvecklingsingenjör 26/4 - 18 

 
 
De genomförda intervjuerna har bidragit med varierande kunskaper och material. WSP Systems 
har gett insikt i det svenska elnätet och de komponenter och flaskhalsar som uppstår i lokala nät, 
vilket har bidragit till en mer övergripande bild kring elnätet. WSP Process har erfarenhet inom 
infrastrukturprojekt med energianknytning och har bidragit med insikt i problematiken kring en 
elektrifiering av fordonsflottan. WSP Analys & Strategi har bidragit med kunskap kring hur 
utformningen av miljözonerna skulle kunna se ut utifrån tekniska och sociala förutsättningar. 
Ellevio har slutligen kunnat ge mer insikt i de specifika områdena utifrån hur elnätet är 
dimensionerat.  
 
Intervjuerna har följt en ostrukturerad metod vilket gett intervjurespondenterna möjlighet att 
berätta om deras kunskap kring elnät, elkraft och miljözoner mer fritt. Denna metod kan vara 
fördelaktig då alla medverkande parter kan påverka och styra samtalet åt önskat håll så länge 
samtalet håller sig inom intervjuämnets ramar (Bell, 2006).  
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3.4 Urval av data 
För att kunna modellera den sammanlagda effektkonsumtionen har specifik data efterfrågats till 
studien. Inledningsvis har demografin i området varit viktig för att kunna återge en 
prognostisering över antalet elbilar i respektive område. Uppskattningen av antalet människor i 
respektive område har genomförts genom att data över fördelningen mellan privatkunder och 
organisationer från Ellevio har erhållits. För fallstudie 2 har data över antalet elbilar som ska 
kunna parkera i området erhållits. Genom att uppskatta antalet människor för områdena i 
fallstudierna har antalet bilar i området beräknas, vilket varit nödvändigt för att genomföra 
simuleringen av elbilens påverkan på elnätet. Utöver en nulägesanalys av fordonsflottan har den 
befintliga lastkurvan på nätstationerna i fallstudie 1 och fallstudie 2 erhållits. Lastdata för den 
befintliga förbrukningen har erhållits tillsammans med respektive nätstations märkeffekt, för att 
möjliggöra analyser av hur stor kapacitet som finns över till laddningen av elbilar. För att kunna 
göra en prognos kring hur många som kommer ha möjlighet att byta sitt befintliga fordon till 
elbilar har data kring köpkraften i hushåll inom Stockholms innerstad analyserats och tillämpats 
i studien. En mer ingående beskrivning av de antagande som gjorts för studien återges i avsnitt 4 
och avsnitt 5. 

3.5 Prognostisering av antal elbilar i @Risk 
Vid skattningen av antalet bilar som befinner sig i områdena i de båda fallstudierna har Monte 
Carlo-simulering, med hjälp av Excels tilläggsverktyg @Risk, genomförts som känslighetsanalys. 
Monte Carlo-simulering är en matematisk datateknik som används för att beräkna stokastiska 
utfall inom kvantitativa analyser (Palisade, 2018). Metoden används inom ett brett fält av 
arbetsområden för att ge beslutsfattare sannolika utfall för olika konsekvenser. Modellen byggs 
upp genom att välja ett minsta troligt värde, ett troligt värde och ett maximalt troligt värde och 
tilldela dessa värden någon typ av stokastisk fördelning. Programmet @Risk itererar modellen ett 
bestämt antal gånger och slumpar värden inom intervallet för den osäkra parametern. Metoden 
resulterar i olika utfall vid varje iteration och sammanställs i en graf. Resultatet visar inte bara 
vad som är stokastiskt sannolikt utan även sannolikheten för varje utfall (Palisade, 2018). I denna 
studie användes metoden för att motivera valet av antal elbilar inom ett område och ge en 
känslighetsanalys av antalet laddade elbilar inom området. 

3.6 Beräkningsprogram 
För att modellera elbilsladdning tillsammans med elnätsdata har det numeriska 
beräkningsprogrammet MATLAB använts. En befintlig MATLAB-modell för hemmaladdning 
har erhållits av Joakim Munkhammar, som har modifierats för ändamålet. Modellen har anpassats 
så att effekttoppar har kunnat identifieras för ett stort antal elbilar som laddar i hemmet. 
Förbrukningsdata har erhållits från Ellevio och slutligen har även en modell för 
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arbetsplatsladdning skapats. Tillsammans utgör dessa data och simuleringar ett underlag för en 
analys kring huruvida effekttopparna på elnätet överstiger den maximala kapaciteten i respektive 
område.  

3.7 Modell för hemmaladdning 
Mängden elbilar beräknas bli allt fler allteftersom omställningen till en fossilfri fordonsflotta 
fortsätter. Med elbilar i elsystemet kommer den totala lastprofilen hänga ihop med förarens 
körmönster och därför är beteendemönstret viktigt vid modellering av elbilsladdning. Ett 
oförutsägbart laddmönster skulle kunna leda till överbelastning, spänningsvariationer och 
strömavbrott. Därför är det viktigt att kvantifiera vilken påverkan elbilsladdning har på elnätet 
(Masoum et al., 2010). 

3.7.1 Markovkedjor  
För att modellera elbilsanvändning i ett hushåll kan Markovkedjor användas som grund för att 
skapa ett rutinmässigt beteende hos en person som använder sin elbil med en viss sannolikhet. 
Markovkedjor är stokastiska processer där tiden antas vara diskret och variabeln som undersöks 
antas vara numerisk eller kategorisk. I kedjan finns ett antal tillstånd S = (𝑠F, 𝑠1,…., 𝑠r), varje 
process startar vid ett tillstånd och går successivt från ett tillstånd till nästa. Övergången från ett 
tillstånd till nästa kallas ”nästa steg”. Kedjan börjar i tillstånd 𝑠# och går vidare till tillståndet 𝑠G 
med sannolikhet 𝑝#G. Mängden av alla tillstånd är utfallsrummet Ω. Definitionen för markovkedjor 
presenteras enligt (Zetterberg, 2013): 
 
𝑃(𝑠#)	= 𝑃 𝑠#, 𝑠#JK, . . ., 𝑠0 						för	alla	𝑠& ∈ 	S,								𝑠& = 	 𝑠#, 𝑠#JK, . . ., 𝑠0   (5) 
 
Övergångssannolikheterna 𝑝#G sammanställs i en övergångsmatris P och visar sannolikheterna 
från de olika processerna. Markovkedjor har många tillämpningsområden och fungerar bra för att 
beskriva mönster inom populationer (Zetterberg, 2013).  

3.7.2 Widén-modellen  
Modelleringen av elbilsladdningen har i denna rapport baserats på Grahn-Munkhammarmodellen, 
som använder Widén-modellen (Munkhammar, 2015, p.40). Widén-modellen är en 
Markovkedjemodell som genererar data för en bostads hushållsel. Modellen är tidsdiskret och i 
varje tidssteg är en fix person i hemmet och använder hushållsmaskiner med en viss sannolikhet. 
Syftet med Markovkedjan är att simulera användandet av hushållsel men modellen kan utvidgas 
att elbilsladdning inkluderas (Munkhammar, 2015, p.36). I varje tidssteg använder modellen 
föregående tidssteg som bas och en förändring av statusen för en person i varje tidssteg ändras 
baserat på stokastiska variabler. I denna rapport har data för nätstationerna använts som underlag 
för den befintliga hushållselen och fastighetselen i ett specifikt område och Markovkedjan har 
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använts för att simulera elbilsladdningen och batteriets State Of Charge (SOC) för de aggregerade 
hushållen. Simuleringen av elbilar baserades på följande antaganden: 
 

I. Elbilen används enbart av en fix person i ett hushåll som endast använder elbilen med viss 
sannolikhet då personens status är “inte hemma”. 

II. Varje gång personens status ändras till “inte hemma” ändras elbilens status till i bruk med 
en viss sannolikhet. Efter detta tidssteg ändras inte elbilens status förrän personens status 
ändras till “hemma”.  

III. Elbilens SOC ändras proportionellt mot hur länge personens status är “inte hemma” då 
bilen används tills 𝑆𝑂𝐶 𝑡 	nått 𝑆𝑂𝐶"#$, vilket sker när batteriet är helt urladdat. 

IV. Om resan med bilen pågår längre än vad bilens batterikapacitet tillåter och batteriet hinner 
urladdas innan bilen kommer hem antas det ha laddats någonstans på vägen eller att bilen 
körs på någon annan form av bränsle tills den är hemma.  

V. Elbilen laddas enbart när den är hemma och den inte redan är fulladdad. (Munkhammar, 
2015, p.40) 

 
Med hjälp av laddmodellen kan ett uppskattat antal bilars bidrag till respektive nätstations 
effektprofil simuleras. I simuleringen skapas även ett säsongsberoende som påverkar själva 
konsumtionen när bilen används. Detta beroende skapas genom viktningsfaktorer S(t) där höst 
och vår viktas med en faktor S(t)=1,0, vinter med S(t)=1,2 och sommar S(t)=0,8 (Munkhammar, 
2015, p.41). Viktningsfaktorerna är motiverade med att bilen använder mer elektricitet på vintern 
för bland annat kupévärme.  

3.7.3 Hemmaladdning med Grahn-Munkhammarmodellen 
I denna studie modelleras laddning med två olika laddstyrkor; 3,7 kW och 11 kW. Vanligtvis sker 
laddning i hemmet med 3,7 kW medan 11 kW eller högre effekt är vanligare som gatuladdning 
(Emobility, 2018). Eftersom endast begränsad information kring demografin och 
laddmöjligheterna i de områden som undersöks i studien funnits tillgänglig, skapades två 
scenarion för att kunna se hur variationerna påverkade elnätet. 
 
Modellen som använts för hemmaladdning i studien är skapad av Pia Grahn och Joakim 
Munkhammar och kallas för Grahn-Munkhammarmodellen baseras på användningen av 
hushållselektricitet (Grahn et. al., 2015). Elbilsladdningen simuleras utifrån aktivitetsmönstret att 
då personen inte är hemma och förbrukar hushållselektricitet har denna tagit bilen med en viss 
sannolikhet. Om den simuleras för att ha tagit bilen då personen inte är hemma kommer bilen att 
laddas då den kommer hem, i.e. när personen börjar förbruka effekt igen. Modellen baseras på 
Widénmodellen och den har en modellstruktur som visas i Tabell 4. 
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Tabell 4. Modelleringsmetod för Grahn-Munkhammarmodellen. 

Input 
● Aktivitetsmönster 
● PIV användning 
● Batterikapacitet 
● Laddeffekt 
● Hushåll 
● Typ av dag 

Hushållselen konsumtion baserad på simulerade aktiviteter i hemmet. 

PHEV hemmaladdning modell. 

Förväntad lastprofil och standardavvikelse 𝑃#
U1U=𝑃VW + 𝑃VX 

    
Grahn-Munkhammarmodellen innehåller begrepp som beskrivs i detta avsnitt och i Figur 3 visas 
ett flödesschema över modellen. Inledningsvis har modellen en input, 𝐴",#,G för att generera olika 
aktivitetsmönster till modellen, denna input är antingen ett eller noll. Om 𝐴",#,G är lika med ett är 
aktivitet m aktiv vid tid t for tidssteg j. Modellens output är hushållets totala lastprofil 𝑃#U1Uvid 
tiden i. 𝑃#W	är summan av laddningen och lasten beroende av aktiviteterna 𝑃#,GX . Modellen 
inkluderar sju parametrar för att skapa laddmönster:  
 
● 𝑆𝑂𝐶"'(,		maximala laddningen.  
● 𝑝Z1Z,	djupet på urladdnings-fraktionen.  
● 𝐶[, laddeffekten. 
● 𝑝0'\, användarsannolikheten.  
● 𝑣, fordonets hastighet.  
●  c, förbrukningen.   
● 𝐶#2, säsongsberoendet.  

 
Bilen förbrukar el när den används vilket betecknas av sannolikheten  𝑝0'\	och då är inputdatan 
𝐴1,#,G = 1. Energinivån 𝑆𝑂𝐶#,G i batteriet minskar för varje tidssteg vid tillståndet “inte hemma” 
och då är sannolikheten K <	𝑝0'\, beroende av konsumtionen 𝜍	under eldrift. K är en stokastisk 
variabel som slumpas fram i varje iteration ur den likformiga fördelningen 𝐾 ∈ 𝑈(0,1). 
Förbrukningen ζ(𝑣, 𝐶#2) beror av hastigheten v och säsongskonstanten 𝐶#2 och batteriet antas vara 
fulladdat från start. Under laddning vid effekten 𝐶[	kommer 𝑆𝑂𝐶#,G	att öka enligt Ekvation 6. 
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𝑆𝑂𝐶#bK,KG =
𝑆𝑂𝐶#,G − ζ 𝑣, 𝐶#2 ∆	𝑜𝑚	𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑟

𝑆𝑂𝐶#,G + 𝐶[∆𝑡	𝑜𝑚	𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑟
𝑆𝑂𝐶#,G	𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠.

     (6) 

 
𝑆𝑂𝐶#bK,G = 𝑆𝑂𝐶#,G − ζ(𝑣, 𝐶#2)Δt om bilen förbrukar energi, 𝑆𝑂𝐶#,G +	𝐶[Δt om den laddas och 
annars är 𝑆𝑂𝐶#bK,G = 𝑆𝑂𝐶#,G. Om batterinivån i bilen är låg och bilen åker på en resa antar 
modellen att bilen kör på ett alternativt bränsle. Laddningen begränsas av den minsta laddnivån 
av urladdningen som bestäms av faktorn 𝑝Z1Z. Laddningen påbörjas sedan igen när föraren 
återvänder till bostaden och tillståndet ändras från “inte hemma” till 𝐴1,#,G ≠ 1 och laddningen 
börjar direkt. Laddeffekten 𝑃#,G	W för tidssteg j vid tiden i är baserad på laddeffekten 𝐶[ och 
anslutningstiden 𝑃#,G,r= 𝐶[om bilen laddas, annars är laddeffekten noll. Den totala lastprofilen 
𝑃#U1U fås genom att addera 𝑃#U1U 	= 𝑃#,G	W + 𝑃#,G	X  för de stokastiska variablerna 𝑊#,G = {𝑃#U1U = 𝑃#,GW +
𝑃#,G	X , 𝑃u,",#,G} genom Monte Carlo-simulering. Det uppskattade medelvärdet 𝑊# har 
standardavvikelsen 𝑠#v. Simuleringen genomfördes med parametrarna: 
 

 

 
Förbrukningen 0,23 kWh/km är en uppskattning utifrån den genomsnittliga förbrukningen från 
de sex vanligaste PHEV modellerna i Sverige enligt Tabell 1. Uppskattningen tar även höjd för 
ökad förbrukning på grund av kallare klimat. Hastigheten är baserad på resestudier gällande 
medelhastighet för en privat bil i Sverige och batteristorleken motsvarar en Nissan Leaf (Grahn 
et. al., 2013). 
  

𝑆𝑂𝐶"'(= 24 kWh 

𝑝Z1Z= 4,8 kWh 

Hastighet v= 46 km/h 

Medeldistans körd: 37 km/ dag 

Energiförbrukning: 0,23 kWh/km 

𝐶[= 3.7 kW 

𝐶[= 11 kW 
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Figur 3. Ovan visas flödesschemat för elbilsladdning enligt Grahn-Munkhammarmodellen. 

 
Eftersom det som efterfrågats var en datamängd för ett helt år med hel förbrukning har Grahn-
Munkhammarmodellen modifierats. Modellen har anpassats att den inte bara genererar enskilda 
laddmönster för ett antal simulerade bilar utan levererar en sammanlagd effektkurva för hela 
simulerade bilbeståndet. På så sätt har en total kurva erhållits innehållande effektförbrukning för 
respektive timme under ett år som sedan kunnat jämföras med andra datamängder för 
effektkonsumtion.  

3.8 Modell arbetsplatsladdning 
Utöver den modell som använts för hemmaladdning har även en modell för elbilar som laddar 
under dagen vid en arbetsplats skapats och sedan implementerats i MATLAB. Modellering för 
denna typ av laddning sker även med 3,7 kW och med 11 kW. Arbetsplatsladdning syftar till de 
bilar som är parkerade och laddar i det undersökta området på vardagar mellan klockan 07:00 och 
17:00. Ankomsten bland alla laddande fordon antas i denna modell vara normalfördelad. 
Normalfördelningen uppstår enligt centrala gränsvärdessatsen som säger att ifall X är summan av 
ett stort antal oberoende variabler, blir X normalfördelad enligt (Alm et al., 2008): 
 
𝑋 ∈ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇, 𝜎)          (7) 
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I detta fall följer varje simulering en oberoende fördelning men den totala summan av dem skapar 
en normalfördelning. Normalfördelningen har dels anpassats för ankomsttiden som bilen anländer 
till de undersökta områdena och dels för den körsträcka som de väntas ha kört. Här blir 
väntevärdet µ den förväntade ankomsttiden respektive körsträckan och standardavvikelsen 𝜎 är 
variationen på ankomsttiden respektive körsträckan, enligt Ekvation 7. Det antas i modellen att 
fordonen ankommer till området mellan 07:00 och 09:00 då en normal arbetsdag startar mellan 
kl. 08:00-09:00 vilket även hänger ihop med att tullavgifterna till innerstaden är som dyrast 
mellan 07:30 - 08:30 på morgonen (Transportstyrelsen, 2018). Längden på laddningen baseras på 
att den genomsnittliga körsträckan för en bil är 37,2 km per dag och att den genomsnittliga 
konsumtionen är 0,23 kW/km enligt Grahn-Munkhammarmodellen (Grahn et. al., 2013). 
Ankomsten modelleras med väntevärde µ = kl. 08:00 och standardavvikelse σ = 0,5h. Körsträckan 
modelleras med väntevärde = 37 km och standardavvikelse = 15 km. Till skillnad från modellen 
för hemmaladdning utgår denna modell från att elbilen har kört en standardiserad sträcka och 
laddar upp motsvarande förlorad energi direkt vid ankomst till arbetet. Bilen antas resa halva 
körsträckan till arbetet och andra halvan från arbetet och därmed laddas enbart halva mängden 
energi av den totala dagliga förbrukningen vid ankomst under morgonen. Detta baseras på att den 
antas ladda hemma under kvällstid. Antalet bilar som antas ladda genom denna form har 
uppskattats efter hur många företag det finns i respektive undersökt område, vilket beskrivs 
tydligare i avsnitt 4.1.2 och 4.2.2. Med dessa inparametrar levererar modellen 365 dagar med 
slumpade laddningar för ett uppskattat antal bilar i respektive område där effekttopparna för 
denna typ av laddning uppstår mellan klockan 07:00 och 10:00 varje dag. Ett flödesschema för 
processen presenteras i Figur 4. 
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Figur 4. Flödesschema över modellen som simulerar arbetsplatsladdning. 

3.9 Modellerade scenarier 
I studien modelleras hemmaladdning och arbetsplatsladdning tillsammans med befintliga 
elnätsdata utifrån olika scenarion. Elbilsladdning, både för hemma- och arbetsplatsladdning, 
modelleras antingen med 3,7 kW eller 11 kW. Eftersom olika laddstolpar i praktiken har olika 
effekt skapas två scenarion för respektive område som kan ses som två extremscenarion, då alla 
personbilar är elbilar. Det första innebär att hemmaladdningen och arbetsplatsladdningen sker 
med 3,7 kW. Det andra scenariot innebär att hemmaladdningen och arbetsplatsladdningen sker 
med 11 kW. Utöver dessa simuleringar läggs även respektive områdes mätdata från nätstationen 
till för att få en bild av hur mycket simuleringarna bidrar till den befintliga elnätslasten. Dessa 
scenarion modelleras över ett kalenderår där simuleringarna adderas till det år där mätdatat har 
loggats som högst för respektive område.  
 
Utifrån antagandet att Stockholms fordonsflotta ska elektrifieras i framtiden har även en 
uppskalning för hemmaladdning och arbetsplatsladdning genomförts för hela Stockholms 
innerstad. Uppskalningen gjordes för alla registrerade bilar innanför tullarna och för en andel av 
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inpendlande bilister en vanlig vardag. Grahn-Munkhammarmodellen har simulerats för olika 
antal fordon i denna undersökning. Modellen visar att den högsta andelen fordon som laddar 
samtidigt konvergerar mot 27 % av bilbeståndet för högre antal simulerade bilar, enligt Figur 5. 
Därmed är en uppskalning möjlig då simuleringen görs för tillräckligt många bilar att den 
maximala andelen bilar som laddar samtidigt har konvergerat. Hemmaladdningen har därför 
genomförts för 1000 elbilar och sedan skalats upp för samtliga lätta fordon tillhörande 
privatpersoner och organisationer inom Stockholms tullar vid 3,7 kW. Arbetsplatsladdningen 
genomfördes för 10 % av alla inpendlande lätta fordon vid 3,7 kW eftersom upp till 90 % av alla 
elbilar i dagsläget uppskattas ladda hemifrån. 

 
Figur 5.  Högsta andelen bilar som laddar samtidigt för respektive antal simulerade bilar i Grahn-

Munkhammarmodellen. 

4. Data 
I detta avsnitt presenteras empirisk insamlad data från de undersökta områdena på Kungsholmen 
och Norra Djurgårdsstaden. I avsnitt 4.1 och 4.2  presenteras insamlad data gällande nätstationen, 
antal kunder, antal elbilar och förbrukningsdata för området på Kungsholmen respektive Norra 
Djurgårdsstaden. I avsnitt 4.3 presenteras hemmaladdningen vid olika laddstyrkor och slutligen 
presenteras insamlad data för elektrifieringen av Stockholms innerstad i avsnitt 4.4.  

4.1 Fallstudie 1 - Kungsholmen 

4.1.1 Nätstationen 
Nätstationen som undersöks i fallstudie 1 är lokaliserad till Kungsholmen, inom den blå cirkeln 
som presenteras i Figur 6, finns nätstationen spridning av 0,4 kV nätet. Stationen transformerar 
ner 11 kV spänning till 0,4 kV och hör till slingan från en av de två fördelningsstationerna på 
Kungsholmen (Lundbergh, 2018). Märkeffekten på nätstationen är 800 kVA vilket är den 



 

30 
 

 

skenbara effekten nätstationen är dimensionerad för. Som tidigare nämnts påpekar Lundbergh 
(2018) att effektfaktorn här uppskattas vara 0,95 och därmed levererar nätstationen 760 kW. 
Kablarna som matar nätstationen med 11 kV är av typ Axcel med dimensionen 3*240/35 mm2.  

 
Figur 6. Området för 0,4 kV-nätet från nätstationen på Kungsholmen visas inom den blå cirkeln. 

 
Vidare levererar nätstationen i området elektricitet till totalt 364 kunder (Enarsson, 2018). 
Kunderna består av varierande kategorier och fördelningen presenteras i Tabell 5.  
 
 

Tabell 5. Kundtyper för området på Kungsholmen. 
 

Kundtyp Antal kunder 

Kontorslokaler 4 

Småhus 1 

Mindre industrier utan elvärme 8 

Restauranger 3 

Lägenhet i flerbostadshus 346 

Sjukhus/sjukhem 1 

Mindre industri med elvärme 1 

Summa 364 
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Erhållna effektdata från nätstationen på Kungsholmen innehöll aggregerade data från 11 kV 
stationen med de 364 anslutna kunder. Dataserien sträckte sig över tre år från 2014-12-13 till 
2018-01-02 och innehöll värden som loggat den högsta förbrukningen varje timme (Max), den 
minsta förbrukningen (Min) för respektive timme samt ett medelvärde (Medel) över varje timme 
för hela perioden. Värdena som visas är den aktiva effekt som konsumeras just vid en given 
timme. För att exkludera meteorologiska variationer mellan de olika åren användes ett 
medelvärde över de tre åren 2015-  2017 med start kl. 00.00 den 1 januari och slut kl. 23:59 den 
31 december. Detta gav ett årsmedel för alla tre mätvärdena Max, Min och Medel som återges i 
Figur 7.  

 
Figur 7. Genomsnittlig konsumtion för nätstationen på Kungsholmen under åren 2015-2017. 

4.1.2 Antal personbilar för fallstudie 1 
Nätstationen försörjer 346 privata kunder som alla antas bestå av antingen hyresrätter eller 
bostadsrätter i flerbostadshus. Enligt en undersökning som gjorts på HSBs lägenhetsregister för 
Stockholms innerstad bodde det under 2014 i snitt 2,56 personer per hyresrätt och 2,45 personer 
per bostadsrätt (Bo-Analys och Vostra konsulter, 2014, p.8). Eftersom ingen närmare information 
kring respektive kund funnits att tillgå antas ett snitt på 2,5 bosatta per lägenhet. Enligt Elo (2017, 
p.109) bodde det 298 867 personer inom område 1 i slutet av år 2016. Samtidigt var 61 287 lätta 
fordon registrerade på privatpersoner i samma område vilket ger ett snitt om 20 fordon per 100 
invånare i område 1(Elo, 2017, p.110). Vidare tar Elo upp att köpkraften i ett hushåll i Stockholm 
varierar beroende på inkomster, antal boende samt de boendes ålder. Köpkraften delas in i de fyra 
grupperna låg, medellåg, medelhög samt hög köpkraft. Mer än två tredjedelar av hushållen i 
område 1 har antingen medelhög eller hög köpkraft (Elo, 2017, p.110). Därmed antas det i denna 
rapport att hushållen i det undersökta området har tillräckligt hög köpkraft för att införskaffa en 
elbil. Med dessa antaganden till grund uppskattas antalet privatägda bilar i det undersökta området 
på Kungsholmen i dagsläget till 178 bilar. Samtidigt antas det att ett fåtal av personbilarna redan 
är existerande elbilar och därmed inte behöver bytas ut. Enligt statistik från Power Circles 
kommunrapport (2017, blad 4) bestod Stockholms kommun 31 december 2017 av 12 111 
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laddbara bilar. Detta utgjorde då 3,34 % av alla personbilar, lätta lastbilar, MC och fyrhjulingar 
(Power Circle, 2017, blad 4). Med utgångspunkt i denna statistik antas antalet privata elbilar som 
redan finns i det undersökta området vara fem stycken. Utöver de privata kunderna finns det även 
ett antal organisationer och ett småhus som nätstationen förser. De 17 organisationerna består av 
bland annat restauranger, mindre industrier, kontorslokaler med mera. Här antas fordonsflottan 
bestå av 17 personbilar, baserat på att antalet personer som arbetar i området är uppskattat till 83 
personer och snittet för fordonsinnehavande är 20 per 100 personer. Av dessa 17 antas en bil vara 
en elbil. Därmed uppskattas den troliga totala fordonsflottan i området till 194 fossildrivna fordon 
varav 6 stycken redan är elbilar.  En översikt av uppskattningarna som gjorts och de siffror som 
angetts återges i Appendix A.  
 
Känslighetsanalysen av antalet fordon i området har gjorts genom en kalkyl i programmet @Risk 
i Excel. Antalet kunder delades in i segmenten min, max, troligt och itererades med programvaran 
1000 gånger för att få fram ett stokastiskt utfall för att prediktera sannolikheten för respektive 
antal, enligt en PERT-fördelning. Figur 8 visar det statistiska utfallet för hur många olika elfordon 
kan tänkas finnas i området vid en elektrifiering. Utfallet är tänkt att betona den osäkerhet som 
finns i den typ av antaganden som gjorts. 

 
Figur 8. Sannolikheten för respektive utfall i @RISK för antalet elbilar i område Kungsholmen. 
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I Tabell 6 visas spannet som det troliga antalet bilar i området befinner sig inom. 
 

Tabell 6. Utfall av antal bilar i området på Kungsholmen. 

Antal elbilar - Min Antal elbilar - Max  Antal elbilar - Medel 

154 228 193 

4.2 Fallstudie 2 - Norra Djurgårdsstaden 

4.2.1 Nätstationen 
Området som omfattas av fallstudie 2 är lokaliserat till den nyetablerade stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden i Hjorthagen som ligger utanför Stockholms innerstad men i Stockholms 
kommun. Stadsdelen ligger utanför Stockholms tullgränser men är ändå intressant att studera då 
området är nyetablerat och har en stark miljöprofilering. Området är drivande ur flera 
hållbarhetsaspekter och har satt upp en målbild för att bli så klimatneutrala som möjligt 
(Stockholms Stad, 2017d). Utbyggnaden av området består av olika delar som totalt sett kommer 
stå klart år 2030 (Stockholms stad, 2018b). Då det idag redan är brist på parkeringsplatser i Norra 
Djurgårdsstaden planeras även byggnationen av ett garage som omfattar 1300 platser. 
Nätstationen ligger i området markerat i Figur 9 och är en 11 kV station som transformerar ner 
spänningen till 0,4 kV. Effekten är fördelad över två transformatorer på 800 kVA vardera som är 
sammankopplade till två 0,4 kV nät. Som tidigare nämnt menar Thomson & Infield (2007) att 
effektfaktorn vanligtvis rör sig kring 0,95 och baserat på detta erhålls den sammanlagda aktiva 
märkeffekten som 1520 kW.  
 



 

34 
 

 

 
Figur 9. Området för 0,4 kV-nätet från nätstationen i Norra Djurgårdsstaden visas inom den blå cirkeln. 

 
I Tabell 7 visas fördelningen över antal kunder för respektive kundgrupp i området 
 

Tabell 7. Kundtyper för området i Norra Djurgårdsstaden. 
Kundtyp station 2 Antal kunder 

Kontorslokaler 4 

Småhus 17 

Restauranger 2 

Lägenhet i flerbostadshus 253 

Fastighetsförvaltning 10 

Tunnelbaneservice 2 

Trafikljus 1 

Summa 289 
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Även i detta område utgör de privata kunderna en majoritet av det totala antalet. För detta område 
har mätdata mellan 13 december 2014 och 31 januari 2018 erhållits. Precis som i fallstudie 1 
läggs åren 2015-2017 ihop för att exkludera meteorologiska variationer. Därefter tas ett 
medelvärde av de tre åren ut och värdena för maxkonsumtion, minsta konsumtion respektive 
genomsnittliga konsumtionen per timme presenteras i Figur 10. 
 

 
Figur 10. Genomsnittlig konsumtion för nätstationen i Norra Djurgårdsstaden under åren 2015-2017. 

4.2.2 Antal personbilar för fallstudie 2 
I fallstudie 2 i Norra Djurgårdsstaden finns det 253 hushåll i flerbostadshus (Enarsson, 2018). 
Enligt Airijoki (2013) har stadsdelen planerat för att det ska finnas 0,5 parkeringsplatser per 
lägenhet. Därmed antas det att områdets privata kunder står för 126 personbilar av den totala 
fordonsflottan. Vidare finns 10 småhus och 26 organisationer av olika slag (Enarsson, 2018). Det 
antas att dessa kunder äger 33 personbilar vilket totalt sett resulterar i antagandet att det finns 159 
personbilar i området. Likt fallstudie 1 approximerades andelen befintliga elbilar till 3 %, alltså 
cirka 5 stycken. Vidare definieras köpkraften i Norra Djurgårdsstaden som medelstark till stark 
och därmed utgår denna rapport att ett potentiellt utfall är att alla 159 bilar till slut blir elbilar. Se 
Appendix B för en utförlig redovisning av antagandena.  
 
Även för fallstudie 2 användes simuleringsprogrammet @RISK för att undersöka osäkerheten i 
utfallet av antalet bilar. På liknande sätt som i fallstudie 1 delades bilinnehavet bland de olika 
kundsegmenten in i min, troligt och max antal bilar. Genom en simulering som itererade den 
stokastiska processen 1000 gånger redovisas utfallet i Figur 11. Det går att uttyda att ett troligt 
väntevärde för antalet bilar i området blir 158 elbilar. 
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Figur 11. Sannolikheten för respektive utfall i @RISK för antalet bilar i området. 

 
I Tabell 8 presenteras det spann som det simulerade antalet bilar befinner sig inom.  
 

Tabell 8. Utfall antal simulerade bilar i Norra Djurgårdsstaden. 

Antal elbilar - Min Antal elbilar - Max  Antal elbilar - Medel 

147 168 158 

4.3 Elbilsladdning i hemmet 
Båda laddningseffekterna, 3,7 kW och 11 kW, simuleras utifrån hur många tänkbara elbilar som 
kommer finnas inom det valda området. Modellen för laddning i hemmet simulerar det tänkbara 
mönstret för hur elbilsladdning skulle kunna gå till för en förutbestämd tidsserie. I denna studie 
simuleras laddeffekterna för de olika tidsserierna över ett år på 8760 timmar och adderas sen 
ovanpå varandra när flera tidsserier sker samtidigt. Laddmönstret som skapas ger en indikation 
på när och hur stora effekttoppar som skapas. Antalet tidsserier som ska simuleras bestäms av hur 
många elbilar som antas finnas kopplade till det lokala nätet i området. Topparna som uppstår 
består av flera elbilar som laddar samtidigt. För de elbilar som väntas ladda på kvällen antas 
hemmaladdning vilket innebär en maximal effekt om 3,7 kW per bil medan bilar som laddar under 
dagtid antas ladda med semisnabbladdning om 11kW per elbil. Simuleringar för dessa effekter 
har gjorts och presenteras för 10 bilar i Figur 12 respektive Figur 13.  
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Figur 12. Simulerad laddning för tio elbilar vid 3,7 kW effekt under ett års tid. 

 

 
Figur 13. Simulerad laddning för tio elbilar vid 11 kW effekt under ett års tid. 

 
Dessa simuleringar gjordes för att få en uppfattning om hur och när effekttoppar kan uppstå från 
elbilar vid hemmaladdning. Testet för 10 elbilar genomfördes med 3,7 kW respektive 11 kW 
laddstyrka. Här beaktas den högsta effekttoppen som uppstår under vardera simulering och 
energiförbrukningen vid denna tidpunkt samt den genomsnittliga förbrukningen under ett år. Som 
sista kolumn presenteras antalet elbilar som laddar under den högsta tidpunkten med sin specifika 
laddstyrka. Antalet elbilar som laddar med respektive laddstyrka vid den tidpunkt där elbilarna 
förbrukar högst effekt framgår ur simuleringen som presenteras i Tabell 9. 
 
 

Tabell 9. Utfall vid simulering för 10 elbilar med 3,7 kW respektive 11 kW laddstyrka. 
Laddstyrka [kW] 3,7  11 

Tidpunkt vid högsta effekt [h] 6114 6738 

Effektuttag vid högsta tidpunkt [kW] 20,04 43,08 

Medelvärde effektuttag [kW] 2,60 2,47 

Fördelning av laddstyrka vid tidpunkt för högsta 
effektuttag[kW] 

4st * (3,70 kW) 
1st * (2,20 kW) 
1st * (3,02 kW) 

3st * (11,00 kW) 
1st * (10,08 kW) 
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4.4 Elektrifiering av Stockholms innerstad 
För att undersöka hur en elektrifiering av Stockholms innerstad skulle påverka 
energiproduktionen har en uppskalning av elbilsladdning modellerats, baserad på information 
hämtat från Elo (2017) som presenteras i Tabell 10 och Tabell 11. Antalet registrerade fordon 
inom områdena presenteras i Tabell 1,0 och i Tabell 11 presenteras antalet inpendlande med lätta 
fordon en genomsnittlig vardag. 
 

Tabell 10. Antalet lätta fordon registrerade i område 1 och område 2 (Elo, 2018, p. 110). 

 Typ av kund Privat Organisation 

Personbilar (Område 1) 59 989 10 283 

Personbilar (Område 2) 678 331 

Tot. 60 667 10 614 

  
 

Tabell 11. Antalet inpendlande bilister i område 1 och 2 (Elo, 2018, p. 112). 

 Typ av resenär Inpendlare 

Område 1 260 000 

Område 2 9500 

Tot. 269 500 

Varav bilister ≈ 81 000  

 
Enligt Elo (2017) pendlar 70 % av alla personer in till Stockholm med kollektivtrafik, vilket ger 
81 000 inpendlare med bil. Eftersom arbetsplatsladdningen modelleras för 10 % av alla 
inpendlande elbilar simuleras den alltså för 8100 bilar vid uppskalningen. Antal registrerade 
fordon innanför tullarna beräknas till cirka 71 000 för både privatpersoner och organisationer.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten för elnätsanalysen av områdena Kungsholmen och Norra 
Djurgårdsstaden vid olika laddstyrkor samt uppskalningen för hela Stockholms innerstad. I 
avsnitt 5.1 presenteras fallstudie 1 Kungsholmen vid laddstyrkorna 3,7 och 11 kW för ett helt år 
samt för ett av dygnen. Fallstudie 2 för Norra Djurgårdsstaden presenteras fortsättningsvis i 
avsnitt 5.2 och därefter uppskalningen för 3,7 kW i avsnitt 5.3. 

5.1 Fallstudie 1 - Kungsholmen 

5.1.1 Simulering med 3,7 kW laddstyrka 
Simuleringen för hemmaladdning inom området på Kungsholmen genomfördes för 193 elbilar 
och resulterade i att maximalt 67 laddade samtidigt. Tidpunkten för den högsta effekten blev 23 
februari kl. 20:00 vid 3,7 kW och maxeffekten vid tillfället uppgick till 208 kW. Medeleffekten 
under ett års tid uppgick till 54 kW och effektkurvan med timfördelning visas i Figur 14a. 
Histogrammet i Figur 14b representerar antal timmar som elbilsladdningen konsumerar olika 
mängd effekt. Respektive stapel svarar för hur många timmar som området förbrukade en viss 
mängd effekt. Vid stigande effekt laddar flera elbilar samtidigt vilket tyder på att låga effekter är 
vanligt förekommande då det krävs att färre elbilar laddas.  

 
Figur 14. 14a) visar simulerad hemmaladdning för 193 bilar vid 3,7 kW område Kungsholmen. 14b) visar hur ofta 

respektive effekt förbrukas under ett år. 
 
Den simulerade hemma- och arbetsplatsladdningen med 3,7 kW adderades sedan till den 
befintliga konsumtionen från området på Kungsholmen. Utifrån den effektdata som 
tillhandahållits av Ellevio valdes det år med högst medelförbrukning samt högst effekttopp per 
timme. För området på Kungsholmen blev detta år 2016. I Figur 15a visas en simulering för 193 
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elbilar som laddar hemma, 20 elbilar som laddar på arbetet och loggade mätdata från nätstationen 
år 2016. Den högsta sammanslagna effekttoppen inträffade 17 januari 2016 kl. 21:00 och uppgick 
till 490 kW. Vid detta tillfälle laddades totalt 32 elbilar samtidigt. Histogrammet i Figur 15b visar 
antalet timmar som elnätet belastas vid olika effekter. De höga effekterna förekommer sällan men 
är av betydelse vid dimensionering av elnätet.  

 
Figur 15. 15a) visar den totala konsumtionen för nätstationen på Kungsholmen vid 3,7 kW. 15b) visar hur många 

timmar respektive effekt konsumeras under året. 
 
De högsta loggade värdena redovisas i Tabell 13. Här urskiljs effekttoppen för hemmaladdning, 
arbetsplatsladdning och nätstationen både separat och sammanslaget. I den sista kolumnen visas 
även en potentiell effekttopp då de tre separata effekttopparna för laddning och nätstationen slås 
ihop. 
 

Tabell 13. De högst uppnådda värdena för respektive laddtyp samt för nätstationen Kungsholmen vid 3,7 kW. 

Effekttopp Hemma- 
laddning 

Arbetsplats-
laddning 

Nätstation Sammanslagen 
elbil & nätstation 

Potentiellt  
kombinerad effekt 

Aktiv [W] 207 508 74 000 372 380  490 163  653 888 

Skenbar [VA] 218 429 77 895 402 505 515 961 688 303 

 
Den högsta effekttoppen på 490 kW infaller 17 januari kl. 21:00 och skapas av den befintliga 
konsumtionen från nätet tillsammans med simuleringen för hemmaladdning. Denna effekttopp är 
118kW större än den tidigare högsta effekttoppen som var 372 kW. Effektkurvan över dygnet 
presenteras i Figur 16 och elnätsdata för år 2016 visas i blått, simuleringen för hemmaladdning 
visas i orange och arbetsplatsladdningen visas i gult. Arean för respektive färg visar på 
energimängden som konsumeras vid respektive timme. 
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Figur 16. Effektprofilen för det dygn med högst konsumtion på Kungsholmen 2016 vid 3,7 kW laddstyrka. 

 
Medeleffekten över året uppgick till 54 kW vilket indikerar att effekttoppar kan uppstå som är 
betydligt större än medeleffekten. Den högsta effekttoppen för hemmaladdningen och för elnätets 
konsumtion sammanfaller i detta fall inte och beror på att laddeffekten 3,7 kW inte ger en lika 
hög effekttopp som övrig konsumtion. Vidare visar modelleringen att den sammanslagna 
effekttoppen skulle lämna ca 270 kW i marginal tills transformatorns märkeffekt på 760 kW 
överskrids. Vid detta tillfälle belastas nätstationen till ca 65 % av den maximala kapaciteten. Den 
potentiellt kombinerade effekten är mer osannolik att den inträffar men visar på vilken känslighet 
området har. Skulle laddningsmönstret i området avvika i form av att fler än 67 elbilar laddar 
samtidigt, alternativt att många elbilar laddar mer koncentrerat enligt arbetsplatsladdningen, 
skulle effekttoppen kunna likna den potentiellt kombinerade effekten. Vid 3,7 kW finns det dock 
fortfarande marginal kvar till att märkeffekten är nådd för området vid ett onormalt laddmönster.  
 
Dygnet med högst effekttopp beror till stor del på den höga förbrukningen från den övriga 
konsumtionen på elnätet. Vid 3,7 kW är hemmaladdningen utspridd över hela dygnet med en 
effekttopp mellan 21:00 till 23:00. Hemmaladdningens spridning beror av den låga effekten som 
gör att varje elbil måste ladda under en längre tid för att kunna ladda fullt batteri. Detta medför 
därmed att fler elbilar kommer ladda samtidigt. Arbetsplatsladdningen sammanfaller varken med 
effekttoppen för konsumtionen från elnätet eller hemmaladdningen vilket gör att den inte påverkar 
den högsta effekttoppen.  

5.1.2 Simulering med 11 kW laddstyrka 
Nästa simulering gjordes för samma antal bilar fast med 11 kW elbilsladdning och som mest 
laddade 44 elbilar samtidigt. Tidpunkten för detta var 5 december kl. 17:00 och maxeffekten 
uppgick till 327 kW. Medeleffekten under ett års tid uppgick till 58 kW och effektkurvan visas i 
Figur 17a och dess histogram i Figur 17b. 
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Figur 17. 17a) visar simulerad hemmaladdning för 193 elbilar vid 11 kW område Kungsholmen. 17b) visar hur 
många timmar som respektive laddstyrka inträffar under året. 

 
Vid 11 kW laddade som mest 44 elbilar samtidigt vilket är 23 stycken färre än för 3,7 kW. Figur 
17b visar att vid 11 kW blir låg belastning mer vanligt förekommande men då flera elbilar laddar 
samtidigt blir effekten högre än för 3,7 kW. 
 
Fortsättningsvis lades effektdata från nätstationen ihop med simuleringarna för hemmaladdning 
och arbetsplatsladdning. Precis som för simuleringen med 3,7 kW valdes mätdata från år 2016 
för nätstationen. Den högsta effekttoppen från modelleringen inträffade den 24 april 2016 kl. 
17:00. I Figur 18 visas effektkurvan och histogrammet för nätstationens befintliga last för år 2016, 
hemmaladdning med 193 elbilar samt arbetsplatsladdning för 20 elbilar där all laddning sker med 
11kW. Figur 18b presenterar histogrammet för hur många timmar som respektive effekt 
förbrukas. 
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Figur 18. 18a) visar den totala förbrukningen för nätstationen på Kungsholmen vid 11 kW laddning och 
konsumtion från elnätet. 18b) visar hur många timmar respektive storlek på effekt används under ett år. 

 
Den högsta sammanslagna effekttoppen inträffade samtidigt som för hemmaladdningen den 24 
april kl. 17:00 och den uppgick till 530 kW. Detta ger en marginal om ca 230 kW tills 
märkeffekten överskrids och en belastningsgrad om 70 %. Att det är många timmar kring 100kW 
i detta scenario beror främst på att elbilsladdningen är mer tidskoncentrerad för 11kW och därmed 
uppstår fler timmar då inga bilar laddar under natten. Dessa effekter motsvarar alltså timmar under 
natten då ingen laddning sker. Samtidigt visar Figur 18b att de högre effekterna förbrukas relativt 
sällan och att majoriteten av den förbrukade effekten håller sig mellan 100 - 300 kW.  De högsta 
loggade värdena redovisas i Tabell 14 och presenteras likt 3,7 kW.  
 

Tabell 14. Det högst uppnådda värdet för nätstation Kungsholmen vid 11 kW. 

Effekttopp Hemma- 
laddning 

Arbetsplats-
laddning 

Nätstation Sammanslagen 
elbil & nätstation 

Potentiellt 
kombinerad effekt 

Aktiv [W] 327 433  220 000 372 380 530 043 919 813 

Skenbar [VA] 344 666 231 579 402 505 557 940 968 224 

 
 
Jämfört med Figur 16, för 3,7 kW laddstyrka, erhålls en mer volatil kurva när laddstyrkan istället 
är 11 kW. Den högsta effekttoppen har tillsammans med laddningen ökat med ca 158 kW från 
372 kW till 530 kW. Eftersom denna effekttopp infaller 24 april presenteras detta dygn i Figur 
19. 
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Figur 19. Effektprofil för det dygn med högst konsumtion Kungsholmen 2016, 11 kW. 
 
Effektprofilen över dygnet med högst konsumtion ger en effekttopp som är koncentrerad runt kl. 
17:00 på dygnet och mindre utspridd över dygnet. Dock har både 3,7 kW och 11 kW ungefär 
samma medeleffekt över året på 58 kW respektive 54 kW, vilket indikerar på att det totala 
energiuttaget från nätet är snarlikt. Simuleringarna som genomfördes för de olika laddeffekterna 
är inte helt identiska vilket kan förklara skillnaden mellan medeleffekten för laddstyrkorna. Den 
sammanslagna effekten visar att området teoretiskt skulle klara en elektrifiering på 11 kW ifall 
laddmönstret följer modellen. Hemmaladdningen skulle i detta fall utgöra en lika stor del av 
effekten som för övrig konsumtion, vilket beror av den högre laddeffekten. Den potentiellt 
sammanslagna effekten från de tre respektive effekttopparna uppgår till 21 % över maxkapacitet. 
Skulle ett osannolikt laddmönster uppstå skulle transformatorns märkeffekt kunna passeras och 
detta gör området känsligt för högre effekt under en kortare tid.  

5.1.3 Kabelbelastning & Transformatorbelastning  
Nätstationen på Kungsholmen består av en transformator som har en märkeffekt om 800 kVA, 
vilket i denna studie antas vara 760 kW då effektfaktorn är 0,95. I Tabell 15 presenteras även den 
kabeltyp som matar nätstationen och dess märkdata. Kabelns dimensionering undersöks för att 
kunna avgöra huruvida den är en svag länk i elsystemet.  
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Tabell 15. Egenskaper hos kabeln som matar nätstationen med 11kV (Klarén, 2018).  

Kabeltyp:  AXCEL-LT 12/20(24)kV 3*240/25 
Liknar AXCEL-LT 12/20(24)kV 3*240/35 

Area: 240 𝑚𝑚| per ledare 

Driftspänning: 12 kV 

Max ström ledare 90 °C 400 A 

Max ström ledaren 90 -250 °C (1s.): 22,7 kA  

Max 𝑺𝟑Фledaren: 7,62 MVA 

 
 
I Tabell 16 presenteras märkströmmen som erhålls för simuleringarna 3,7 och 11 kW. Den 
potentiella strömmen är då den högsta effekttoppen från elnätet under året 2016 sammanlagt med 
de högsta topparna från respektive elbilssimulering under ett år. Beräkningarna visas i Appendix 
C.  
 

Tabell 16. Högsta modellerade strömstyrka för Kungsholmen. 

Max ström 3,7 kW: 28,6 A 

Max potentiell ström 3,7 kW: 38,2 A 

Max ström 11 kW: 30,9 A 

Max potentiell ström 11 kW: 53,6 A 

 
Kablarna som matar nätstationen ser ut att klara de simulerade strömmarna se Tabell 16 enligt 
kraven från Tabell 15. Eftersom nätstationen ligger på en slinga med flera 11 kV stationer kan 
inga slutsatser dras från den adderade strömmen.  
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5.2 Fallstudie 2 – Norra Djurgårdsstaden 

5.2.1 Simulering med 3,7 kW laddstyrka 
Simuleringen för hemmaladdning i Norra Djurgårdsstaden har genomförts för 158 elbilar, dels 
för 3,7 kW och 11 kW laddstyrka. Körningen med 3,7 kW resulterade i att 59 elbilar laddade som 
mest samtidigt. Detta ledde till en effekttopp om 182 kW som inträffade den 24 december klockan 
19:00. Medeleffektuttaget under året blev 45 kW och histogrammet och effektkurvan för 3,7 kW 
hemmaladdning visas i Figur 20a. 

 
Figur 20. 20a) visar simulerad hemmaladdning för 158 bilar vid 3,7 kW område Norra Djurgårdsstaden. 20b) visar 

hur ofta respektive laddeffekt infaller under ett år. 
 
Hemmaladdningen för 158 elbilar lades ihop tillsammans med arbetsplatsladdning med 20 elbilar 
och data från nätstation vid Norra Djurgårdensstaden. Liksom i fallstudie 1 valdes elnätsdata från 
det år som den högsta effekttoppen inföll. I Norra Djurgårdsstaden inträffade detta under år 2016 
och därefter har hemmaladdning och arbetsplatsladdningen lagts ovanpå befintlig nätdata. Den 
högsta effekttoppen blev 1310 kW och inträffade 21 februari klockan 20:00. Eftersom 
märkeffekten på nätstationen är ca 1520 kW motsvarar denna belastning ca 86 % av den maximala 
kapaciteten. Under denna tidpunkt laddades 35 elbilar samtidigt och den sammanlagda 
effektkurvan och histogrammet för de olika lasterna visas i Figur 21. 
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Figur 21. 21a) visar total förbrukning för nätstationen i Norra Djurgårdsstaden vid 3,7 kW tillsammans med 
elbilsladdning. 21b) visar hur stor effekt som används och hur många timmar under året den används. 

 
Ur Figur 21a och 21b kan det uttydas att belastningen på elnätet generellt sett är högre än för 
Kungsholmen, som hade ca 75 kW som lägsta effekt. Spannet för belastningen hos nätstationen 
är bredare än för Kungsholmen vilket tyder på att effekten är mer varierande över året i Norra 
Djurgårdsstaden. I Figur 21b visas ett histogram över hur ofta olika laddeffekter inträffar. Högre 
effekt inträffar sällan men uppstår vid enstaka tillfällen. De högst loggade värdena redovisas i 
Tabell 17. I tabellen redovisas effekttoppen för hemmaladdning, arbetsplatsladdning och 
nätstationen både separat och sammanslaget. Det redogörs här att ifall den högsta potentiellt 
kombinerade effekttoppen skulle inträffa här skulle maxkapaciteten fortfarande inte överstigas 
utan enbart täckas till 96 %. 
 

Tabell 17. De högst uppnådda värdena för nätstation Norra Djurgårdsstaden vid 3,7 kW. 
Effekttopp Hemma- 

laddning 
Arbetsplats- 
laddning 

Nätstation Sammanslagen  
elbil & nätstation 

Potentiellt  
kombinerad effekt 

Aktiv [W] 182 163 74 000 1 207 300 1 309 975 1 463 463 

Skenbar 
[VA] 

191 751 77 895 1 270 842 1 378 921 1 540 487 

 
  
Vid 3,7 kW laddstyrka inföll den högsta effekttoppen i Norra Djurgårdsstaden den 21 februari 
klockan 20:00. Tabell 17 visar att den högsta effekttoppen har ökat med 103 kW från 1207 kW 
till 1310 kW. I Figur 22 presenteras konsumtionen för det aktuella dygnet. Denna effekttopp beror 
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främst på den befintliga konsumtionen år 2016 och simuleringen för hemmaladdningen. Arean 
för respektive färg visar effekten som konsumeras vid respektive timme.  
 

 
Figur 22. Effektprofil för det dygn med högst konsumtion Norra Djurgårdsstaden 2016, 3,7 kW. 

 
Området på Kungsholmen och området i Norra Djurgårdsstaden är snarlika i termer av demografi 
och fördelning av kundtyper. Under vintertid inträffar ett större effektuttag än under sommartid 
beroende på att den befintliga konsumtionen från elnätet är högre vintertid samt att 
elbilsladdningen är viktad för att konsumera mer under vintertid. Under den högst simulerade 
effekttoppen belastades transformatorn till 86 % av dess totala kapacitet, vilket är högre än vad 
den optimalt är dimensionerad för. En stor del av effekten konsumerades av det befintliga elnätet 
vilket indikerar på att området belastas annorlunda än det på Kungsholmen. 

5.2.2 Simulering med 11 kW laddstyrka 
Vidare genomfördes simuleringen för samma antal elbilar fast med 11 kW laddstyrka. Antalet 
elbilar som laddades samtidigt uppgick till 31 bilar, vilket resulterade i en effekttopp om 249 kW 
som inträffade 10 dec klockan 17:00. Medeleffekten på laddningen under ett helt år blev 46 kW 
och effektkurvan med histogram visas i Figur 23b.  
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Figur 23. 23a) visar simulerad hemmaladdning för 158 bilar vid 11 kW område Norra Djurgårdsstaden. 23b) visar 

hur mycket effekt som går åt och hur många timmar respektive effekt används. 
 
Effektdata från nätstationen lades sedan ihop med simuleringarna för hemmaladdning och 
arbetsplatsladdning vid 11 kW. Här inträffade den högsta effekttoppen under samma dag som vid 
3,7 kW, 21 februari klockan 20:00, med en effekttopp på 1342 kW. Detta motsvarar 88 % av 
transformatorns märkeffekt. Vid denna tidpunkt var det 20 bilar som laddades hemma och inga 
elbilar som laddades vid sin arbetsplats i området. Effektkurvan och histogrammet för 
simuleringen visas i Figur 24.  

 
Figur 24. 24a) visar total förbrukning för nätstationen i Norra Djurgårdsstaden vid 11 kW tillsammans med 
elbilsladdning. 24b) visar hur effektfördelningen ser ut under ett helt år och hur ofta respektive effektstorlek 

uppstår. 
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Histogrammet i Figur 24b visar att vid 11 kW uppstod det fler timmar med total låg belastning 
av elbilsladdning och fler timmar med hög belastning än vid 3,7 kW. De högsta värdena för 
hemmaladdningen, arbetsplatsladdningen samt för nätstationen har loggats både separat och 
tillsammans. Effekttopparna för elbilsladdning och för elnätet presenteras i Tabell 18. 
 
 

Tabell 18. De högst uppnådda värdena för nätstation Norra Djurgårdsstaden vid 11 kW. 

Effekttopp Hemma- 
laddning 

Arbetsplats-
laddning 

Nätstation Sammanslagen 
elbil & nätstation 

Potentiellt 
kombinerad effekt 

Aktiv [W] 248 967 220 000 1 207 300 1 341 867 1 676 267 

Skenbar [VA] 262 071 231 579 1 270 842 1 412 492 1 764 492 

 
Tabell 18 visar på att den högsta effekttoppen har ökat med 135 kW från 1207 kW till 1342 kW. 
Det framgår även att den mer osannolika men potentiellt högsta effekttoppen blev 1 676 kW. 
Detta motsvarar en effekt 10 % över transformatorns märkeffekt. Vid 11 kW laddstyrka inföll 
effekttoppen under samma dygn vid samma tidpunkt som för 3,7 kW och effektkurvan presenteras 
i Figur 25. Även här urskiljs det att arbetsplatsladdningen inte påverkade effekttoppen utan denna 
består endast av konsumtionen från elnätet och den simulerade hemmaladdningen.  
 

 
Figur 25. Effektkonsumtion under det dygn där den högsta effekttoppen år 2016 inföll, 11 kW. 

 
 
Som mest laddade 31 elbilar samtidigt med en effekttopp om 249 kW klockan 20:00 på kvällen. 
Effekttoppen från arbetsplatsladdningen, på 220 kW, blev nästintill lika hög som 
hemmaladdningen vilket beror av att arbetsplatsladdningen var betydligt mer koncentrerad under 
en tidpunkt. Vid 11 kW uppgick den sammanslagna effekten till 1 342 kW, vilket minskade 
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marginalen till transformatorernas märkeffekt ytterligare från laddning med 3,7 kW. Dessutom 
uppstod flera likvärdiga effekttoppar under året som berodde på den redan höga förbrukningen 
på elnätet. Den potentiella kombinerade effekten på 1 676 kW indikerar att området har låg 
säkerhetsmarginal vid onormalt belastningsmönster. Ifall den befintliga konsumtionen ökar i 
kombination med att många elbilar laddar, skulle transformatorns märkeffekt kunna passeras.  

5.2.3 Kabelbelastning & Transformatorbelastning 
Nätstationen består av två transformatorer om 800 kVA styck och en gemensam märkeffekt om 
1600 kVA. Tabell 19 nedan innehåller information om kabeln som matar nätstationen i Norra 
Djurgårdsstaden. Tabell 20 innehåller den beräknade strömmen som matar nätstationen med den 
adderade hemmaladdningen och arbetsplatsladdningen. 
 

Tabell 19. Egenskaper för kabeln som matar nätstationen med 11kV. 

Kabeltyp:  AXCEL-LT 12/20(24)kV 3*240/25 
Liknar AXCEL-LT 12/20(24)kV 3*240/35 

Area: 240 𝑚𝑚| per ledare 

Driftspänning: 12 kV 

Max ström ledare 90°C: 400 A 

Max ström ledaren 90 -250 °C (1s.): 22,7 kA  

Max 𝑺𝟑Фledaren: 7,62 MVA 

Källa: Klarén (2018)  
 

Tabell 20. Beräknad ström för kabeln som matar nätstationen vid elbilsladdning och befintlig konsumtion. 
Beräkningar i appendix C. 

 

Max ström 3,7 kW: 76,4 A 

Max potentiell ström 3,7 kW: 85,3 A 

Max ström 11 kW: 78,2 A 

Max potentiell ström 11 kW: 97,76 A 

 
 
Kablarna som matar nätstationen med 11 kV kommer få en ökad belastning enligt Tabell 20 men 
den totala uppmätta strömmen på slingan finns inte med i beräkningen. Här är den högsta 
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belastningen från nätstationen under året 76,4 A för 3,7 kW laddstyrka och 78,2 A för 11 kW 
laddstyrka. 

5.3 Elektrifiering av Stockholms innerstad 3,7 kW 
Ellevio AB har det naturliga monopolet av elnätet i Stockholms kommun och således även för 
Stockholms innerstad. Den totala elförbrukningen för Stockholms innerstad har inte funnits att 
tillgå i denna studie. Därför har förbrukningsdata för Stockholms kommun delats per invånare 
och multiplicerats för antal invånare i Stockholms innerstad. Sammanställd information kring 
elförbrukningen för Stockholms kommun finns från år 2013 och presenteras i Tabell 21. Se 
beräkningar i Appendix D. 
 

Tabell 21. Beräknad elförbrukning för Stockholms innerstad (Stockholms stad, 2018c). 

Elförbrukning 
Stockholms 
kommun 

Antal invånare  
(kommun) 

Antal invånare 
(stad) 

Elförbrukning/ 
Inv. (kommun) 

Elförbrukning 
(stad) 

7 402 400 MWh 
(SCB, 2018) 

935 619 
(Stockholms stad, 
2018c) 

302 128 (Elo, 
2017) 

7,912 MWh 2 390 366 MWh 

 
 
Uppskalningen för hemmaladdning genomfördes för 1000 simuleringar under ett år och 
multiplicerades med 71 för hemmaladdning för att modellera för 71 000 registrerade bilar i 
innerstaden. Arbetsplatsladdningen simulerades för 810 elbilar och multiplicerades med 10 för 
att modellera för 8100 inpendlande bilar. Sammanslaget motsvarar detta samtliga registrerade och 
inpendlande bilar inom Stockholm och simuleringen visas i Figur 26. 
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Figur 26. 26a) visar effektkurvan för uppskalning av 71 000 bilar som laddar hemma och för 8100 
arbetsplatsladdande elbilar vid 3,7 kW. 26b) visar hur ofta respektive laddeffekt infall under ett år. 

 
Mönstret vid uppskalningen följer de tidigare modelleringarna för respektive område där den 
vanligast förekommande effekten är då fåtal elbilar laddar samtidigt, vilket visas i Figur 26b.  
Den högsta effekttoppen från uppskalningen tillsammans med den totala energiåtgången under 
ett helt år presenteras i Tabell 21. 
 

Tabell 21. Effekt och energiförbrukning under ett år för Stockholms innerstad. 
Max (Antal bilar samtidigt) Medel (1 år) Tot. förbrukning (1 år) 

61,8 MW (19 312) 20,1 MW 176,42 GWh 

 
 
Här är effekttoppen tre gånger större än medelvärdet över ett år, vilket antyder att laddningen av 
elbilar ger en fluktuerande belastning på elnätet. Effektkurvan för hemmaladdning och 
arbetsplatsladdning under det högst belastade dygnet vid 3,7 kW presenteras i Figur 27. 
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Figur 27. Effektkurvan för det dygn med högst effekttopp vid 3,7 kW. 

 
Vid uppskalningen av simuleringarna för Stockholms innerstad vid 3,7 kW noterades att det under 
ett år skulle det krävas 176 GWh mer energi utöver den befintliga konsumtionen om 2390 GWh, 
vilket motsvarar en produktionsökning med 7 %. Vid den tidpunkt då flest elbilar laddade 
samtidigt konsumerades 61,8 MW, vilket motsvarar 19 312 hemmaladdande elbilar av totalt 
71 000 registrerade fordon. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån den teori som presenteras i avsnitt 2. Diskussionen 
följer liknande disposition som för resultaten vilket innebär att fallstudie 1 presenteras först sedan 
fallstudie 2 och slutligen elektrifieringen av Stockholm. Avsnittet avslutas med en diskussion 
gällande införandet av miljözoner i Stockholm. 

6.1 Fallstudie 1 - Kungsholmen 
För både 3,7 och 11 kW laddstyrka uppstår de modellerade effekttopparna under sen eftermiddag 
och kvällstid. En betydande faktor i dessa utfall är den förhållandevis stora mängden 
hemmaladdning som ökar effektkonsumtionen. Som visas i Tabell 5, i avsnitt 4.1.1, utgörs 346 
av de 364 kunderna av lägenheter i flerbostadshus. Delvis innebär detta att en större andel elbilar 
har modellerats för att ladda med högre sannolikhet under kvällstid och delvis betyder det att 
mängden arbetsplatsladdning inte är lika stor då antalet företag i området är litet. Här är det värt 
att notera att arbetsplatsladdningen genererar en mer tidskoncentrerad effekttopp kring kl. 08:00 
på morgonen och därmed blir denna topp högre än för simuleringen av hemmaladdning för samma 
antal elbilar. Det finns därmed en övervägande risk att högre toppar kan uppstå på förmiddagen 
ifall fler elbilar ankommer till området för att ladda på morgonen. Båda modelleringarna visar 
även på att elnätet inte är optimalt dimensionerat enligt Avsnitt 2.5.2, då den maximala 
belastningen för 3,7 respektive 11 kW laddstyrka endast uppgår till 65 % respektive 70 % av 
märkeffekten, vilket normalt sett bör ligga runt 80 % för konsumtion utan elbilsladdning. Detta 
är ett tecken på att nätstationen i dagsläget är överdimensionerad och skulle klara integrering av 
elbilar. 
 
Hemmaladdningens belastningskurva följer konsumtionen från elnätet och minskar under natten 
och ökar främst under sen eftermiddag och kväll. Storleken på denna kurva påverkas direkt av 
antalet elbilar som laddar hemma. Det gör att osäkerheten i uppskattningen av de elbilar som 
väntas finnas i området även påverkar storleken på den totala kurvan. En av förutsättningarna för 
att elbilar ska kunna ladda i området är att infrastrukturen tillåter laddning och därmed krävs en 
strategi för hur implementeringen ska gå till. För att kunna möta kundernas behov måste det 
erbjudas laddningsmöjligheter för alla som väljer att byta till en elbil i och med införandet av 
miljözoner.  

6.2 Fallstudie 2 - Norra Djurgårdsstaden 
Även för området i Norra Djurgårdsstaden består kunderna till stor del av lägenheter i 
flerbostadshus. Därmed är det väntat att en högre effektkonsumtion uppstår under sen eftermiddag 
och kväll på nätstationen, både för 3,7 och 11 kW laddstyrka. I området framgår det av Figur 22 
och Figur 25 att arbetsplatsladdningen är mer tidskoncentrerad än hemmaladdningen men att den 
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inte påverkar den totala effekttoppen. Dimensionering av elnätet i detta område är närmare 80 % 
och ligger för 3,7 respektive 11 kW laddstyrka på 86 % och 88 % då elbilsladdningen läggs på 
den befintliga lastkurvan. I dagsläget uppnår effekttoppen hos den befintliga konsumtionen 79,5% 
av märkeffekten vilket följer den riktlinje Ellevio strävar efter då de planerar nya elnät och 
stationer. Nätstationens höga befintliga konsumtion tyder på att det finns en stor last påkopplad 
till nätstationen. Detta gör att nätstationen är dimensionerad för ett bostadsområde och en stor 
last, som inte påverkas av elbilsladdning. Skulle området enbart bestå av bostäder med 
nätstationen dimensionerad för max 80 % belastning skulle elbilsladdning kunnat påverka 
effektkurvan betydlig mer och överbelasta nätstationen.  
 
Området i Norra Djurgårdsstaden är inte lika gammalt som området på Kungsholmen utan består 
av miljösmarta hus och området är uppmärksammat för sin gröna och energismarta profilering. 
Detta kan innebära att även fast området ligger utanför område 1, som Transportstyrelsen 
undersökt enligt Avsnitt 2,1, kan det finnas en vilja att implementera miljözoner eller underlätta 
laddning av elbilar här. Det krävs dock att de tekniska förutsättningarna finns etablerade för att 
en sådan implementering ska bli realistiskt genomförbar. Stadsdelen beräknas anta 
parkeringsplatser baserat på 0,5 bilar per lägenhet vilket innebär att el måste kunna tillgodoses 
för samma antal bilar när dessa blir elektrifierade. Eftersom marginalerna mellan den simulerade 
lastkurvan och märkeffekten i nätstationen är mindre för Norra Djurgårdsstaden än för 
Kungsholmen kan det anses vara extra viktigt att potentialen för en växande elektrifierad 
fordonsflotta finns här. Incitamentet för att behålla ett tillräckligt väldimensionerat elnät förstärks 
även ifall det garage eller de utökade parkeringsplatser som planeras runt omkring området skulle 
behöva försörjas med el av de lokala nätstationerna. Integrering av solpaneler är en potentiell 
metod som effekttoppsreduktion enligt avsnitt 2.5.1.3 för att bibehålla spänningen inom 
acceptabla gränser enligt avsnitt 2.5.1.1 i Norra Djurgårdsstaden. Eftersom en stor andel av 
kunderna utgörs av lägenheter finns det dock en risk att solpanelerna inte producerar energi då de 
högsta effekttopparna infaller på nätet.  
 
Det mest kritiska med elbilsladdning är när laddningen sammanfaller med hög konsumtion av 
hushållsel eller övrig förbrukning. De effekttoppar som uppstår skulle teoretisk sett kunna skada 
teknisk utrustning och orsaka lokala strömavbrott. Resultatet visar på att transformatorn skulle 
kunna skadas enligt Avsnitt 2.4.3 genom att bli överlastad. Konsumenterna bör bli medvetna om 
denna problematik så att förbrukningen av hushållsel och elbilsladdning inte sammanfaller under 
samman tidpunkt på dygnet. I lokala områden med hög belastning skulle SLM, eller smart load 
management som nämndes i avsnitt 2.5.3, kunna förhindra att distributionsnätet överbelastas. 
Regleringen skulle innebära att elbilsladdningen påbörjas senare på kvällen och pågår under 
natten snarare än sen eftermiddag och tidig kväll. Metoden skulle kunna förhindra att teknisk 
utrustning överbelastas och att områden inte behöver förändra sitt befintliga elsystem.  
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6.3 Elektrifiering Stockholm 
Denna elektrifiering är ett extremfall där alla som äger en bil idag kommer att byta till en elbil, 
vilket inte nödvändigtvis är ett troligt scenario men som visar på vad för konsekvenser elnätet kan 
utsättas för. Scenariot lämnar dock en osäkerhet i vad som skulle hända då fler än 27 % av alla 
elbilar laddar samtidigt, som presenteras i Avsnitt 3.9, eller då den genomsnittliga körsträckan om 
37 km per dag förändras drastiskt vid t.ex. helgdagar. Genomsnittseffekten om 3,7 kW kan ses 
som en låg effekt eftersom det planeras för hemmaladdning och arbetsplatsladdning med högre 
effekt än 3,7 kW och utbudet på olika laddstyrkor är stort, vilket visas i Avsnitt 2.6.2. Det går 
även att uttyda ur de två fallstudierna att effekttopparna kan väntas växa under en kortare tid då 
en högre laddstyrka, som 11 kW används. Vid en uppskalning för hela Stockholm kan de högsta 
effekttopparna hypotetisk vara högre än för denna simulering med 3,7 kW för både hemma- och 
arbetsplatsladdning. En sådan omställning ställer högre krav på elnätet i form av att teknisk 
utrustning måste klara av de ökade effekttopparna men också att mängden energi ska gå att 
tillgodoses från producenter. En förutsättning för att denna konsumtion ska kunna förses till 
Stockholm i praktiken är att stamnätet och regionnätet kan leverera storleken på effekt. En 
elektrifiering av Stockholm kan även försvåras av att större anslutningar till stamnät och regionala 
nät i storstadsregioner är problematiska att genomföra. Samtidigt visar simuleringen att 
konsumtionen av elektricitet i staden kommer att öka. En förstärkning av både regionnät och 
stamnät är därmed en förutsättning för att kunna möta efterfrågan på effekt. På så sätt får 
miljözonerna inte bara lokal påverkan utan blir av regionalt intresse som därmed inkluderar fler 
aktörer i debatten kring dess utformning. Att problematiken kring effektleveransen kan bli mer 
utspridd än inom Stockholms innerstad skulle även kunna resultera i en mer tidskrävande process 
då fler aktörer är med och påverkar planeringen, besluten och genomförandet.  

6.4 Införande av miljözoner 
Fallstudien "Miljözoner för lätta fordon" som Transportstyrelsens och Elo (2017) tog fram, kan 
ha orsakat förvirring gällande införandet av miljözoner. Området som undersöktes i studien skulle 
enligt Figur 1 i avsnitt 2.1, kunna tolkas som ett förslag på miljözonernas utbredning i Stockholm, 
men detta är en feltolkning. Miljözonernas utbredning är inte fastställt och kommer bestämmas 
av Stockholms stad vid ett eventuellt införande. Bestämmelserna kring miljözonerna har 
utformats av regeringen och kan implementeras tidigast år 2020 av Sveriges alla kommuner. 
Därefter är det upp till vardera kommun att bestämma var och när zonerna implementeras.  
 
En komplex uppgift kommer falla på beslutsfattarna inom varje enskild kommun som vill 
implementera miljözoner. Varje kommun kommer behöva utgå från sitt unika område och 
koordinera införandet på ett så friktionsfritt sätt som möjligt. Miljözonerna kommer behöva 
bestämmas utifrån flera syften och samtidigt kunna tillgodose de nya kraven på vilka fordon som 
blir tillåtna. Det primära syftet kommer vara att förbättra luftkvaliteten och minska bullernivån 
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inom förorenade områden. För detta krävs att tillförlitliga mätningar har genomförts och att de 
socioekonomiska vinsterna är tydliga. De tekniska förutsättningarna måste finnas inom området 
för att leveransen av el ska kunna garanteras. 
 
I Avsnitt 2.6.3 visas prognosen att antalet elbilar fortfarande kommer utgöra en relativt liten andel 
av nyförsäljningen i flera år framåt. Ett införande av miljözoner skulle dock kunna öka antalet 
nya elbilar som införskaffas i Stockholm. Samtidigt menar Transportstyrelsen att ca två 
tredjedelar av alla bosatta i Stockholms innerstad ha medelstark eller stark köpkraft. Detta innebär 
att strategiska beslutsfattare bör ta höjd för att antalet elbilar som införskaffas kan vara högre än 
snittet i Stockholms kommun och resten av landet när de bestämmer antalet laddplatser och 
utformningen på infrastrukturen. Eftersom det på flera ställen i Stockholm är problematiskt att 
exploatera i trottoarer enligt avsnitt 2.6.4 eller hitta outnyttjad mark försvåras även installationen 
av laddningslösningar för elbilar då miljözonerna införs. I strategin måste det därmed ingå en klar 
lösning för hur och var elbilar ska laddas när de är i innerstaden.  
 
När beslutsfattarna väljer vilken typ av område som ska omfattas av miljözonerna spelar flera 
parametrar in. Dels skulle de områden med högst utsläppshalt kunna väljas som pilotområden för 
miljözoner för att förbättra luftkvaliteten och minska nivån på bullret. De värst drabbade 
områdena ligger dock centralt i Stockholms innerstad där det är ont om plats i gator och trottoarer 
och där behovet av parkeringsplatser är stort men tillgången på utrymme för laddstolpar är liten. 
Detta är en problematik som påverkar bilister som bor, jobbar eller passerar i området. Istället 
kan det tänkas att miljözonerna till en början introduceras i områden som är mer mottagliga för 
en sådan typ av förändring. Områden som profilerar sig som hållbara och klimatneutrala kan 
tänkas ha en större vilja och möjlighet att implementera en elektrifierad fordonsflotta. I fallet med 
Norra Djurgårdsstaden är detta ett tydligt exempel på där en elektrifierad fordonsflotta skulle 
kunna ha sin första implementeringsfas. Ett annat tänkbart alternativ skulle vara att introducera 
miljözoner på specifika gator, likt det dubbdäcksförbud som idag gäller i Stockholm. På så sätt 
skulle infasningen inte bli lika drastisk som över ett helt område och antalet bilar som ska kunna 
laddas reduceras till en gatas förutsättningar. 
 
Syftet med miljözonerna är att slutligen innefatta samtliga fossildrivna fordon. Infrastrukturen 
måste därmed anpassas för att möta kraven från kommunaltrafik, transporter och resenärer som 
färdas med privata fordon. Eftersom 2030-klimatmålet bland annat innebär att fordonsflottan ska 
vara fossilt oberoende måste effekt kunna tillgodoses till alla dessa fordonsslag som väljer att 
byta till eldrivna fordon. Därmed krävs det att det finns laddningslösningar dels för bussar som 
åker längs förutbestämda rutter men också för transporter och privata bilister som rör sig längs 
mer oförutsägbara rutter. Att koordinera detta kräver en samordnad plan som belyser hur de 
tekniska svårigheterna med en elektrifiering skulle hanteras. I framställandet av en sådan plan ä r 
det viktigt att beslutsfattarna inte bara är kunniga kring var och när denna elektrifiering ska ske 
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utan också kring huruvida de tekniska komponenterna klarar denna belastning och att vidare 
exploatering av infrastrukturen är möjlig i de relevanta områdena.  

7. Slutsats 
För båda de lokala områdena visar simuleringarna att elbilsladdningen ökar effekttopparna med 
styrkor mellan 103 till 158 kW. Ändå klarar båda nätstationerna av en 100-procentig integration 
av elbilar i områdena vilket tyder på att det finns marginal. Simuleringarna av det ökade antalet 
eldrivna bilar i området uppvisar effekttoppar som belastar transformatorerna till 88 % av deras 
märkeffekt, vilket fortfarande är lägre än maximal kapacitet. Dock är detta en ökning från att 
stationerna varit maximalt belastade med 79,5% av märkeffekten vilket tyder på att ifall fler 
elbilar integreras kan märkeffekten passeras. Ett bostadsområde likt Norra Djurgårdsstaden som 
dimensionerats för 80 % av maxeffekt, skulle kunna få problem vid en fullständig integrering av 
elbilar eftersom belastningen skulle bli mer volatil. Nätstationen på Kungsholmen har en 
överdimensionering som ger goda marginaler för integrering av elbilar. Resultatet tyder på att 
olika nätstationer har varierande förutsättningar för integrering av elbilar och att den potentiella 
belastningen måste undersökas innan miljözoner och elbilsladdning implementeras. Skulle en 
nätstation vara underdimensionerad för elbilsladdning, indikerar resultaten på att 
leveranssäkerhet kan förbättras genom att nyttja SLM som förskjuter majoriteten av 
elbilsladdningen till sen kväll och under nattetid. 
 
Studien visar på att Stockholms lokala elnät skulle klara implementeringen av miljözoner klass 
2. Vid miljözon klass 3 behöver de tekniska förutsättningarna utredas för att kunna garantera 
leveranssäkerhet åt de olika kundtyperna inom området. Nätstationen i respektive område bör 
utredas utifrån kundtyper, integrationsgrad av elbilar och befintlig effektkonsumtion. Två 
alternativa implementeringsformer föreslås även utifrån de resultat som erhållits. Den första 
formen skulle innefatta att områden med miljövänlig profilering, goda förutsättningar för 
lokalproducerad el och nylagda elnät väljs som pilotprojekt, exempelvis Norra Djurgårdsstaden. 
Den andra lösningen är att trafikerade gator runt om i innerstaden med höga utsläppsnivåer 
omvandlas till fossilfria gator. 
 
Uppskalningen visar på en ökad energikonsumtion motsvarande 7 % av innerstadens totala 
energiförbrukning i dagsläget. Huruvida innerstaden i sig klarar denna elektrifiering och de 
effekttoppar som medföljer är oklart då utspridningen av laddstolpar än inte är tillkännagiven. 
Elektrifieringen kommer påverka de producenter som idag förser Stockholm med elektricitet och 
dessa behöver involveras i strategin kring miljözoner. Dessa aktörer kommer behöva anpassa sin 
produktion efter ett liknande laddmönster som uppvisats i denna rapport.  
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8. Vidare forskning 
Studien tyder på att 11 kV nätstationer har olika förutsättningar för att klara av en integrering av 
elbilar. För att kunna ge en mer generell slutsats kring nätstationer och integration av elbilar hade 
en nätstation med enbart kunder i form av lägenheter i flerbostadshus och 80 % dimensionering 
varit nödvändig att studeras. Följer merparten av de installerade nätstationerna i Stockholm denna 
standard kan fler elbilar påverka dimensioneringen i framtiden. Skulle merparten av Stockholms 
nätstationer vara känsliga för laddning av en större mängd elbilar skulle alternativa lösningar 
behöva utredas för att identifiera den bästa ekonomiska lösningen för integrering av elbilar.  
 
Vidare skulle en integration av elbilar i Stockholm även behöva studeras på regional- och 
stamnätsnivå. I denna studie behandlas inte uthålligheten i kringliggande nät, som fungerar som 
kanaler för införseln av el i Stockholm. Därmed finns det en osäkerhet kring huruvida det finns 
tillräckligt med effektutrymme i det regionala elnätet för att försörja Stockholms innerstads 
personbilsflotta med el.  
 
I områden med stor mängd elbilsladdning under dagtid kan det finnas intresse av att kapa 
effekttopparna som uppstår. Detta kan delvis göras med hjälp av solceller och eftersom både 
solceller och elbilar fungerar genom likström kan det tänkas att ett internt likströmsnät kan 
användas. På så sätt minskas både förluster i omvandlingen till och från växelström samt 
beroendet av elnätet. Skulle fastighetsägare vara intresserade av en sådan lösning för att minska 
elbilsladdningens påverkan skulle en modell för den potentiella täckningsgraden från ett 
solcellssystem genomföras tillsammans med en modellering av ett antal elbilar. 
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Appendix 

Appendix A 
Tabell 22. Uppskattning av alntalet elbilar för olika kundtyper område Kungsholmen. 

 

Kundtyp Kungsholmen Antal 
kunder 

Antagande Antal 
personer 

Antal bilar Antal elbilar 

Kontorslokaler 4 5 personer/lokal 20 20*0,2=4 0 

Småhus 1 2,5 personer/hushåll 3 0 1 

Mindre industrier utan 
elvärme 

8 5 personer/lokal 40 40*0,2=8 0 

Restauranger 3 5 personer/lokal 15 15*0,20=3 0 

lägenhet i flerbostadshus 346 2,5/hushåll -trolig 
2 - min 
3 - max 

865 
692 
1038 

865*0,20=178 
692*0,2=138 
1038*0,2=208 

3,34%*178= 
5 EV 

Sjukhus/sjukhem 1 0 0 0 0 

Mindre industri med 
elvärme 

1 5 personer/lokal 5 5*0,2=1 0 

Summa 364  948 194 6 
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Appendix B 
 Tabell 23. Uppskattning av alntalet elbilar för olika kundtyper område Norra Djurgårdsstaden. 

 

Kundtyp Norra 
Djurgårdsstaden 

Antal kunder Antagande Antal personer Antal bilar 

605 Kontorslokaler 4 5 personer/lokal 20 4- Trolig 
2- Min 
6- Max 

961 Fastighetsförvaltning 10 2,5 
personer/fastighet 

25 10-Trolig 
3-Min 
15-Max 

630 Restauranger 2 5 personer/lokal 10 2-Trolig 
1-Min 
3-Max 
 

110 Småhus 17 4 personer/hus 68 17-Trolig 
10-Min 
20-Max 

200 Lägenhet i 
flerbostadshus  

253 2,5/hushåll -trolig 
2 - min 
3 - max 

633 
506 
759 

126-Trolig 
101- Min 
152-Max 

923 Trafikljus 1 0 0 0 

924 Tunnelbaneservice 2 0 0 0 

Sammanlagt 289  756 159 

 

Appendix C 
Beräkningar Kungsholmen: 
 
Max komplex effekt kabel: 
𝑆=Ф = 3 ∗ 𝑉CD ∗ 𝐼C∗ = 3 ∗ 11𝑘𝑉 ∗ 400	𝐴 = 7,62	𝑀𝑉𝐴 
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Max ström 3,7 kW: 
545	𝑘𝑉𝐴
3 ∗ 11𝑘𝑉

= 28,6	𝐴 

 
Max potentiell ström 3,7 kW: 
727	𝑘𝑉𝐴
3 ∗ 11𝑘𝑉

= 38,2	𝐴 

 
Max ström 11 kW: 
589	𝑘𝑉𝐴
3 ∗ 11𝑘𝑉

= 30,91	𝐴 

 
Max potentiell ström 11 kW: 
K	F||	&Wu
=∗KK&W

= 53,64	𝐴76,4 

 
Beräkningar Norra Djurgårdsstaden: 
 
Max ström 3,7 kW: 
1,456	𝑀𝑉𝐴
3 ∗ 11𝑘𝑉

= 76,4	𝐴 

 
Max potentiell ström 3,7 kW:  
1,626	𝑀𝑉𝐴
3 ∗ 11𝑘𝑉

= 85,3	𝐴 

 
 
Max ström 11 kW: 
1,491	𝑀𝑉𝐴
3 ∗ 11𝑘𝑉

= 78,2	𝐴 

 
Max potentiell ström 11 kW: 
1,863	𝑀𝑉𝐴
3 ∗ 11𝑘𝑉

= 97,76	𝐴 

Appendix D 

Energikonsumtion Stockholms innerstad: 
Energi per invånare i Stockholms kommun: �	�F|	�FF	��X

�=��K�	#$r.
= 7,912	𝑀𝑊ℎ 

Energi innerstan: 7,9117675	𝑀𝑊ℎ ∗ 302	128 = 2	390	366	𝑀𝑊ℎ 


