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Populärvetenskaplig sammanfattning
Parisavtalet som år 2015 signerades av 197 länder fastslår att den globala temperaturökningen
ska begränsas till väl under 2°C jämfört med temperaturen innan industrialiseringen.
Förbränning av fossila bränslen är den största orsaken till de förhöjda halterna av koldioxid i
atmosfären och bidrar därmed till den global uppvärmning och klimatförändringar. Att ersätta
fossildrivna bilar med alternativa tekniker utgör därför en viktig del av internationella,
nationella och lokala klimatmål.
De senaste åren har det skett en markant ökning av antalet laddbara bilar i Sverige. Vid slutet
av år 2017 utgjorde de laddbara bilarna en procent av det totala personbilsbeståndet och drygt
fem procent av nyregistrerade bilar. Laddning av bilarna kommer ske via elnätet vilket innebär
att elnätet i framtiden kommer att belastas hårdare till följd av det ökade antalet elbilar.
Genom att skapa tre möjliga scenarier för utvecklingen av elbilar på Lidingö undersöks i det
här examensarbetet hur ökningen av elbilar i framtiden kommer att påverka Ellevios elnät i
Stockholm på regionalnivå. En analys av hur antalet elbilar förändras fram till år 2040
genomförs och ligger till grund för scenarierna. Det första scenariot motsvarar det lägsta
förväntade antalet elbilar, det andra scenariot motsvarar att Stockholms klimatmål uppfylls och
utgör ett högsta scenario. Det tredje scenariot utgör ett medelscenario emellan de två första. För
varje scenario beräknas antalet elbilar som kommer att finnas på Lidingö. Elanvändningen från
laddning av elbilarna undersöks genom att beräkna den maximala last som kan uppstå vid de
sju fördelningsstationerna som förser Lidingö med el. Dessutom simuleras hur lastprofilerna
kan se ut under ett dygn. De beräknade lasterna jämförs därefter med de befintliga lasterna i
elnätet och analyseras. Utifrån analysen föreslås vilka åtgärder som bör vidtas av Ellevio för att
framtidssäkra elnätet.
Arbetet visar att antalet elbilar på Lidingö kommer att fortsätta öka fram till år 2040 då minst
en fjärdedel av personbilarna förväntas vara elbilar. Detta utgör ett första scenario och resulterar
i en ökad eleffektanvändning på mellan 17 % och 20 % för de olika stationerna. Även när lasten
distribueras över dygnet kommer lasten till stor del att sammanfalla med en effekttopp från
befintlig last som inträffar under tidig kväll. För det scenario som motsvarar klimatmålen blir
effekten ännu större eftersom antalet elbilar uppgår till 60 % av fordonsflottan. För en av de
undersökta fördelningsstationerna ökar då den maximala lasten med 46 %. Utöver tillskottet av
last från elbilsladdning förväntas den befintliga lasten öka bland annat till följd av
befolkningsökning och ökad elektrifiering av andra tjänster.
För att undvika överbelastning av stationerna föreslås därför att Ellevio redan idag bör planera
för att uppgradera kapaciteten i komponenter som överbelastas. I vissa fall kan det räcka med
att installera ett energilager för att hantera den ökade lasten. Dessutom bör Ellevio verka för
laststyrning genom att informera sina kunder om åtgärder såsom att installera en laddbox vilket
möjliggör styrning av laddningen.

Exekutiv Sammanfattning
Detta examensarbete syftar till att öka förståelsen för hur den förväntade ökningen av elbilar i
framtiden kommer att påverka Ellevios elnät i Stockholm på regionalnivå. Genom att undersöka
hur antalet el- och hybridbilar förväntas förändras till år 2040 och hur lasterna från dessa kan
se ut undersöks hur elnätet på regionalnivå kan komma att påverkas. En analys av hur antalet
elbilar förväntas förändras fram till år 2040 genomförs. Utifrån analysen skapas tre scenarier
för antalet elbilar på Lidingö. Maximala laster beräknas och lastprofiler simuleras för Lidingös
fördelningsstationer och Lidingö som helhet. Utifrån en analys där lasterna från
elbilsladdningen jämförs med befintliga laster undersöks hur de nya lasterna kommer att
påverka Lidingös regionnät. Dessutom föreslås enklare åtgärder för hur Ellevio kan agera för
att framtidssäkra nätet.
Arbetet visar att antalet elbilar på Lidingö kommer att fortsätta öka till år 2040 då minst en
fjärdedel av personbilarna förväntas vara elbilar, vilket resulterar i att den maximala lasten för
de olika stationerna ökar mellan 17 % och 20 %. Även när lasten distribueras över dygnet
kommer lasten till stor del att sammanfalla med en effekttopp från befintlig last som inträffar
under tidig kväll. För det scenario som motsvarar klimatmålen blir effekten ännu större eftersom
antalet elbilar uppgår till 60 % av fordonsflottan. För en av de undersökta
fördelningsstationerna ökar då den maximala lasten med 46 %. Utöver tillskottet av last från
elbilsladdning förväntas dessutom den befintliga lasten öka bland annat till följd av
befolkningsökning och ökad elektrifiering av andra tjänster.
För att undvika överbelastning av stationerna föreslås därför att Ellevio redan idag bör planera
för att uppgradera kapaciteten i komponenter som överbelastas. I vissa fall kan det räcka med
att installera ett energilager för att hantera den ökade lasten. Dessutom bör Ellevio verka för
laststyrning genom att informera sina kunder om åtgärder såsom att installera en laddbox vilket
möjliggör styrning av laddningen.
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Begrepp och förkortningar
Terminologin som rör bilar med elmotor skiljer sig mellan olika källor. I det här projektet
används begreppen som presenteras nedan. Dessutom presenteras begrepp som används i andra
källor.
Elbil
Kan kallas: Batterielbil. Ren elbil.
Battery electric vehicle, BEV

Drivs enbart med elmotor. Batterier laddas via elnätet.

Elhybrid
Kan kallas: Hybrid. Mild hybrid.
Hybrid electric vehicle, HEV

Drivs med förbränningsmotor och en mindre elmotor.
Batterier laddas under färd, inte via elnätet.

Konventionell bil
Kan kallas: Fossilbränsledriven bil.
Internal combustion engine vehicle, ICEV

Drivs enbart med förbränningsmotor. Vanligen bensin eller
diesel men också biodrivmedel som etanol eller gas.

Laddbar bil
Kan kallas: Laddfordon. Elbil.
Plug-in electric vehicle, PEV

Samlingsbegrepp för fordon som laddas via elnätet.
Innefattar BEV och PHEV, inte HEV.

Laddhybrid
Kan kallas: Plug-in hybridelbilar. Plug-in hybrid.
Plug-in hybrid electric vehicle, PHEV

Drivs med el- eller förbränningsmotor. Laddas via elnätet.

Miljöbil

Uppfyller Sveriges miljöbilsdefinition från 2013. Innefattar
bland annat vissa BEV och PHEV. Tidigare användes en
definition från 2007.

1 Inledning
Till följd av teknikutveckling och klimatmål om minskade växthusgasutsläpp står
energibranschen inför flertalet förändringar, inte minst inom transportsektorn.
För
elkraftsystemet förväntas en förändrad användning av elnätet genom ökad andel distribuerad
småskalig produktion från förnybara källor, effektivisering samt ökad elektrifiering av fordon
och andra tjänster (Elforsk, 2014).
Beslut om internationella och nationella klimatmål syftar till att begränsa utsläpp av
växthusgaser. Transportsektorn står idag för en stor andel av utsläppen och för att uppnå målen
behöver konventionella bilar med fossila drivmedel ersättas av bilar med alternativa drivmedel
(Miljömålsberedningen, 2016).
Antalet laddbara personbilar har ökat markant de senaste åren. Den teknikutveckling som skett
har gjort att priset på elbilar har sjunkit och räckvidden ökat, framförallt som en följd av lägre
batteripriser (EEA, 2016). Vid början av år 2018 fanns 43 287 laddbara personbilar i Sverige
vilket motsvarar 1 % av personbilsbeståndet (SCB 2018a). Samtidigt stod laddbara bilar för
5,3 % av nyregistreringen av personbilar (SCB 2018b). Antalet laddbara fordon förväntas
fortsätta öka, framförallt i större städer. Eftersom elbilsägare typiskt tillhör större hushåll i eller
runt städer, har hög inkomst och hög utbildning förväntas antalet laddbara bilar öka snabbt och
bli högt i Stockholmsområden såsom Lidingö. Utöver nationella och internationella klimatmål
ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad år 2040 (Stadsledningskontoret, 2016).
Elnätsbolaget Ellevio äger bland annat delar av Stockholms lokala och regionala elnät.
Elnätsägares uppgift är att överföra el från producent till konsument med hög leveranssäkerhet
och elkvalitet. Underhåll och utveckling av elnätet bör därmed genomföras med förändringarna
av elproduktion och konsumtion i åtanke. Investeringar i elnätet görs med gällande
elnätsreglering som utgångspunkt, men tar också hänsyn till framtida elnätsreglering och
långsiktig utveckling. Ellevio har därmed ett intresse av framtidssäkra sina nät för att kunna
hantera laddningen av det ökade antalet elbilar. Dessutom står Ellevio bakom visionen ”en
miljon elbilar i Sverige år 2030”.

1.1 Syfte och mål
Examensarbetet syftar till att öka förståelsen för hur ökningen av elbilar i framtiden kommer
att påverka Ellevios elnät i Stockholm på regionalnivå. Målet med arbetet är att presentera tre
möjliga scenarier för utvecklingen av elbilar fram till år 2040. Antalet elbilar som laddas,
maxlaster och lastprofiler beräknas för Ellevios fördelningsstationer på Lidingö och Lidingö
som helhet. Resultatet är tänkt att ge underlag för långsiktiga beslut om underhåll och
utveckling av det regionala elnätet.

1.2 Frågeställningar
Följande frågeställningar besvaras av examensarbetet:





Hur förväntas antalet hybrid- och elbilar på Lidingö att förändras till 2040?
Hur kommer förändringen att påverka lasterna i elnätet?
Hur kan förändringen påverka elnätet på regionalnivå i framtiden?
Vilka åtgärder i närtid kan vidtas av Ellevio för att skapa mervärde?
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1.3 Disposition
Rapporten består av avsnitten Inledning, Teori, Metod, Resultat, Diskussion och Slutsats. I
teoriavsnittet presenteras information som ger en bakgrund till arbetet, dess metoder och
tolkningen av resultatet. I metodavsnittet redovisas de metoder som använts för att genomföra
projektet. Resultatavsnittet besvarar projektets tre första frågeställningar genom att presentera
en förväntad framtida utveckling av antalet elbilar genom tre scenarier, beräknade lastprofiler
från laddningen samt undersöka hur lasterna förhåller sig till befintliga laster. I
diskussionsavsnittet diskuteras rimligheten i resultatet och den fjärde frågeställningen besvaras
genom att föreslå åtgärder till Ellevio. I avsnittet presenteras dessutom förslag till fortsatta
studier. I det sista avsnittet presenteras projektets slutsatser.
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2 Bakgrund och teori
I det här avsnittet presenteras teori som ger en bakgrund till arbetets antaganden och metodval
samt ökar förståelsen för arbetets resultat.

2.1 Det svenska kraftsystemet
Enligt Energimyndigheten (2017b) har elanvändningen i Sverige de senaste 30 åren legat kring
130-150 TWh per år. Produktionen domineras av vattenkraft och kärnkraft, som tillsammans
utgör 81 % av elproduktionen, medan resterande produktion består framförallt av bioenergi och
vindkraft (Energimyndigheten, 2017b). Därmed är den svenska elproduktionen till stor del
fossilfri och till 2040 ska elproduktionen dessutom vara 100 % förnybar (Energikommissionen,
2017).
2.1.1 Framtidens elanvändning
Elkraftsystemet står inför stora förändringar, men det är svårt att helt förutsäga hur det kommer
att se ut. IVA (2016) bedömer att Sverige har goda förutsättningar för låg klimat- och
miljöpåverkan i elkraftsystemet även i framtiden. De bedömer också att ekonomisk utveckling,
befolkningsutveckling, teknikutveckling samt politiska beslut och styrmedel är de faktorer som
kommer att ha störst betydelse för framtidens elanvändning.
Förändrad elproduktion kommer att ställa nya krav på elnätet. Trots att det inte finns ett
slutdatum för kärnkraft i Sverige har flera kärnkraftsreaktorer stängts eller ska stängas de
närmsta åren (Energimyndigheten, 2017b). Samtidigt har vindkraftsproduktionen och antalet
installerade solkraftsanläggningar ökat under 2000-talet (Energimyndigheten, 2017b).
Elproduktionen från vind- och solkraft är inte styrbar som produktionen från kärn- och
vattenkraft. Dessutom är de nya anläggningarna är mer decentraliserade. Elforsk (2014)
beskriver att konsumenter därför under perioder kan bli nettoproducenter av el med mindre
energiöverföring vid högre effekter som resultat.
Teknikutveckling leder till effektivisering men också förändrat användande. För att uppnå
klimatneutralitet och resurseffektivitet blir allt fler energitjänster elektrifierade, framförallt
inom transportsektorn men även genom digitalisering eller värmepumpar (IVA, 2016).
Elektrifieringen kommer att leda till ett ökat behov av elektrisk energi och effekt vilket lokalt
kan orsaka överföringsproblem i elnätet vid vissa tidpunkter (Elforsk, 2014).
Smarta elnät är ett begrepp utan en entydig definition som används för att beskriva framtidens
elnät. Begreppet innefattar tekniker som syftar till att dämpa användares effekttoppar och att
hantera variationer som uppkommer från väderberoende elframställning (ABB, uå). Eftersom
maxeffekt styr dimensioneringen av nätet kan motverkande av effekttoppar innebära att höga
kostnader undviks (IVA, 2016). En möjlig teknik är laststyrning som innebär att laster som kan
flyttas i tiden, exempelvis värmepumpar eller elbilsladdning, placeras vid tidpunkter för lågt
effektuttag. En annan teknik är småskaliga energilager, framförallt genom litiumjonbatterier,
som kan placeras nära användarna och därmed möjliggöra en energibuffert som kan användas
vid effekttoppar (IVA, 2016). Därmed kan konsumenternas roll komma att bli mer aktiv i
framtiden (Elforsk, 2014) genom laststyrning och distribuerad småskalig produktion från
förnybara energikällor.
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2.1.2 Elnätets uppbyggnad
Det svenska elnätet kännetecknas framförallt av effektöverföring över långa sträckor från norr
till söder. Historiskt har elproducenterna varit stora centraliserade produktionsanläggningar i
norra och mellersta Sverige, medan den största andelen av konsumenterna funnits i södra och
mellersta delarna av landet. Elnätet består av tre nivåer; stamnät, regionnät och lokalnät.
Stamnätet, även kallat transmissionsnätet, överför stora effekter över långa sträckor. Stamnätet
har de högsta spänningsnivåerna med luftledningar för 400 kV och 220 kV (Pooler, 2018). Det
ägs och förvaltas av det statliga affärsverket Svenska kraftnät, är sammankopplat med Sveriges
grannländer och större kraftproduktionsanläggningar ansluts dit. Stamnätet förgrenas till
regionnäten som vanligtvis har spänningsnivåer mellan 40 kV och 130 kV (Svenska Kraftnät,
2014). Elproducenter och större konsumenter är anslutna till regionnäten som framförallt ägs
av tre elnätsbolag; Ellevio, E.ON Elnät Sverige och Vattenfall eldistribution. Regionnäten
förgrenas till lokalnäten som vanligtvis har spänningsnivåer mellan 10 kV och 20 kV (Svenska
kraftnät, 2014). Lokalnäten har både mellanspänning och lågspänningsnät. De flesta
konsumenterna är anslutna till det lokala lågspänningsnätet och spänningsnivån 0,4 kV
(Svenska kraftnät, 2014). Lokalnäten ägs och underhålls av ca 160 olika företag. En schematisk
bild av elnätets uppbyggnad kan ses i Figur 2.1.

Figur 2.1 Principskiss för elnätets uppbyggnad i Sverige med stamnät, regionnät och lokalnät.

2.2 Elbilar
Biltillverkare har utvecklat flertalet tekniker för eldrivna fordon. Gemensamt för de olika
teknikerna är att de använder en elmotor för framdrivning där det traditionellt har använts en
förbränningsmotor (EEA, 2016). Elmotorn drivs av energi lagrad i ett batteri och motorn kan
agera som en generator som laddar batteriet då fordonet bromsar.
Det finns framförallt tre typer av eldrivna bilar: elbilar, laddhybridbilar och elhybridbilar.
Elbilar drivs enbart av en elmotor, med el från ett inbyggt batteri. Medan laddhybridbilar har
både en elmotor och en förbränningsmotor. Förbränningsmotorn i en laddhybrid används för
att stötta upp elmotorn då höga effekter efterfrågas eller då batteriet har laddats ur (EEA, 2016).
Elbilar och laddhybridbilar laddas båda via elnätet. Laddhybridbilar har mindre batterier än
elbilar och kan därmed köra kortare på batteridrift men batteriet går också snabbare att ladda
fullt. Elhybridbilar har en elmotor och ett mindre inbyggt batteri som används för att stötta upp
en förbränningsmotor. Batteriet hos en elhybrid laddas inte via elnätet utan laddas genom
energiåtervinning exempelvis vid inbromsning (EEA, 2016). Tekniken i hybridbilar kan ses
som ett sätt för en konventionell bil att öka verkningsgraden, öka räckvidden per bränsleenhet
eller minska utsläppen (EEA, 2016). Med begreppet laddbara bilar avses enbart elbilar och
laddhybridbilar, inte elhybridbilar.
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2.2.1 Ellevio
Ellevio är ett av Nordens största elnätsbolag, med elnät i Stockholm, Värmland, svenska
västkusten, Dalarna, Gävleborg, Skaraborg och Närke. Som elnätsägare är Ellevios uppgift att
överföra el från producent till konsument med hög leveranssäkerhet och elkvalitet (Ellevio, uå).
En stor del av Ellevios arbete består av att underhålla och utveckla elnätet. Företaget står bakom
visionen ”en miljon elbilar i Sverige år 2030” (Ellevio, 2018a) som förväntas medföra
omfattande åtgärder. Under de kommande åren planerar Ellevio att genomföra omfattande
investeringar i Stockholms elnät för att möta tillväxt och ökat effektbehov (Lindehag, 2018).
2.2.2 Batterier
Batteriet är en central komponent i elbilen eftersom dess kapacitet avgör bilens räckvidd. De
flesta biltillverkarna använder litiumjonbatterier som har hög lagringskapacitet och lång livstid
jämfört andra batterier (EEA, 2016). Samtidigt är energidensiteten (energi per viktenhet) låg
hos batterier jämfört konventionella drivmedel och produktionen är dyr (EEA, 2016).
De vanligaste elbilsmodellerna i Sverige idag har en batterikapacitet mellan 22 kWh och
41 kWh, vilket motsvarar ungefär 110 km till 200 km räckvidd (Elbilsstatistik, uå.a, Nissan, uå,
Renault, uå.a, Renault, uå.b). Teslas (uå) elbilsmodeller har en högre batterikapacitet om upp
till 100 kWh. De vanligaste laddhybridmodellerna har idag en batterikapacitet mellan 8 kWh
och 12 kWh, vilket motsvarar ungefär 40 km till 60 km räckvidd (Elbilsstatistik, uå.a, Kia, uå,
Mitsubishi, uå, Volkswagen, uå, Volvo Cars, uå). För att kunna konkurrera med konventionella
bilar krävs att räckvidden är tillräckligt konkurrenskraftig. Trenden är att
energilagringskapaciteten blir större och att energin används effektivare. Haghanipour (2018)
menar att batterikapaciteten kommer att stabiliseras mellan 60 kWh – 100 kWh vilket motsvarar
ungefär 300 km – 600 km. I stort sett alla kommande elbilsmodeller har en räckvidd på minst
300 km; 600 km motsvarar den största tanken hos dagens konventionella bilar (Haghanipour,
2018).
2.2.3 Laddning
Laddning kan delas in normalladdning och snabbladdning. EU definierar normalladdning som
laddning vid effekter till och med 22 kW och snabbladdning som effekter över 22 kW
(Europaparlamentet, 2014). Tidigare har gränsen för snabbladdning varit 40 kW, och
semisnabb laddning var laddning mellan 22 kW och 40 kW. Det går också att skilja på publik
och privat laddning, där publika punkter är laddning som allmänheten har tillträde till
exempelvis på parkeringsplatser, laddgator eller utmed vägar. I februari 2018 fanns 4 777
publika laddpunkter i Sverige, placerade framförallt i och runt storstäder samt utmed större
vägar (Elbilsstatistik.se, uå.b).
Normalladdning sker framförallt i hemmet men kan ske exempelvis vid arbetsplatser eller
publika laddpunkter. Vanligast för normalladdning är laddning med en fas, 230 V och 16 A
vilket innebär 3,7 kW, men även laddning med 10 A och trefasladdning förekommer (Svensk
Energi, 2014). Elbilar kan laddas via vanliga Shuko-eluttag, men genom att installera en
laddbox ökar säkerheten, maximalt effektuttag kan garanteras och styrning av laddningen
möjliggörs (Emobility.se, uå.b). Snabbladdning är i stort sett alltid publik laddning och används
framförallt för att förlänga räckvidden hos laddbara bilar. Den höga effekten gör att laddningen
är snabbare än normalladdning men regelbunden snabbladdning minskar batteriets livslängd
(EEA, 2016). De flesta elbilsmodellerna, men färre laddhybrider, stödjer snabbladdning (EEA,
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2016). De vanligaste snabbladdningsteknikerna CHAdeMO, CCS och Typ 2 (Mennekes) ger
50 kW eller 43 kW medan Teslas Supercharger-teknik ger upp till 130 kW (Emobility.se, uå.c).
Alla laddbara bilar är idag utrustade med ett styrsystem för laddning (Battery Management
System, BMS) som styr laddningen. Oavsett effekten på laddningen eller batteriets storlek följer
laddningen samma mönster (Haghanipour, 2018). Mellan 20 % och 80 % av fullt laddat batteri
används full tillgänglig effekt för att ladda batteriet, men vid lägre eller högre laddnivåer är
laddningen långsammare för att skona batteriet och därmed öka livslängden (Elfström, 2018).
För att förlänga batteriets livslängd rekommenderar biltillverkare dessutom att batteriet inte
laddas över 80 % av dess fulla kapacitet eller laddas ur under 10 %, förutom vid särskilda
tillfällen (Elfström, 2018, EEA, 2016).
Enligt Franke et al. (2013) sker över 80 % av laddningen av elbilar i hemmet. De flesta
elbilsanvändare laddar bilen dagligen innan batteriet är helt urladdat och vill påbörja laddningen
när de anländer hem under tidig kväll, förutsatt att inga incitament för att ladda vid andra
tillfällen finns (Langbroek et al., 2017). Det innebär att laddning av bilar kommer att
sammanfalla med och förstärka den effekttopp som redan existerar från övrig elanvändning.
Förutsatt en daglig körsträcka på 50 km, en elanvändning om 0,2 kWh/km och laddning med
3,7 kW skulle den dagliga laddningen ta knappt 3 timmar. Det innebär att det i de flesta fall
skulle räcka med att ladda senare på kvällen eller under natten då effektuttaget är lägre, men
utan incitament är vanor svåra att förändra (Langbroek et al., 2017). För att möjliggöra ett högre
effektuttag kan konsumenter uppgradera sina säkringar och därmed finns ett behov för
elnätsbolag att se över om näten är tillräckligt starka. Arbetet för elnätsbolagen försvåras av att
det inte finns en sammanlagringsfaktor för laddning av elbilar (Felix, 2018).
Tekniken för laddning av elbilar genomgår en snabb utveckling och utbyggnad. Effekterna för
snabbladdning ökar för att kunna tillgodose de ökande batterikapaciteterna. Redan idag finns
teknik för att ladda med 150 kW (Kvist Östgren, 2018). Haghanipour (2018) tror att
normalladdning framöver kommer att vara 11 kW och belasta tre faser, vilket kommande
elbilsmodeller klarar. Elfström (2018) menar att 3,7 kW räcker för normalladdning i de flesta
fall, medan snabbladdning minst kommer att vara 150 kW men kanske ända upp till 300 kW.
Dessutom finns forskning och försök för andra metoder för laddning av elfordon. Elektriska
vägar med konduktiv eller induktiv laddning testas i liten skala samtidigt som forskning pågår
för att möjliggöra batteribyten (Emobility.se, uå.a).
2.2.4 Körmönster
Franke et al. (2013) menar att körmönster och körsträcka inte skiljer sig mellan elbilsförare och
konventionella bilförare. Enligt Ny et al. (2017) kör 90 % av alla svenska hushåll kortare än
50 km/dag och i snitt kör svenska hushåll 12 200 km per år (Grahn et. al., 2013). Trafikverket
(2017) förväntar sig att totala biltrafiken i Sverige ökar med 1 % per år till 2060, samtidigt som
den minskar i städer. Trafikverket påpekar dessutom att ett transportsystem som ställer om för
att nå klimatmål kommer att ha mindre trafik än idag.
2.2.5 Elanvändning
Elanvändningen hos en elbil skiljer sig mellan modeller, körmönster, trafikförhållanden och
väder. Ofta används 2 kWh/mil (Svensk Energi, 2014, Elfström, 2018) vid beräkningar av
bränsleanvändning, men vid situationer såsom vinter, regn, backig terräng eller tuff körning är
användningen något högre (Elfström, 2018). Enligt Haghanipour (2018) varierar
elanvändningen för elbilar idag mellan 0,1 kWh/km (för de snålaste Hyundai-elbilarna) och
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0,2 kWh/km (för Tesla modell X), för de flesta elbilarna i de flesta situationer. Haghanipour
menar att medelelanvändningen idag ligger på ungefär 0,17–0,18 kWh/km över ett år.

2.3 Elbilsmarknad
Vid årsskiftet 2017-2018 fanns det totalt 4,8 miljoner personbilar i Sverige varav 17 776 i
Lidingö kommun (SCB, 2018a). Fordonsindustrin har under lång tid varit helt dominerad av
fossila drivmedel men delar av bilmarknaden har under 2000-talet vunnits av miljöbilar som är
bränslesnålare, använder biodrivmedel eller är eldrivna.
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2.3.1 Historiskt bilbestånd och nyregistrering
Antalet laddbara bilar har ökat markant de senaste åren. Vid år början av 2018 fanns 43 287
laddbara personbilar i Sverige respektive 255 i Lidingö kommun (SCB, 2018a). Figur 2.2 visar
hur det laddbara bilbeståndet har utvecklats sedan 2010. Laddbara bilar stod år 2017 för 5,3 %
av nyregistrerade personbilar i Sverige (SCB, 2018b). Laddhybrider har hittills utgjort en större
andel av marknaden än elbilar vilket kan ses i Figur 2.3. Stockholmsområdet har en högre andel
laddbara bilar än resten av landet. År 2017 var 8,3 % av nyregistrerade bilar laddbara i
Stockholms län och i Lidingö kommun var motsvarande siffra 6,3 % (SCB, 2018b).
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Figur 2.2 Utveckling av Sveriges laddbara personbilsbestånd 2010-2017. Data: SCB (2018a)

0,0%
2010

Antal elbilar

2011

2012

2013

2014

Antal laddhybrider

2015

Andel elbilar

2016

2017

Andel laddhybrider

Figur 2.3 Historisk nyregistrering av personbilar i Sverige 2010-2017. Data: SCB (2018b)
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Det finns en skillnad mellan andelen nyregistrering av laddbara bilar och andelen laddbara bilar
i personbilsbeståndet. Fridstrøm (2017) menar att det för motorfordon tar 5-15 år innan
bilbeståndet når nyregistreringens nivåer, men att det kan ta längre tid. Medellivslängden för
en bil i Sverige är 15-20 år (Ny et al., 2017). År 2016 var 97 % av nyregistrerade personbilar
av de tre senaste årsmodellerna (Trafikanalys, 2017).
Stockholms stad (2015) har identifierat att områden med villor har ett genomsnittligt bilinnehav
på 1,5 bilar per villa och områden med lägenheter har ett genomsnittligt bilinnehav på 0,5 bilar
per lägenhet. Sedan år 2010 har Lidingö haft ett genomsnittligt bilinnehav på 0,38 bilar per
invånare (SCB, 2018a, SCB ).
2.3.2 Drivkrafter för elbilsmarknaden
Marknaden för elbilar drivs av flertalet omvärldsfaktorer och aktörer. Figenbaum (2017)
beskriver att elbilsutvecklingen kan ses som ett sociotekniskt system av teknologi, policyer,
marknad, konsumenters preferenser och beteende, infrastruktur, kultur och kunskap. Systemet
underhålls och förändras av alla dess aktörer; biltillverkare, konsumenter, media, ingenjörer
och myndigheter. Det kan ta årtionden att utvecklas till att vara mer än en nisch av
bilmarknaden, men när ett skifte väl har skett kan många användare snabbt följa efter
(Figenbaum, 2017). De drivkrafter som ofta lyfts fram som viktiga för utvecklingen är
uppfyllande av klimat- och miljömål, policyer och styrmedel, kostnader och tillgången på
laddinfrastruktur. Dessutom finns ett flertal andra faktorer som spelar roll såsom att
funktionaliteten ska vara densamma som hos konventionella bilar, konsumenters beteende och
kunskap. Hittills har elbilsägare uppvisat samma karaktärsdrag som early adopters då de typiskt
bor i eller runt städer, har hög inkomst, är högutbildade och bor i större hushåll med flera fordon
(Figenbaum, 2017).
Klimatmål
Lokala, nationella och internationella klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser är en
omvärldsfaktor som påverkar utvecklingen av antalet elbilar. Förbränning av fossila bränslen
är den största bidragande orsaken till ökande halter av koldioxid i atmosfären vilket i sin tur
bidrar till en global temperaturökning och klimatförändringar (Stocker, 2014). I Parisavtalet
som signerades år 2015 av 197 länder fastslås att den globala temperaturökningen ska begränsas
till väl under 2°C, med en strävan att hålla ökningen under 1,5°C jämfört med temperaturen
innan industrialiseringen (UNFCCC, 2015).
Transportsektorn har flertalet mål i linje med Parisavtalet. I Europeiska kommissionens vitbok
om transporter fastslogs målet att minska CO2-utsläppen inom transportsektorn med 60 % till
2050 jämfört med 1990. Samtidigt fastslogs att användningen av fordon med konventionella
drivmedel i städer ska halveras till 2030 och fasas ut helt till 2050 (Europeiska Kommissionen,
2011). Sverige har som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, vilket tolkats som
att CO2-utsläppen ska minskas med 70 % till 2030 jämfört med 2010 (Miljömålsberedningen,
2016). Det tidigare målet om att Sveriges energiförsörjning inte ska ha några nettoutsläpp av
klimatgaser år 2050 tolkades av Miljö- och energidepartementet (2013) som att
fordonstrafikens utsläpp ska vara nära noll år 2050. Målet skärptes med den nya klimatlagen
till att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
(Regeringen, 2017b). Lidingö stads (2013) trafikstrategi innehåller inga specifika mål för
växthusgaser men Stockholms stad har som mål att vara fossilbränslefritt år 2040
(Stadsledningskontoret, 2016).
8

Fossila drivmedel kan ersättas av el, biodrivmedel och minskad användning. Mängden utsläpp
av växthusgaser vid elbilstransporter beror av hur elen produceras. Sveriges elproduktion har
goda förutsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser genom att vara nära fossilfri.
Dock belyser flera aktörer vikten av att ta hänsyn till elbilens hela livscykel när utsläppen
beräknas och ifrågasätter hållbarheten i att använda batterier (Power Circle, 2017). Av
biodrivmedel är det idag framförallt HVO och FAME som används, men även etanol och biogas
(Skogsstyrelsen, 2017). Biodrivmedel används idag till störst del genom inblandning i fossila
drivmedel (Energimyndigheten, 2017a). Etanol blandas in i bensin, FAME blandas in i diesel
och fordonsgas består av en blandning av naturgas och biogas (Energimyndigheten, 2017a).
Dessutom kan användningen av fossila drivmedel minskas genom effektivare fordon samtidigt
som kollektivtrafik och stadsplanering ger färre transporter.
Luftkvalitet och buller
Dålig luftkvalitet orsakar stora hälsoproblem, framförallt i städer (WHO, 2016). Vägtransporter
med förbränningsmotorer försämrar luftkvaliteten genom att bidra till utsläpp av
luftföroreningar såsom kväveoxider (NOx) och partiklar (EEA, 2016). Med elbilar flyttas
utsläppen ut ur städerna till den plats där elen produceras samtidigt som mängden utsläpp från
elbilar påverkas av vilken energikälla som används vid elproduktionen.
Vägtrafik ger dessutom upphov till ljud som kan påverka människors hälsa och välmående. Vid
hastigheter under 50 km/h domineras ljud från bilar av motorljuden (EEA, 2016). Bilar med en
tyst elmotor kan därmed även minska mängden ljud i städer. I Lidingö stads (2013)
trafikstrategi finns mål om att partikel- och NOx-halter ska sänkas samtidigt som buller minskas.
Policyer och styrmedel
Enligt Fearnley et al. (2015) är incitament som sänker inköpspriset det styrmedel som är mest
effektivt för att öka mängden elbilar. Vidare har europeiska marknader med incitament för
elbilar också en högre marknadsandel elbilar än andra marknader.
Det finns i Sverige flertalet styrmedel som är tänkta att främja antalet elbilar. Det bonusmalussystem som träder i kraft 1 juli 2018, ersätter den tidigare supermiljöbilspremien. Bonusmalussystemet är ett stödsystem som beskattar fordon med höga växthusgasutsläpp genom
registrerings- och fordonsskatt, samtidigt som köpare av elbilar och andra fordon med låga
växthusgasutsläpp tilldelas en premie vid inköpet (Regeringen, 2017a). Elbilar utsätts inte
heller för den energi- och koldioxidskatt som tas ut för fossila drivmedel (Sweco, 2017).
Dessutom har laddbara bilar än mer nedsatt förmånsvärde än övriga miljöbilar (Skatteverket,
uå) vilket resulterar i ett lägre eller liknande förmånsvärde som motsvarande konventionell bil.
Genom initiativet klimatklivet går att söka stöd för att bygga laddstationer (Sweco, 2017). Från
och med 2020 kommer kommuner att kunna införa miljözoner som hindrar personbilar med
höga utsläpp av luftföroreningar. I de strängaste miljözonerna tillåts enbart renodlade elbilar,
bränslecellsbilar eller gasdrivna bilar enligt utsläppsklass Euro 6 (Regeringen, 2018).
Kostnader
Historiskt har ekonomiska faktorer som pris och driftskostnader varit viktiga för konsumenters
val av bil (Elfström, 2018). Ny teknologi är ofta dyr till en början (Figenbaum, 2017) och
inköpspriset för en elbil är idag högre än inköpspriset för en bil med konventionella drivmedel.
Det är framförallt batteriets höga material- och produktionskostnader som utgör en stor andel
av bilens totala kostnad och därmed har drivit upp priset på elbilar (EEA, 2016). Volvo Car
Group (2017) skriver att batteripriserna behöver sjunka för att göra priset för att äga en elbil
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detsamma som för andra bilar även utan subventioner. Batteripriser har snabbt förändras när
antalet elbilar har ökat. Sedan 2010 har priset på litiumjonbatterier sjunkit från 1000 $/kWh till
209 $/kWh och batteripriset förväntas år 2025 nå 100 $/kWh då priset (Total cost of ownership)
för en elbil förväntas vara som för en konventionell (Bloomberg, 2017). Hanghanipour (2018)
tror detta kan ske redan år 2022-2023 och att andelen laddbara elbilar kommer att öka när priset
är ungefär detsamma. Det lägre batteripriset kan medföra att fler konsumenter väljer elbilar
istället för laddhybrider och att räckvidden för laddhybrider ökar (Haghanipour, 2018).
2.3.3 Tidigare prognoser
Det finns flertalet tidigare studier där transportsektorns framtida utveckling analyseras.
Framförallt finns två sorters studier, backcasting och forecasting (Ny et al., 2017). Backcastingstudier utgår från framtida mål och utifrån dessa studeras vad som behöver göras för att nå målet
med dagens förutsättningar. Forecasting-studier baseras på historik och dagens förutsättningar.
Utifrån dessa kan förutsägningar om framtiden utföras.
Backcasting från klimatmål
Flertalet vetenskapliga studier utgår ifrån internationella och nationella klimatmål och beräknar
därefter andelen elbilar som krävs för att uppfylla målen. I Energimyndighetens (2012)
Färdplan 2050 konstateras att elbilar bör utgöra 50 % av nyregistrering och 20 % av
personbilsflottan år 2030 för att klara Sveriges och EUs miljömål. För att klara EUs klimatmål
menar Kågeson och Berggren (2017) att 80 % av personbilsflottan år 2050 behöver vara laddbar
och att 50 % av nyregistreringen år 2030 bör bestå av laddbara bilar. Hedegaard et al. (2011)
menar att 20 % av bilflottan behöver vara elbilar år 2030 och 30 % laddhybrider. Samtidigt
behöver 20 % av nyregistreringen bör bestå av elbilar och 30 % laddhybrider. För att möta
Parisavtalets temperaturmål om 1,5°C menar Climate Action Tracker (2016) att inga bensineller dieselbilar kan säljas efter 2035.
Forecasting
Den snabba utvecklingen av elbilar som har skett har inneburit att tidigare prognoser för
personbilsflottan snabbt har blivit inaktuella. Energimyndighetens (2014) långsiktiga prognos
om 5 % nyregistrering av laddbara fordon år 2030 passerades redan under 2017 (SCB, 2018b).
Även utredningen Fossilfrihet på väg (Miljö- och energidepartementet, 2013) prognos är låg då
den säger att laddbara bilar kommer att utgöra 15 % av nyregistreringen 2050 och 10 % av
personbilsflottan.
Även nyare prognoser har en viss spridning av resultatet. Trafikanalys (2017) och Trafikverket
(2016) påpekar att det finns en skillnad mellan de antagna klimatmålen och den beslutade
politiken för att nå målen. Trafikverket (2017) ser det ändå som rimligt att fossila drivmedel
fasas ut till 2045. Trafikanalys (2017) bedömer att laddbara bilar kan utgöra 20 % av
personbilsflottan år 2030, av dessa är en tredjedel elbilar. I IEAs (2016) framtidsscenario för
2040 utgör laddbara bilar 8 % av världens personbilar, varav två tredjedelar är laddhybrider,
och laddbara bilar utgör 16 % av Nordens personbilar. IHS Markits (2017)
marknadsundersökning för Europa, USA och Kina visar på 30 % elbilar och 16 % laddhybrider
i nybilsförsäljningen 2040. I Swecos (2017) scenario för marknadsutvecklingen utgör elbilar
6 % och laddhybrider 12 % av bilbeståndet år 2030. I samma scenario utgör elbilar 15 % och
laddhybrider 25 % av nyregistreringen. I Power Circles (2018) kommer det år 2030 att finnas
över 1,2 miljoner laddbara bilar i Sverige och 7 500 på Lidingö. Ulf Svahn från Svenska
petroleum- och biodrivmedelsintitutet menar att det kan finnas 1 – 1,2 miljoner laddbara bilar i
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Sverige till 2030 (Kristensson, 2018). Flera av dessa scenarier visar på att laddhybrider med
tiden kommer att tappa marknadsandelar till förmån för elbilarna. Kågeson och Berggren
(2017) menar att litiumtillgången begränsar andelen elbilar till 0,5 – 1,5 miljoner bilar i Sverige.
2.3.4 Biltillverkare
Biltillverkarna har en viktig roll i elbilsutvecklingen genom att driva teknikutvecklingen och
erbjuda konsumenter ett utbud av elbilar. Flera biltillverkare har under 2017 meddelat att de
satsar på elbilar och har lanserat strategier för utveckling och försäljning av elbilar. Volvo Cars
(2017) meddelade i juli 2017 att alla nya personbilsmodeller kommer att ha en elmotor från och
med år 2019. Dessutom räknar de med att sälja en miljon laddbara bilar till 2025, vilket kan
jämföras med att de under år 2016 totalt sålde 534 332 bilar (Volvo Cars, 2017). Volkswagenkoncernen kommer senast år 2030 att erbjuda minst en laddbar version av samtliga bilmodeller
samtidigt som de beräknar att ungefär ett av fyra nya sålda fordon år 2025 kan vara rent
batteridrivna (Volkswagen Group, 2017). BMW Group (2017a) förväntar sig att laddbara bilar
utgör 15 – 25 % av koncernens försäljning år 2025 samtidigt som en av fyra sålda BMW-bilar
i Skandinavien redan är eldriven (BMW Group, 2017b). Honda siktar på att två tredjedelar av
deras sålda bilar i Europa kommer att ha en elektrisk drivlina år 2025 (Honda, 2017).
Amerikanska Tesla säljer enbart renodlade elbilar. Under 2017 lanserade de sin tredje bilmodell
som ska vara en ”even more affordable car”, till skillnad från de två första modellerna som har
tillhört premiumsegmentet av bilmarknaden (Musk, 2017). Företaget planerar att med enbart
renodlade elbilar ta sig in i alla segment av fordonsmarknaden (Musk, 2017). Kinas nationella
mål att fasa ut produktionen av förbränningsmotorer till 2040 har skärpts av landets största
biltillverkare Baic som har meddelat att de har som mål att upphöra med försäljningen av
konventionellt drivna bilar till 2025 (Ågren, 2017). Även andra bilmärken har satsningar och
strategier för försäljning av elbilar som framförallt innebär att befintliga bilmodeller finns i en
elektrifierad version (Nissan, 2017, Toyota, uå).
Stefan Elfström (2018) på Volvo säger att efterfrågan från företagets kunder helt styr hur länge
Volvo kommer att fortsätta att sälja bilar som delvis drivs av fossila drivmedel. Volvo Car
Group (2017) menar att elbilsmarknaden drivs av batterikostnad, ladd-infrastruktur,
regleringar, subventioner och konsumenters intresse för alternativa mobilitetslösningar. Volvo
Car Group skriver att laddinfrastrukturen är idag långt ifrån tillräcklig för en stor andel elbilar,
men att de ser ett intresse hos konsumenterna för hållbara och praktiska mobilitetslösningar.
Elfström säger också att ett avgörande skifte mot elektrifiering kommer att ske mellan år 20202025 till följd av faktorer såsom kostnad för teknik, laddinfrastruktur och acceptans hos
kunderna.
2.3.5 Befolkningens inställning
I en opinionsundersökning utförd på uppdrag av Ellevio (2018a) i november 2017 undersöktes
intresset för elbilar i Sverige. I undersökningen, som besvarades av 1 166 personer, svarade
34 % att de planerar att skaffa en elbil i framtiden och av dem är det 74 % som planerar att köpa
den inom sex år. Ur undersökningen framgår också att den största anledningen till att inte köpa
en elbil är pris och tillgång till laddstolpar nära bostaden.
2.3.6 Norge
Försäljningen av laddbara bilar i Norge har de senaste åren ökat på ett sätt som saknar
motstycke. Mellan år 2010 och 2017 gick de laddbara bilarna från att utgöra nära 0 % till att
utgöra 38 % av marknaden (Norsk elbilforening, uå), se Figur 2.4.
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Figur 2.4 Historiskt laddbart personbilbestånd och marknadsandel i Norge 2010 – 2017. (Data: Norsk elbilforening. uå.)

Fridstrøm (2017) framhåller vikten av norska statliga incitament i utvecklingen som har skett.
Genom skattebefrielser har elbilar i Norge i snitt ett lägre försäljningspris än både bensin och
dieselbilar som är kraftig beskattade. Elbilar undantas registreringsskatt, moms, vägtullar och
avgifter på publika parkeringsplatser samtidigt som vägtrafikskatten är kraftigt reducerad.
Förmåner såsom att elbilar tillåts i taxifiler och tillgång på gratis laddning förekommer också
(Fridstrøm, 2017). Även laddhybrider är föremål för skattereduktioner, om än inte i samma
utsträckning som elbilar är. Figenbaum (2017) lyfter dessutom vikten av förbättrad
batteriteknik och ökad tillgänglighet av elbilsmodeller. Figenbaum menar att Norge har bevisat
att med tillräckliga incitament är elbilar gångbara på marknaden, även om andra länder kan
behöva ta till andra vägar för att nå samma resultat som Norge har uppnått.

2.4 Lidingö
Lidingö kommun eller Lidingö stad består av ön Lidingö samt ett antal mindre öar i Stockholms
inre skärgård. Kommunen är centralt belägen i Stockholmsområdet då den är sammanlänkad
med Stockholms kommun genom Lidingöbron.

Figur 2.5 Karta över Lidingö och dess placering i förhållande till Stockholm. (Lantmäteriet, 2018)
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Lidingö utmärker sig från övriga centrala Stockholm genom att 35 % av befolkningen bor i
småhus, en större andel än i Stockholms län som helhet (SCB, 2018c). Dessutom har Lidingös
befolkning i snitt en högre utbildningsnivå och högre årsinkomst än både befolkningen i Sverige
som helhet och i Stockholms län (Lidingö stad, 2017). Lidingö kommun hade år 2017 47 000
invånare (SCB, 2018c) och 2040 prognostiseras Lidingö kommun att ha 55 700 invånare
(RUFS, 2017).
Ellevios regionala elnät på Lidingö består av sju fördelningsstationer och har totalt 22 100
anslutna kunder (Ellevio, 2018b). Våren 2018 fanns 6 publika laddstationer för laddning av
elbilar i Lidingö kommun (Power Circle, 2018).
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3 Metod
För att besvara frågeställningarna används i det här arbetet flertalet metoder. Metoderna
presenteras i det här avsnittet tillsammans med antaganden och avgränsningar.

3.1 Litteraturstudie
I arbetets teoriavsnitt studeras och sammanställs information från vetenskapliga artiklar,
rapporter från myndigheter och rapporter från andra aktörer. Informationen kompletteras
genom kontakt med aktörer inom elbilsbranschen såsom biltillverkare och
branschorganisationer. Teoriavsnittet presenterar en beskrivning av kraftsystemet, teknik för
elbilar och deras laddning, drivkrafter för en ökad andel elbilar, hur bilbeståndet i Sverige har
utvecklats fram till idag, tidigare prognoser för elbilsbeståndet samt aktörer i elbilsbranschens
bild av den framtida elbilsmarknaden.

3.2 Insamling av data
Data för den historiska personbilsutvecklingen i Sverige, Stockholms län och Lidingö kommun
insamlas från Statistiska centralbyrån (SCB) och bearbetas för att undersöka historiskt antal och
historisk andel laddbara bilar i personbilsbeståndet och i nybilsförsäljningen. Historisk data för
Lidingö kommuns befolkningsmängd insamlas från SCB och används till att beräkna den
framtida befolkningsmängden.
Data för historisk elanvändning på Lidingö insamlades med Ellevios verktyg för historisk data,
SCADA. Timupplöst data för aktiv effekt mellan februari 2007 och april 2018 inhämtades och
bearbetades för fördelningsstationerna. Bearbetningen bestod av att beräkna effektvärden
utifrån uppmätta strömmar och härleda historiska värden till rätt station där elnätet byggts om.
Dessutom sorterades orimliga och felaktiga värden bort ur dataserierna.

3.3 Förväntad framtida utveckling
För att besvara den första frågeställningen (Hur förväntas antalet hybrid- och elbilar på Lidingö
att förändras till 2040?) undersöks den framtida utvecklingen av antalet laddbara bilar i Sverige
och Lidingö. Undersökningen utförs utifrån en analys av historisk statistik för
personbilsbeståndet, befolkningsutveckling, uppsatta klimatmål, tidigare studier, intervjuer
med biltillverkare samt branschorganisationer, förväntad prisutveckling och egna antaganden.
Analysen resulterar i en bedömning av den framtida utvecklingen vars resultat utgör grunden
för scenarierna.
3.3.1 Scenarier
Som beskrivits i teoriavsnittet kan prognoser snabbt förändras utifrån förändrade
förutsättningar. Det här arbetet har en lång tidshorisont jämfört med de historiska data som finns
tillgängliga för elbilar vilket försvårar prognoser. Därför undersöks tre möjliga scenarier för hur
stor andel av personbilsflottan som kommer att utgöras av elbilar. En enklare prognos för
utvecklingen av andelen elbilar i personbilsflottan till 2040 utförs och utgör tillsammans med
bedömningen av den framtida utvecklingen grunden för de tre scenarierna. Ett scenario
motsvarar att befintliga klimatmål uppfylls, ett scenario motsvarar det enligt litteraturstudien
lägsta troliga antalet elbilar och det sista scenariot utgör ett scenario däremellan. De tre
scenarierna omfattar därmed tre möjliga utvecklingar av antalet elbilar på Lidingö till 2040.
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3.3.2 Prognos
Det finns flertalet metoder för att prognostisera introduktionen och utvecklingen av antalet
elbilar på personbilsmarknaden. Jochem et. al. (2018) beskriver att ekonometriska modeller
med aggregerad data i stor utsträckning används på nationell nivå för att förutsäga antalet elbilar
i personbilsmarknaden. En sådan modell innebär att en olinjär sigmoid funktion, ofta S-formad,
används för att beskriva tillväxt (Jochem et. al., 2018). I det här arbetet används metoden genom
att anpassa historiska data för antalet laddbara bilar i Lidingö kommun till den logistiska
funktionen (3.1) som omformuleras till (3.2) (Höök et. al., 2011). Parametrarna a, b, c och t0
ges av kurvanpassningen, x är andelen laddbara bilar vid år t.
𝑥(𝑡) =
𝑥(𝑡) =

𝑎
1 + 𝑏𝑒 −𝑐𝑡

(3.1)

𝑎

(3.2)

1+

𝑒 −𝑐(𝑡−𝑡0 )

För anpassningen används MATLABs verktyg Curve Fitting Tool (cftool) som använder minsta
kvadratmetoden för att minimera felet. Därefter används MATLAB för att extrapolera data för
andelen elbilar i det totala personbilbeståndet fram till år 2040.
3.3.3 Andel elbilar
Utifrån tidigare prognoser från myndigheter, biltillverkare och andra aktörer inom
elbilsbranschen som presenteras i litteraturstudien antas att det är troligt att minst 25 % av
Lidingös personbilsflotta består av elbilar år 2040. Utifrån de studier som presenteras i
litteraturstudien antas även att 60 % av Lidingös personbilsbestånd är elbilar år 2040 för att
uppnå samtliga befintliga klimatmål. Funktionen (3.2) kalibreras därför för att uppfylla att
25 %, 40 % samt 60 % av personbilsflottan består av elbilar år 2040. De tre variationerna av
funktionen utgör därefter grunden till tre scenarier som används för vidare beräkning.
3.3.4 Antal elbilar
Som beskrivs i teoriavsnittet har antalet personbilar per invånare i Lidingö kommun varit
konstant sedan 2010. Utvecklingen av det totala antalet personbilar antas därför även i
framtiden vara proportionell mot befolkningsutvecklingsutvecklingen. Befolkningsmängden
beräknas med ett polynom av andra graden. Befolkningsökningen i Lidingö kommun antas vara
linjär efter diskussioner med Felix (2018), detta styrks av prognoser enligt RUFS (2017) då
befolkningsökningen på Lidingö inte antas växa lika snabbt som i många andra delar av landet.
Historisk data för befolkningsmängd i Lidingö kommun, mellan år 1991 och 2016, anpassas till
polynomet (3.3) med MATLABs verktyg cftool. Polynomet kan därefter användas för att
beräkna framtida befolkningsmängd i Lidingö kommun. Parametrarna A och B ges av
kurvanpassningen, y är andelen laddbara bilar vid år t.
𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵

(3.3)

Det totala antalet personbilar kan därmed beräknas utifrån befolkningsökningen och det totala
antalet personbilar vid ett givet årtal t enligt (3.4).
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑡) = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟2016 ∙
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𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑(𝑡)
𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑2016

(3.4)

Antalet elbilar vid ett givet årtal beräknas utifrån det totala antalet personbilar och andelen av
personbilarna som är elbilar enligt (3.5) för de tre scenarierna.
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑡) = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑡) ∙ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑡)

(3.5)

3.4 Lastprofiler för elbilsladdning
För att besvara arbetets andra och tredje frågeställning (Hur kommer förändringen att påverka
lasterna i elnätet? och Hur kan förändringen påverka elnätet på regionalnivå i framtiden?)
undersöks storleken på den maximala effektanvändningen från laddningen av elbilar. Dessutom
skapas två lastprofiler för varje scenario: en för laddning med maximal effekt samt en genom
sammanlagring distribuerad lastprofil. Lasterna beräknas för respektive fördelningsstation i
Lidingös elnät samt för Lidingö som helhet.
År 2018 är Lidingös 22 100 kunder anslutna till sju fördelningsstationer. Antalet elbilar som
laddas via respektive fördelningsstation beräknas utifrån antalet anslutna kunder vid respektive
fördelningsstation och kundtyp. Kunderna delas här in i tre typer: villahushåll, lägenhetshushåll
och övriga kunder.
Erhållen data för antalet anslutna kunder saknar uppgifter om typ av kund. Därför uppskattas
antal villahushåll och antal övriga kunder som är anslutna till respektive fördelningsstation
genom beräkningar i QGIS Desktop. Beräkningarna utförs genom jämförelse av kartor för
bebyggelse (Lantmäteriet, 2017) och Ellevios interna kartor för elnätets utsträckning.
Byggnader registrerade som både bostad och småhus antas innehålla ett villahushåll, byggnader
registrerade som någon typ av verksamhet antas innehålla en övrig kund. Resterande kunder
antas vara lägenhetshushåll.
Villahushåll antas i snitt ha 1,5 personbilar som laddas via elnätet, lägenhetshushåll i snitt 0,5
personbilar och övriga kunder antas inte ladda några personbilar.
Därefter beräknas antalet personbilar anslutna till respektive fördelningsstation utifrån antalet
villa- och lägenhetshushåll. Antalet elbilar beräknas och justeras utifrån
befolkningsutvecklingen enligt metoden som tidigare beskrivits.
Laddning av elbilarna antas ske genom normalladdning med effekten 3,7 kW. Varje bil antas
dagligen ladda 10 kWh vilket kan motsvara 50 km körsträcka med elanvändningen
0,2 kWh/km. Det är en längre körsträcka än dagens medelkörsträcka per dag på Lidingö, 32 km
(Länsstyrelserna, 2018). Den högre sträckan förväntas täcka in även framtida ökade
körsträckor. 0,2 kWh/km är idag praxis att använda vid beräkningar och motsvarar ett årsmedel
hos bilens elförbrukning.
3.4.1 Maximal effektanvändning
Den maximala effektanvändningen som kan uppstå från laddning av bilar uppnås om samtliga
elbilar som är anslutna till stationen laddas samtidigt. Den maximala lasten vid varje
fördelningsstation beräknas utifrån effekten för laddarna och antalet bilar som laddas vid
respektive station enligt (3.6), där PMax är maximal effekt och nElbilar är antalet elbilar.
𝑀𝑎𝑥
𝑀𝑎𝑥
𝑃𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
= 𝑛𝐸𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑃𝐿𝑎𝑑𝑑𝑎𝑟𝑒
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(3.6)

3.4.2 Plan lastprofil
Lastprofiler för den maximala effektanvändningen skapas med MATLAB. Lastprofilerna
sträcker sig över ett dygn och använder timupplöst data. Samtliga elbilar på Lidingö ansluts vid
17.00 och bilarnas batterier laddas med full effekt tills den energi som används under dagen
åter har laddats i batteriet. Lastprofilen är därmed helt plan under tiden som elbilarna laddas
och kallas härefter ”plan lastprofil”.
3.4.3 Distribuerad lastprofil
Genom sammanlagring kommer elanvändningen från laddningen av elbilarna i verkligheten
vara mer dynamisk och distribuerad i tiden än vad den plana lastprofilen visar. Flertalet tidigare
studier har undersökt lastprofiler från elbilsladdning med deterministiska eller stokastiska
modeller (Munkhammar, 2015). Ett MATLAB-program (Grahn et. al., 2013) som använder
Grahn-Munkhammar-modellen används för att simulera effektanvändningen för invånarna på
Lidingö. Grahn-Munkhammar-modellen beskrivs noggrannare nedan. Programmet används för
att generera en distribuerad lastprofil för varje timme under ett år med 500 elbilar som laddas
med 3,7 kW. 3,7 kW är idag är den vanligaste laddeffekten i Sverige (Svensk Energi, 2014).
Utifrån den genererade lastprofilen beräknas ett medeldygn genom att ta medelvärdet för
samtliga vardagar. Profilen skalas för att motsvara samma energimängd som vid 50 km daglig
körsträcka vilket är något högre än i Sverige som genomsnitt. Profilen skalas också för att
motsvara det antal elbilar som är anslutna till respektive fördelningsstation. Den distribuerade
lastprofilens maximala effektanvändning avläses ur lastprofilen. Bearbetningen av lastprofilen
utförs i MATLAB.
Grahn-Munkhammar-modellen
Grahn-Munkhammar-modellen för hemmaladdning av elektriska fordon använder en
Markovkedja för att stokastiskt simulera beteendet hos elbilsanvändare (Grahn et. al., 2013).
Jogréus (2009) beskriver en Markovkedja som en tidsdiskret stokastisk process som har
Markovegenskapen. En tidsdiskret process är en följd av variabler X(t) vid fixa tidpunkter,
exempelvis temperaturen klockan åtta under en vecka. Markovegenskapen innebär att enbart
det nuvarande tillståndet X(t-1) och en sannolikhetsfördelning bestämmer nästa tillstånd X(t).
Därmed påverkar tidigare tillstånd såsom X(t-2) inte nästa tillstånd. Markovkedjor kan bland
annat användas för att beskriva befolkningsprocesser. Grahn-Munkhammar-modellen
genererar en syntetisk elanvändning från laddning av ett givet antal bilar med en given
laddeffekt för varje minut eller timme under ett år (Grahn et. al., 2013). Modellen använder en
sannolikhetsfunktion för om bilen laddas eller inte. Funktionen baseras på bilägarens beteende
samt om bilen förväntas vara hemma och laddas vid den givna tidpunkten. Modellen använder
flera parametrar som är fixerade vid ett referensscenario för ett körmönster med 0,2 kWh/km
elanvändning, 24 kWh batterikapacitet i bilen och en årlig körsträcka om 12 200 km, vilket
motsvarar ett referensscenario med svenska förhållanden.
3.4.4 Förändring av lastprofiler
För att undersöka påverkan på det regionala elnätet jämförs lasterna från laddningen av elbilar
med befintlig elanvändning. Historiska data för effektuttaget i stationerna studeras och de dygn
med högst effektuttag från befintliga laster identifieras. Det är data för befintlig elanvändning
från feb 2007 till april 2018 som bearbetas. Nya effektkurvor skapas genom att addera lasten
från elbilsladdning till de befintliga maxlasterna. Effektkurvorna analyseras för att bedöma hur
stor påverkan som elbilsladdningen kommer att ha för belastningen på stationerna.
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3.5 Avgränsningar
Projektet avgränsas till det regionala elnätet i Lidingö kommun. Därmed undersöks de
fördelningsstationer som förser Lidingö kommun och några mindre öar som är anslutna till
Lidingös elnät. Lidingö kommun har valts utifrån att det är ett område nära centrala Stockholm
med en hög andel av befolkningen boende i villor, med hög utbildningsnivå och hög
medelinkomst hos invånarna. Utifrån detta förväntas andelen elbilar på Lidingö kommer att
vara bland de högsta i Stockholms län och därmed också påverkan på elnätet.
Gemensamt för de prognoser som redovisas i bakgrundsavsnittet är att de pekar på att
laddhybrider tappar marknadsandelar till elbilarna allteftersom batteritekniken blir billigare och
laddinfrastrukturen byggs ut. Till följd av att batterikapaciteten hos moderna laddhybrider är
större än den energi som för daglig körning antas det ha liten betydelse för elnätet om det är
elbilar eller laddhybrider som laddas då den dagliga laddningen är likadan. Därmed görs ingen
skillnad på laddhybrider och elbilar i beräkningarna. Det tas inte heller någon hänsyn till
elhybridbilar då de inte laddas via elnätet.
I det här arbetet modelleras enbart laddning i hemmet eftersom, som det beskrivs i teoriavsnittet,
över 80 % av all laddning sker i hemmet. Därmed tas inte hänsyn till personbilar som används
för att pendla till Lidingö, destinationsladdning eller laddning av andra fordon än personbilar.
Antalet publika laddstationer på Lidingö är idag lågt och även i framtiden antas lasten från dessa
vara försumbar för det regionala elnätet. Eftersom ett medeldygn tas fram görs ingen skillnad
mellan laddning under vardag och helg eller laddningen under olika årstider.
Prognosen utgår enbart från historiska data. Scenarierna kalibreras utefter tidigare studier,
prognoser och förväntat prisutveckling för elbilar. Det tas ingen direkt hänsyn till politik,
policyer och styrmedel trots att det är faktorer som kommer inverka på antalet elbilar i
personbilsbeståndet.

3.6 Verifiering av resultat
Den beräknade befolkningsutvecklingen verifieras med prognoser från Stockholms läns
landsting (RUFS, 2017). Det beräknade antalet personbilar verifieras med prognoser från
Trafikanalys (2017). Det beräknade antalet elbilar för år 2017 jämförs med statistik för det
verkliga utfallet (SCB, 2018).
3.6.1 Känslighetsanalys
En känslighetsanalys utförs där det undersöks hur lasten påverkas av att effekten på elbilarnas
laddare förändras. Bilar laddas i analysen med 11 kW eller 2,3 kW istället för 3,7 kW. Den
maximala effekten för laddning beräknas och lastprofilen för distribuerad laddning simuleras
för Lidingö som helhet år 2040 enligt Scenario 1. Dessutom undersöks hur antalet elbilar som
laddas påverkar formen hos den distribuerade lastprofilen genom att simulera laddning med 1,
10, 500 och 1000 bilar. De tre scenarierna utgör i sig självt en känslighetsanalys av andelen
elbilar i modellen när a-parametern i funktionen (3.2) förändras. Även c- och t0-parametern
varieras.
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4 Resultat
I det här avsnittet presenteras en bedömning av hur antalet elbilar förväntas utvecklas
tillsammans med det beräknade antalet elbilar på Lidingö fram till år 2040, de beräknade
lastprofilerna, det beräknade maximala effektuttaget, en jämförelse med befintlig last samt
resultatet av känslighetsanalysen.

4.1 Förväntad framtida utveckling
Utifrån litteraturstudien kunde konstateras att andelen laddbara personbilar har ökat markant
sedan år 2010. Vid slutet av år 2017 fanns 85 elbilar på Lidingö och antalet antas fortsätta öka
för att stabiliseras runt år 2040. Sammanställd historisk statistik för det laddbara
personbilsbeståndet och nyregistrering av laddbara bilar finns presenterad i Bilaga A.
Av de antagna klimatmålen bedöms i det här arbetet att målen om ett fossilbränslefritt
Stockholm till 2040, Sveriges noll-nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och EUs utfasning av
konventionella drivmedel till 2050 motsvara varandra i andel laddbara bilar i
personbilsbeståndet. Därmed är Stockholms stads mål de mest ambitiösa eftersom Stockholm
bedöms behöva föregå EU med 10 år för att uppfylla klimatmålen. Lidingö kommun har inga
beslutade mål om utfasning av fossildrivna fordon men antas sträva mot samma mål som
Stockholms stad. För att uppnå klimatmålen visar tidigare studier att andelen laddbara bilar bör
motsvara mellan 60 % och 80 % av personbilsflottan det år då klimatmålet uppfylls. För att
Lidingö ska uppfylla Stockholms miljömål antas i detta arbete att 60 % av personbilsflottan
består av laddbara bilar år 2040, vilket bör ligga till grund för ett scenario med den högsta
möjliga andelen laddbara bilar.
Antalet elbilar bedöms här dock inte komma att uppnå det antal som krävs för att uppfylla de
klimatmål som är antagna internationellt, nationellt och lokalt. Tidigare prognoser och studier
har en viss spridning vad gäller antalet laddbara bilar. Flera av dem pekar mot att minst 20 %
av bilarna kommer att utgöras av laddbara bilar år 2030. 1,2 miljoner elbilar år 2030 antas här
motsvara 20 – 25 % av bilbeståndet. Det antas här att det tar 15 år innan andelen laddbara bilar
i nybilsförsäljningen slår igenom till att motsvaras i bilbeståndet. Som en följd av dessa
antaganden kan nybilsmarknaden år 2025 ge en bild av personbilsflottan år 2040. En miljon
laddbara Volvo-bilar antas motsvara 20 – 25 % av totala försäljningen år 2025 förutsatt att
totala antalet personbilar i samhället hålls på dagens nivå. Övriga biltillverkare som redovisar
laddbara bilars förväntade marknadsandelar visar på liknande marknadsandelar.
Opinionsundersökningen som utförts på uppdrag av Ellevio tolkas här som att 25 % av de
tillfrågade kommer att köpa en elbil innan slutet av år 2023. Utifrån dessa förutsättningar
bedöms andelen laddbara bilar i personbilsbeståndet på Lidingö att minst vara 25 % år 2040,
en högre andel än i Sverige som helhet. Andelen 25 % bör därmed ligga till grund för ett
scenario med lägsta möjliga andel av laddbara bilar år 2040.
Kostnader och politiska beslut bedöms här vara de viktigaste faktorerna för utvecklingen av
antalet elbilar. Utvecklingen i Norge visar att en snabb etablering av elbilar på
personbilsmarknaden är möjlig om tillräckliga ekonomiska incitament finns. Gemensamt för
de prognoser som redovisas i bakgrundsavsnittet är att de pekar på att laddhybrider tappar
marknadsandelar till elbilarna allteftersom batteritekniken blir billigare och laddinfrastrukturen
byggs ut. Utjämningen av prisskillnaden mellan elbilar och konventionella bilar bedöms

19

resultera i en kraftig ökning av andelen elbilar i personbilsbeståndet efter år 2025 samt att
andelen laddhybrider i personbilsbeståndet kommer att sjunka efter samma årtal.
4.1.1 Prognos
Som beskrivits noggrannare i metodavsnittet beräknas det framtida antalet elbilar utifrån den
förväntade befolkningsmängden, antalet personbilar och andelen elbilar. Anpassning av
parametrar i polynomet (3.3) ger att befolkningsmängden i Lidingö kommun vid år t beräknas
enligt (4.1) där t = 0 motsvarar år 0. Det totala antalet personbilar beräknas därefter utifrån
befolkningsmängden enligt (3.4).
𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 383,3𝑡 + 36720

(4.1)

För att beräkna antalet elbilar från antalet personbilar och andelen elbilar enligt (3.5) görs en
anpassning av funktionen för andelen elbilar. Prognosen för den framtida utvecklingen av
andelen elbilar resulterar i parametrarna a, b och c i funktionen (3.2) som presenteras i Tabell
4.1. Parameter a motsvarar funktionens amplitud, i detta fall andelen elbilar, då tiden går mot
oändligheten. Parameter c påverkar hur snabbt ökningen sker i den branta delen av den sformade kurvan. Parameter t0 påverkar vilket årtal som ökningen är som störst.
Konfidensintervallen för parametrarna, framförallt konfidensintervallet till parameter a, är
betydligt större än parameterns värde och metoden bedöms därför inte kunna säkerställa
parametrarnas värde med tillräcklig statistisk säkerhet för att ge en relevant prognos. Prognosen
utgör därför inte ett eget scenario i senare beräkningar.
Tabell 4.1 Parameter med konfidensintervall för prognosens kurvanpassning

Parameter
a
c
t0

Värde med 95 % konfidensintervall
0,2471 (-3,533; 4,027)
0,6501 (0,3087; 0,9916)
2021 (1994; 2048)

4.1.2 Antal elbilar
Analysen av den framtida utvecklingen resulterar i tre möjliga scenarier för den framtida
utvecklingen av elbilar på Lidingö. Scenario 1 – Lägsta antal motsvarar att 25 % av
personbilarna på Lidingö är elbilar år 2040 vilket är det lägsta antalet elbilar som förväntas
enligt analysen av den framtida utvecklingen som tidigare beskrivits i det här arbetet. Scenario
2 – Klimatmål motsvarar att 60 % av personbilarna på Lidingö är elbilar år 2040 vilket också
motsvarar att samtliga befintliga klimatmål uppfylls. Scenario 3 – Medel motsvarar att 40 % av
personbilarna på Lidingö är elbilar år 2040, vilket är ett medelscenario mellan de två andra
scenarierna.
Eftersom den utförda prognosen bedömdes sakna tillräcklig statistisk säkerhet för att utgöra en
relevant prognos valdes parametrarna i funktionen (3.2) som beskriver utvecklingen av andelen
elbilar för att motsvara en sammanvägning av den utförda analysen och prognosen. Valet av
parametrar utgick från parametrarna som gavs i prognosen, men de slutgiltiga parametrarna
valdes efter en analys av hur de olika parametrarna påverkade resultatet. Parameter a motsvarar
direkt det andelen elbilar år 2040. Parameter påverkar hur snabbt ökningen av andelen elbilar
sker, Scenario 2 motsvarar den största ökningen och har därmed det högsta värdet vilket
resulterar i att tillväxten börjar något tidigare och slutar något senare. Parameter t0 väljs för att
ge en kraftig ökning av andelen elbilar efter år 2025 som beskrivits i litteraturstudien. Valda
parametrar för funktionen (3.2) redovisas i Tabell 4.2.
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Tabell 4.2 Valda parametrar a, b och t0 i funktion (3.2) för beräkning av andel elbilar i de tre scenarierna
a
0,25
0,60
0,40

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

c
0,322
0,419
0,373

t0
2029
2029
2029

Utifrån befolkningsökningen, antalet personbilar och andelen elbilar beräknas antalet elbilar
enligt (3.5). Beräknat antal elbilar i Lidingö kommun vid givet årtal presenteras i Figur 4.1.
Beräkningarna ger en S-formad ökning av antalet elbilar fram till år 2040 för samtliga scenarier.
Den beräknade befolkningsmängden, antalet personbilar och elbilar på Lidingö från år 2017 till
år 2040 presenteras i Bilaga B, för samtliga undersökta fördelningsstationer. I alla scenarier
sker den procentuellt största ökningen av antalet elbilar mellan år 2020 och år 2025. Det största
antalet elbilar erhålls år 2040.
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Figur 4.1 Antal elbilar i Lidingö kommun år 2017-2040 i de tre scenarierna.

4.2 Lastprofiler
Den maximala effektanvändningen från laddningen av elbilar beräknas utifrån antalet elbilar.
Dessutom skapas två lastprofiler för varje scenario: en för laddning med maximal effekt samt
en distribuerad lastprofil enligt Grahn-Munkhammar-modellen. Lasterna beräknas för
respektive fördelningsstation i Lidingös elnät samt för Lidingö som helhet.
De beräknade lastprofilerna för laddning av elbilar på Lidingö år 2040 redovisas i Figur 4.2 för
Scenario 1, i Figur 4.3 för Scenario 2 och Figur 4.4 för Scenario 3. Dessutom presenteras de
absoluta värdena för maximal last i Tabell 4.3. Lastprofilerna visar att den maximala
effektanvändningen inträffar på sen eftermiddag och tidig kväll. Den distribuerade lastprofilen
utgör som mest 28 % av den maximala lastens effekt, men laddar under ett dygn elbilarna med
samma mängd energi eftersom laddningen sker under en längre tid.
Lastprofilerna för respektive fördelningsstation på Lidingö har samma form som för Lidingö
som helhet. Simulering med Grahn-Munkhammarmodellen och olika antal elbilar uppvisade att
den distribuerade lastprofilen blir jämnare ju fler bilar som laddas genom
sammanlagringseffekten. Vid simuleringar med mer än 100 elbilar uppvisar simuleringarna en
likartad form men med olika amplitud. I det här arbetet överskrider antalet elbilar 100 efter år
2017. Därför skalas lastprofilens amplitud om när antalet antal bilar förändras, men formen
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förändras inte. Lastprofilerna uppvisar dessutom samma form för alla tre scenarierna, men
Scenario 3 har under hela dygnet 140 % högre effekt än Scenario 1 och Scenario 3 har under
hela dygnet 60 % högre effekt än Scenario 1.

Figur 4.2 Lastprofiler från laddning av elbilar för Lidingö som helhet år 2040 samt respektive fördelningsstation på Lidingö
för Scenario 1 – Lägsta antal. Överst ses lasten för Lidingö under ett dygn genom laddning med plan och distribuerad lastprofil.
I mitten ses lasten över ett dygn för respektive fördelningsstation plan lastprofil. Nederst ses lasten över ett dygn för respektive
fördelningsstation genom distribuerad lastprofil.
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Figur 4.3 Lastprofiler från laddning av elbilar för Lidingö som helhet år 2040 samt respektive fördelningsstation på Lidingö
för Scenario 2 – Klimatmål. Överst ses lasten för Lidingö under ett dygn genom laddning med plan och distribuerad lastprofil.
I mitten ses lasten över ett dygn för respektive fördelningsstation plan lastprofil. Nederst ses lasten över ett dygn för respektive
fördelningsstation genom distribuerad lastprofil.
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Figur 4.4 Lastprofiler från laddning av elbilar för Lidingö som helhet år 2040 samt respektive fördelningsstation på Lidingö
för Scenario 3 – Medel. Överst ses lasten för Lidingö under ett dygn genom laddning med plan och distribuerad lastprofil. I
mitten ses lasten över ett dygn för respektive fördelningsstation plan lastprofil. Nederst ses lasten över ett dygn för respektive
fördelningsstation genom distribuerad lastprofil.

Beräknad maximal effektanvändning från laddning av samtliga elbilar på Lidingö för år 2017
till år 2040 redovisas i Tabell 4.3. Lasten ökar som mest procentuellt mellan år 2020 och år
2025. De största lasterna erhålls år 2040. Maximal effektanvändning för respektive
fördelningsstation redovisas i Bilaga C.
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Tabell 4.3 Beräknad maximal effektanvändning från laddning av elbilar på Lidingö för år 2017-2040
2017
2020
2025
2030
2035
2040
0,318
0,858
3,95
11,6
18,5
21,7
Scenario 1 Maxlast plan lastprofil [MW]
0,088
0,237
1,09
3,20
5,11
5,99
Maxlast distribuerad [MW]
Scenario 2 Maxlast plan lastprofil [MW]
Maxlast distribuerad [MW]

0,270
0,075

0,966
0,267

7,13
1,97

28,8
7,96

46,7
12,9

52,9
14,6

Scenario 3 Maxlast plan lastprofil [MW]
Maxlast distribuerad [MW]

0,311
0,0858

0,966
0,267

5,54
1,53

18,9
5,21

30,4
8,39

35,0
9,66

4.2.1 Förändring av lastprofiler
Påverkan på det regionala elnätet undersöks genom att addera de beräknade och simulerade
lasterna från laddningen av elbilar till den uppmätta befintlig elanvändning under ett vinterdygn
med hög last.
I Figur 4.5 och Figur 4.6 redovisas den beräknade lasten för Scenario 1 från laddning av elbilar
tillsammans med övrig last ett vinterdygn år 2040 vid fördelningsstation 1. Lasten från elbilarna
sammanfaller med och förstärker den befintliga effekttoppen som inträffar under tidig kväll.
För fallet med den plana lastprofilen från laddning av elbilar ökar den maximala lasten med
20 %, för fallet med distribuerad last bidrar elbilarna till 5 % högre maximal last. Övriga
stationer visar liknande resultat och presenteras i Bilaga D.
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Figur 4.5 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 1 år 2040.
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Figur 4.6 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 1 år 2040.

Den procentuella ökningen av maxlasten efter att elbilsladdningen har adderats till befintlig last
beräknas. I Tabell 4.4 redovisas den procentuella ökningen av maxlasten för alla
fördelningsstationer och i Bilaga D redovisas deras lastprofiler.
Tabell 4.4 Förändrad maximal last under det högst belastade vinterdygnet år 2040
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
20%
49%
32%
5,5%
13%
8,9%

Station 1

Plan lastprofil
Distribuerad lastprofil

Station 2

Plan lastprofil
Distribuerad lastprofil

29%
7,9%

70%
19%

46%
13%

Station 3

Plan lastprofil
Distribuerad lastprofil

25%
7,1%

62%
17%

41%
11%

Station 4

Plan lastprofil
Distribuerad lastprofil

17%
4,7%

42%
12%

28%
7,6%

Station 5

Plan lastprofil
Distribuerad lastprofil

24%
6,8%

60%
16%

39%
11%

Station 6

Plan lastprofil
Distribuerad lastprofil

27%
7,4%

65%
18%

43%
12%

Station 7

Plan lastprofil
Distribuerad lastprofil

18%
5,1%

45%
12%

30%
8,2%

4.3 Känslighetsanalys
För att undersöka inverkan av olika parametrar i beräkningarna utförs tre känslighetsanalyser.
Effekten för laddning av elbilarna ändras från 3,7 kW till 2,3 kW och 11 kW. Laddeffekten med
påverkar storleken på och tidpunkten för lasterna i stationerna. Tabell 4.5 visar beräknade
maxlaster på Lidingö år 2040 enligt Scenario 1 vid laddning med 11 kW, 3,7 kW och 2,3 kW,
både för extremfallet och mer distribuerad last. Vid plan lastprofil ökar stationens maximala
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last proportionerligt med laddarnas effekt. Vid distribuerad laddning påverkas maxlasten
mindre av laddarnas effekt.
Tabell 4.5 Maximal last Lidingö år 2040 Scenario 1 laddning med 11 kW, 3,7 kW och 2,3 kW.

Effekt laddare
11 kW
3,7 kW
2,3 kW

Maxlast extremfall Maxlast distribuerad
[MW]
[MW]
64,5
7,95
21,7
5,99
13,5
4,87

Laddning med hög effekt laddar batteriet snabbare än med låg effekt. Därmed förändras också
lastprofilen vid elbilsladdningen. I Figur 4.7 visas lastprofiler för laddning med 11 kW, 3,7 kW
eller 2,3 kW vid distribuerad laddning på Lidingö år 2040 enligt Scenario 1. Maxlasten är 32 %
högre och inträffar 2 timmar tidigare då samtliga bilar laddas med 11 kW jämfört med om
samtliga bilar laddas med 3,7 kW. Vid laddning med 2,3 kW ges 19 % lägre maxeffekt och
inträffar 2 h senare.

Figur 4.7 Lastprofiler under ett dygn för distribuerad laddning av 5860 bilar med laddning vid 11 kW, 3,7 kW eller 2,3 kW.

Dessutom undersöks hur antalet elbilar som laddas påverkar formen hos den distribuerade
lastprofilen genom att simulera laddning med 1, 10, 500 och 1000 bilar. Undersökningen av hur
antalet bilar som laddas påverkar lastprofilen för distribuerad laddning visar att ju fler bilar som
laddas desto mindre oregelbunden blir lastprofilen. Laddning av en elbil ger en oregelbunden
lastprofil medan laddning av fler bilar ger en jämnare och mer förutsägbar lastprofil genom
sammanlagring.
De tre scenarierna utgör i sig självt en känslighetsanalys av andelen elbilar i modellen när aparametern i funktionen (3.2) förändras. Även c- och t0-parametern varieras. Förändring av
parametrarna i funktionen (3.2) visar att a-parametern påverkar funktionens amplitud, cparametern påverkar hur snabbt ökningen sker och funktionens lutning. to-parametern påverkar
hur tidigt ökningen i funktionen sker.
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5 Diskussion
I det här avsnittet diskuteras den förväntade framtida utvecklingen av antalet elbilar på Lidingö,
hur det kommer att påverka lasterna i det regionala elnätet samt vilka åtgärder Ellevio bör vidta
för att hantera förändringen. Avsnittet avslutas med förslag på framtida arbeten kopplade till
området.

5.1 Förväntad framtida utveckling
Inträdet av elbilar och laddhybrider på personbilsmarknaden har gått fort. Efter mindre än tio
år utgör laddbara bilar en procent av personbilsbeståndet och fem procent av nybilsmarknaden
i Sverige. Bristen på historisk statistik gör att prognoser behöver ta hänsyn till flertalet
omvärldsfaktorer som kommer att påverka den fortsatta utvecklingen, om prognoserna ska vara
tillförlitliga. Den snabba förändringen av elbilsmarknaden har gjort att till och med
Energimyndigheten och Miljö- och energidepartementets prognoser är inaktuella redan efter
fem år. Politiska beslut har en stor inverkan på bilmarknaden, det visas av den snabba
utvecklingen som skett i Norge där incitament möjliggjort en snabb etablering av elbilar. I
Sverige illustreras vikten av incitament i den markanta reduktionen i nya etanolbilar efter att
definitionen av miljöbilar förändrades år 2013. För att elbilarna ska vara konkurrenskraftiga
mot konventionella bilar krävs att tekniken och kostnaden för elbilar motsvarar de
konventionella bilarna. Den förväntade prisutjämningen runt år 2025 förväntas leda till en
ökning av antalet elbilar, men den tidpunkten kan förskjutas framåt eller bakåt i tiden. Även
andra faktorer såsom utbyggnaden av laddinfrastruktur och utvecklingen av andra alternativa
drivmedel kommer att påverka det framtida antalet elbilar.
Det finns en möjlighet att de biltillverkare som har presenterat förväntade marknadsandelar för
laddbara bilar inte är representativa för den totala bilmarknaden. Det är framförallt dyrare
biltillverkare som har publicerat siffror för den förväntade försäljningen av laddbara bilar. Det
innebär att deras kunder är mindre priskänsliga och det är möjligt att deras elbilsförsäljning är
högre än hos billigare biltillverkare, så länge som laddbara bilar är dyrare än konventionella.
Samtidigt förväntas detta ha en mindre inverkan på Lidingö än i andra områden
Andelen laddbara bilar på Lidingö förväntas vara hög i förhållande till andra områden. Statistik
från SCB visar att andelen laddbara bilar i Lidingö kommun idag är högre än i Sverige som
helhet, men lägre än i Stockholms län. Det laddbara bilbeståndet på Lidingö kan vara större än
vad statistiken visar eftersom många nya bilar är tjänstebilar eller leasas och därför är
registrerade i den kommunen som företaget finns. Användningen av elbilarna skulle också
kunna överskattas genom att bilägaren har flera bilar och därmed inte använder bilen
regelbundet eller förvarar bilen någon annanstans än i hemmet. Det ska dock tilläggas att
Lidingö har större andel rena elbilar än både Stockholms län och Sverige.
De beräknade befolkningsmängderna överensstämmer med prognoser från Stockholms läns
landsting (RUFS, 2017). Det beräknade antalet personbilar år 2017 är 6 % högre än det verkliga
antalet personbilar samma år. Men som beskrivits är det möjligt att det finns fler bilar i
verkligheten än vad statistiken visar. En annan orsak kan vara att Lidingös elnät inte exakt
motsvarar Lidingö kommun utan även förser några kunder på mindre öar utanför Lidingö
kommun.
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Beräkningarna visar att den största procentuella ökningen av antalet elbilar sker mellan 2020
och 2025. Litteraturstudien visar att denna ökning borde ske efter år 2025, alltså något senare
än vad som kan ses i resultatet.
Trots att det kommer att ske en befolkningsökning fram till år 2040 är det svårt att förutsäga
hur bilanvändningen kommer att utvecklas. Användandet av bilar förväntas förändras genom
självkörande bilar, bilpooler, ökat kollektivtrafikåkande och ökat cyklande. Det kan medföra
att personbilstransporterna minska och att laddningen inte i lika hög grad sker i hemmet.
Dessutom har både utvecklingen hos etanol- och dieseldrivna bilar visat att styrmedel kan
påverka utvecklingen.

5.2 Scenarier
Den snabba utvecklingen gör att tidsserierna med historiska data är för korta för att kunna göra
tillräckliga prognoser enbart baserade på bilbeståndets historiska utveckling. Istället krävs att
hänsyn tas till omvärldsfaktorer som snabbt kan förändras såsom politik vilket inför nya
dimensioner i modellen. Detta hanteras i det här arbetet genom att inte helt tillförlita sig på den
prognos som utförs utan också använda tre scenarier som är tänkta att täcka in flera möjliga
utvecklingar vilket visar både den största och den minsta möjliga förändringen av lasterna.

5.3 Lastprofiler
Både laddning med maximal effekt och mer distribuerad laddning undersöks i arbetet. Den
maximala lasten uppnås enbart om samtliga elbilar som är anslutna till stationen laddas
samtidigt vilket är en situation som kommer att inträffa mycket sällan. Lastprofilen kommer
inte heller att vara så jämn som i den simulerade distribuerade lasten. I verkligheten kommer
lasten att vara mer oregelbunden, men ju fler inkopplade elbilar desto jämnare kommer
lastprofilen att vara genom sammanlagring. Det är trots det relevant att beakta både den
maximala lasten och den distribuerade lasten vid dimensionering för att kunna hantera alla
laster som kan uppstå.
När lasterna beräknas i det här arbetet antas att elbilarnas batterier dagligen laddas med 10 kWh
vilket motsvarar en körsträcka på 50 km med en elanvändning om 0,2 kWh/km. 0,2 kWh/km
är ett medelvärde för olika bilmodeller och körning under ett år. Elanvändningen kan vara både
högre eller lägre under olika situationer. Som beskrivs i teoriavsnittet kan elbilar år 2040 ha en
batterikapacitet upp till 100 kWh. För att ladda ett så stort batteri från tomt till fullt krävs
antingen längre tid för att ladda eller laddning med högre effekt. Sådan laddning kan ske
sporadiskt exempelvis efter långa körsträckor eller om batteriet inte laddas dagligen, men
bedöms ha större betydelse för det lokala elnätet än det regionala elnätet.
I simuleringen antas laddare ha effekten 3,7 kW. Det är den vanligaste effekten för laddning,
men även laddning med högre och lägre effekt förekommer i hemmet. Känslighetsanalysen
visar att laddning med högre effekt skulle leda till högre maxeffekt, men att maxeffekten i något
mindre grad sammanfaller med effekttoppen från övrig last.

5.4 Förslag till åtgärder för Ellevio
I detta avsnitt besvaras den tredje frågeställningen (Vilka åtgärder i närtid kan vidtas av Ellevio
för att skapa mervärde?).
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Elbilsladdning kommer att bidra till att elanvändningen ökar i framtiden, både energimängden
och maxeffekten. Om ingen styrning av elbilslasten sker kommer den till stor del sammanfalla
med den befintliga effekttoppen under tidig kväll. Genom att addera lasten från elbilarna till
den övriga befintliga maxlasten kunde konstateras att maxeffekten till år 2040 kommer att öka
mellan 17 och 27 % för de olika stationerna redan i Scenario 1, vilket är det scenario som
motsvarar den lägsta troliga andelen elbilar. Utöver tillskottet från elbilsladdning förväntas
effektbehovet från övrig last öka upp till 14 % (IVA, 2016) som en följd av bland annat
befolkningsutveckling, elektrifiering. Elnätet dimensioneras idag för att klara 40 % högre last
än beräknat under två veckor (Felix, 2018). Genom att jämföra de beräknade lasterna från
elbilsladdningen med övriga laster kan därmed konstateras att flertalet komponenter i
regionnätet i framtiden kommer att överbelastas.
Ellevio står bakom visionen ”en miljon elbilar i Sverige år 2030” till stor del motsvarar
Scenario 1 i det här arbetet. Scenariot motsvarar dessutom det lägsta troliga antalet bilar på
Lidingö. Därmed bör Ellevio som minst planera för att hantera de laster som uppstår i
Scenario 1.
För att hantera överlasterna kan komponenterna uppgraderas för att hantera de nya
effektnivåerna. Vid de komponenter där överbelastningen är liten kan alternativt energilager
installeras.
Dessutom finns möjligheten att minska effekttoppar genom laststyrning. Genom att informera
kunder om vikten av laststyrning kan risken att maximala lasten inträffar minska. Exempelvis
genom att uppmuntra kunder att installera en laddbox som automatiskt styr när bilen laddas kan
starten av elbilsladdning förskjutas till natten eller ladda bilen med lägre effekt.

5.5 Förslag till fortsatta studier
Under projektets gång har flera områden i anslutning till studien identifierats där vidare studier
vore intressanta.









Är det möjlig att installera energilager eller använda laststyrning för att hantera
överbelastningar av komponenter? Hur skulle systemen utformas för att minska
effekttoppar?
Det här arbetet undersöker endast påverkan på det regionala elnätet från elbilar på
Lidingö. Hur påverkas det lokala elnät och landsbygdsnät?
Går det att bestämma en sammanlagringsfaktor för elbilar som kan användas vid
dimensionering?
Hur skulle en mer avancerad modell för prognoser av antalet elbilar utformas för att
bland annat väga in politiska beslut? Kan scenarier med snävare intervall att
bestämmas?
Vilken effekt används av elbilsägare för att ladda elbilar? Vilken effekt kommer att
användas i framtiden?
Mer konkreta åtgärdsförslag
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6 Slutsats
Det här projektet syftar till att öka förståelsen för hur ökningen av elbilar i framtiden kommer
att påverka Ellevios elnät i Stockholm på regionalnivå. Tre möjliga scenarier presenteras där
lasterna från elbilsladdning beräknas för åren fram till år 2040.
Antalet elbilar förväntas fortsätta öka fram till år 2040, men det är svårt att exakt prognostisera
utvecklingen då en längre tidsserie av historiska data saknas. Vid prognoser är det då viktigt att
ta hänsyn till omvärldsfaktorer, framförallt prisutvecklingen hos bilarnas batterier och politiska
styrmedel. En prisutjämning mellan fossildrivna bilar och elbilar förväntas ske snart vilket
kommer att bidra till att elbilar tar marknadsandelar från fossildrivna bilar och laddhybridbilar.
Det konstateras att lasterna från laddningen av elbilarna i stor utsträckning kommer att
sammanfalla med befintliga effekttoppar under tidig kväll. Redan vid det lägsta troliga scenariot
ökar lasterna signifikant och därmed också belastningen på elnätet. Ett scenario där samtliga
klimatmål uppnås skulle innebära ännu större laster, men bedöms som mindre troligt. Projektet
visar att det kommer att krävas omfattande åtgärder i Lidingös regionala elnät för att hantera
det framtida tillskottet av laddning av elbilar om nätet ska dimensioneras för att klara att hantera
de nya maxlasterna. Även en distribuerad lastprofil från elbilsladdning bidrar till ökning av
maxlasten, dock inte lika kraftigt. Elnätsägare som Ellevio kan redan idag påbörja planering för
att uppgradera komponenter, installera energilager och verka för laststyrning för att bemöta de
ökade lasterna.
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Bilaga A – Historisk utveckling laddbara bilar
I Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 presenteras den historiska utvecklingen av det laddbara
personbilsbeståndet i Sverige, Stockholms län och Lidingö kommun.
Tabell 1 Sveriges laddbara personbilsbestånd år 2010 – 2017. Bearbetad statistik från SCB (2018a)
Antal
Antal
Antal
Andel
Andel
elbilar laddhybrider personbilar
elbilar laddhybrider
190
4 335 182
0,00%
0,00%
2010
366
4 401 352
0,01%
0,00%
2011
603
651
4 447 165
0,01%
0,01%
2012
1 010
1 637
4 495 473
0,02%
0,04%
2013
2 172
4 922
4 585 520
0,05%
0,11%
2014
4 765
9 776
4 669 063
0,10%
0,21%
2015
7 532
18 832
4 768 060
0,16%
0,39%
2016
11 034
32 253
4 845 609
0,23%
0,67%
2017

Tabell 2 Stockholms läns laddbara personbilsbestånd år 2010 – 2017. Bearbetad statistik från SCB (2018a)
Antal
Antal
Antal
Andel
Andel
elbilar laddhybrider personbilar
elbilar laddhybrider
43
800 534
0,01%
0,00%
2010
88
817 554
0,01%
0,00%
2011
210
829 469
0,03%
0,00%
2012
330
773
841 954
0,04%
0,09%
2013
813
2 659
863 947
0,09%
0,31%
2014
1 665
5 073
887 057
0,19%
0,57%
2015
2 567
10 515
909 434
0,28%
1,16%
2016
3 669
17 718
929 570
0,39%
1,91%
2017

Tabell 3 Lidingö kommuns laddbara personbilsbestånd år 2010 – 2017. Bearbetad statistik från SCB (2018a)
Antal
Antal
Antal
Andel
Andel
elbilar laddhybrider personbilar
elbilar laddhybrider
0
16 750
0,00%
0,00%
2010
1
16 958
0,01%
0,00%
2011
2
17 012
0,01%
0,00%
2012
4
6
17 172
0,02%
0,03%
2013
11
22
17 187
0,06%
0,13%
2014
31
47
17 564
0,18%
0,27%
2015
52
97
17 716
0,29%
0,55%
2016
85
170
17 776
0,48%
0,96%
2017

1

Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6 presenterar den historiska nyregistreringen av laddbara
personbilar Sverige, Stockholms län och Lidingö kommun.
Tabell 4 Nyregistrering av laddbara personbilar i Sverige år 2006 – 2017. Bearbetad statistik från SCB (2018b)
Antal
Antal
Antal
Andel
Andel
elbilar laddhybrider
personbilar
elbilar laddhybrider
2
313 812
0,00%
2006
2
338 538
0,00%
2007
1
276 344
0,00%
2008
29
228 528
0,01%
2009
11
308 734
0,00%
2010
185
326 649
0,06%
2011
264
658
301 335
0,09%
0,22%
2012
452
1109
292 178
0,15%
0,38%
2013
1 266
3411
323 974
0,39%
1,1%
2014
2 916
5752
361932
0,81%
1,6%
2015
2 993
10290
388 014
0,77%
2,7%
2016
4 550
17565
416 543
1,1%
4,2%
2017

Tabell 5 Nyregistrering av laddbara personbilar i Stockholms län år 2006 – 2017. Bearbetad statistik från SCB (2018b)
Antal
Antal
Antal
Andel
Andel
elbilar laddhybrider
personbilar
elbilar laddhybrider
1
76 284
0,00%
2006
2
80 509
0,00%
2007
1
75 524
0,00%
2008
2
60 176
0,00%
2009
4
77 476
0,01%
2010
49
85 017
0,06%
2011
126
263
83 830
0,15%
0,31%
2012
123
465
82 903
0,15%
0,56%
2013
531
1743
88 171
0,60%
2,0%
2014
1 013
2471
101 563
1,0%
2,4%
2015
1 011
5355
110 171
0,92%
4,9%
2016
1 483
8900
125 632
1,2%
7,1%
2017
Tabell 6 Nyregistrering av laddbara personbilar i Lidingö kommun år 2006 – 2017. Bearbetad statistik från SCB (2018b)
Antal
Antal
Antal
Andel
Andel
elbilar laddhybrider
personbilar
elbilar laddhybrider
0
1 008
0,00%
2006
0
1 066
0,00%
2007
0
861
0,00%
2008
0
669
0,00%
2009
0
856
0,00%
2010
0
0
942
0,00%
0,00%
2011
1
2
796
0,13%
0,25%
2012
1
2
846
0,12%
0,24%
2013
6
12
886
0,68%
1,4%
2014
22
7
919
2,4%
0,76%
2015
19
24
1 114
1,7%
2,2%
2016
28
41
1 103
2,5%
3,7%
2017

2

Bilaga B – Beräknat antal elbilar
I Tabell 7 presenteras det beräknade antalet elbilar för respektive årtal, scenario och
fördelningsstation.
Tabell 7 Beräknat antal elbilar per fördelningsstation år 2017 – 2040 för de tre scenarierna
2017
2020
2025
2030
2035
2040
46943
48371
50939
53742
56781
60055
Lidingö
Befolkningsmängd
18796
19367
20395
21518
22734
24045
Personbilar
86
232
1067
3132
5002
5860
Elbilar Scenario 1
73
261
1927
7789
12621
14285
Elbilar Scenario 2
84
261
1497
5097
8218
9462
Elbilar Scenario 3
Station 1

Personbilar
Elbilar Scenario 1
Elbilar Scenario 2
Elbilar Scenario 3

4790
22
19
22

4935
59
66
66

5197
272
491
382

5483
798
1985
1299

5793
1275
3216
2094

6127
1493
3640
2411

Station 2

Personbilar
Elbilar Scenario 1
Elbilar Scenario 2
Elbilar Scenario 3

3540
16
14
16

3647
44
49
49

3841
201
363
282

4052
590
1467
960

4281
942
2377
1547

4528
1103
2690
1782

Station 3

Personbilar
Elbilar Scenario 1
Elbilar Scenario 2
Elbilar Scenario 3

3248
15
13
15

3346
40
45
45

3524
184
333
259

3718
541
1346
881

3928
864
2181
1420

4155
1013
2468
1635

Station 4

Personbilar
Elbilar Scenario 1
Elbilar Scenario 2
Elbilar Scenario 3

2398
11
9
11

2470
30
33
33

2602
136
246
191

2745
400
994
650

2900
638
1610
1048

3067
747
1822
1207

Station 5

Personbilar
Elbilar Scenario 1
Elbilar Scenario 2
Elbilar Scenario 3

2257
10
9
10

2326
28
31
31

2449
128
231
180

2584
376
935
612

2730
601
1516
987

2887
704
1715
1136

Station 6

Personbilar
Elbilar Scenario 1
Elbilar Scenario 2
Elbilar Scenario 3

1817
8
7
8

1872
22
25
25

1972
103
186
145

2080
303
753
493

2198
484
1220
795

2325
567
1381
915

Station 7

Personbilar
Elbilar Scenario 1
Elbilar Scenario 2
Elbilar Scenario 3

748
3
3
3

770
9
10
10

811
42
77
60

856
125
310
203

904
199
502
327

956
233
568
376
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Bilaga C – Maximal last från elbilsladdning
I Tabell 8 presenteras de beräknade maximala lasterna från laddning av elbilar i Scenario 1.
Tabell 9 och Tabell 10 presenterar resultatet för Scenario 2 och 3.
Tabell 8 Maximal last för laddning av elbilar på Lidingö år 2017 – 2040 per fördelningsstation, Scenario 1
2017
2020
2025
2030
2035
2040
0,318
0,858
3,95
11,6
18,5
21,7
Lidingö
Maximal last [MW]
0,0878
0,237
1,09
3,20
5,11
5,99
Maximal distribuerad last [MW]
Station 1

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0814
0,0225

0,218
0,0604

1,01
0,278

2,95
0,816

4,72
1,305

5,52
1,528

Station 2

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0592
0,0164

0,163
0,0450

0,744
0,206

2,18
0,604

3,49
0,964

4,08
1,13

Station 3

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0555
0,0153

0,148
0,0409

0,681
0,188

2,00
0,554

3,20
0,884

3,75
1,04

Station 4

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0407
0,0113

0,111
0,0307

0,503
0,139

1,48
0,409

2,36
0,653

2,76
0,764

Station 5

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0370
0,0102

0,104
0,0286

0,474
0,131

1,39
0,385

2,22
0,615

2,60
0,720

Station 6

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0296
0,00819

0,0814
0,0225

0,381
0,105

1,12
0,310

1,79
0,495

2,10
0,580

Station 7

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0111
0,00307

0,0333 0,155
0,00921 0,0430

0,463
0,128

0,736
0,204

0,862
0,238

Tabell 9 Maximal last för laddning av elbilar på Lidingö år 2017 – 2040 per fördelningsstation, Scenario 2
2017
2020
2025
2030
2035
2040
0,270
0,966
7,13
28,8
46,7
52,9
Lidingö
Maximal last [MW]
0,0746
0,267
1,97
7,96
12,9
14,6
Maximal distribuerad last [MW]
Station 1

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0703
0,0194

0,244
0,0675

1,82
0,502

7,34
2,03

11,9
3,29

13,5
3,72

Station 2

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0518
0,0143

0,181
0,0501

1,34
0,371

5,43
1,50

8,79
2,43

9,95
2,75

Station 3

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0481
0,0133

0,167
0,0460

1,23
0,341

4,98
1,38

8,07
2,23

9,13
2,53

Station 4

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0333
0,00921

0,122
0,0338

0,910
0,252

3,68
1,02

5,96
1,65

6,74
1,86

Station 5

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0333
0,00921

0,115
0,0317

0,855
0,236

3,46
0,957

5,61
1,55

6,35
1,75

Station 6

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0259
0,00716

0,0925
0,0256

0,688
0,190

2,79
0,770

4,51
1,25

5,11
1,41

Station 7

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0111
0,00307

0,0370 0,285
0,0102 0,0788

1,15
0,317

1,86
0,514

2,10
0,581

1

Tabell 10 Maximal last för laddning av elbilar på Lidingö år 2017 – 2040 per fördelningsstation, Scenario 3
2017
2020
2025
2030
2035
2040
0,311
0,966
5,54
18,9
30,4
35,0
Lidingö
Maximal last [MW]
0,0859
0,267
1,53
5,22
8,41
9,68
Maximal distribuerad last [MW]
Station 1

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0814
0,0225

0,244
0,0675

1,41
0,391

4,81
1,33

7,75
2,14

8,92
2,47

Station 2

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0592
0,0164

0,181
0,0501

1,04
0,289

3,55
0,982

5,72
1,58

6,59
1,82

Station 3

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0555
0,0153

0,167
0,0460

0,958
0,265

3,26
0,901

5,25
1,45

6,05
1,67

Station 4

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0407
0,0113

0,122
0,0338

0,707
0,195

2,41
0,665

3,88
1,07

4,47
1,23

Station 5

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0370
0,0102

0,115
0,0317

0,666
0,184

2,26
0,626

3,65
1,01

4,20
1,16

Station 6

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0296
0,0082

0,0925
0,0256

0,537
0,148

1,82
0,504

2,94
0,813

3,39
0,936

Station 7

Maximal last [MW]
Maximal distribuerad last [MW]

0,0111
0,00307

0,0370 0,222
0,0102 0,0614

0,751
0,208

1,21
0,335

1,39
0,385
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Bilaga D – Lastprofiler 2040
Figur 1 till Figur 12 visar jämförelser mellan befintliga laster och simulerade lastprofiler en
vinterdag år 2040 för de tre scenarierna.
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Figur 1 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 2 år 2040.
18

Aktiv effekt [MW]

16
14

Befintlig last

12
10

Last år 2040 med
elbilar - S1

8
6

Last år 2040 med
elbilar - S2

4
2

Last år 2040 med
elbilar - S3

0

Figur 2 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med distribuerad lastprofil för Station 2 år 2040.
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Figur 3 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 3 år 2040.
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Figur 4 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med distribuerad lastprofil för Station 3 år 2040.
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Figur 5 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 4 år 2040.
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Figur 6 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med distribuerad lastprofil för Station 4 år 2040.
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Figur 7 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 5 år 2040.
14

Aktiv effekt [MW]

12
Befintlig last

10
8

Last år 2040 med
elbilar - S1

6

Last år 2040 med
elbilar - S2

4
2

Last år 2040 med
elbilar - S3

0

Figur 8 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med distribuerad lastprofil för Station 5 år 2040.
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Figur 9 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 6 år 2040.
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Figur 10 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med distribuerad lastprofil för Station 6 år 2040.
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Figur 11 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med plan lastprofil för Station 7 år 2040.
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Figur 12 Jämförelse av befintlig last och elbilslast med distribuerad lastprofil för Station 7 år 2040.

5

