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Sammanfattning

Samhället st̊ar inför stora utmaningar för att globalt, regionalt och lokalt minska de
klimat- och miljömässiga avtrycken till följd av antropogena aktiviteter. Transportsek-
torn st̊ar globalt för drygt en fjärdedel av utsläppta växthusgaser vilket varit en bidra-
gande drivkraft till miljöavtal som kräver alternativa bränslen, reducerad användning
och energieffektiviseringstekniker för att uppn̊as. Sverige har globalt den högsta andelen
förnyelsebara bränslen (23 % år 2019) men tros, enligt trender, skifta till en mer elektri-
fierad fordonsflotta, som del i att uppn̊a miljöm̊alen för transportsektorn. Ackumulerat
effektuttag för laddbara fordon har visat sig orsaka försörjnings- och distributionsutma-
ningar i elnätet vilket detta arbete djupdykt kring.

Syftet med detta arbete är att p̊a en tidigare minimalt utforskad stads-skala utvärdera en
stads utsatt- och robusthet gentemot olika prognostiserade elektrifieringstrender för 2030
- vilket gjorts p̊a Tekniska verken i Linköping AB:s nät. Tv̊a scenarier, ett förutsägande
och ett explorativt, har utifr̊an litteratur och omvärldsgranskning skapats i kombina-
tion med simulering p̊a Linköping stads befintliga elnät för att uppskatta nya belast-
ningsgrader och spänningsfall. Med det explorativa scenariot som referens har även
framtida “smarta-nät”-lösningar (ellagring, Vehicle-to-grid/house, flexibilitetsmarkna-
der m.fl.) demonstrativt visat potentialen hos laststyrning som alternativ till traditionell
elnätsförstärkning.

Förutom rent eltekniska aspekter och statistiska trender har även externa utvecklingsfak-
torer, till följd av omställningen av transportsektorns multidimensionella och komplexa
p̊averkanssamband, utvärderats. Utblickar mot den globalt ledande norska elbilssitua-
tionen, institutionella styrmedel, alternativa bränslen samt socio-tekniska och kulturella
värderingar har likas̊a vägts in under diskussion och analys.

Resultaten och inverkande omvärldsanalyser indikerar, utifr̊an fallstudiens omständigheter,
en mild utvecklingstrend till 2030. Omkring 12 % av personbilsflottan, samtliga bussar
i tätortstrafik och f̊a tunga fordon förväntas elektrifieras och tros belastningsmässigt
vara högkoncentrerat i villaomr̊aden med pendlingsavst̊and och hög medelinkomst. Ef-
fekten av detta kan leda till lokalt överbelastade l̊agspänningsnät som primärt bör lösas
med laststyrning genom ellagrings- eller V2H-tekniker innan omfattande nätförstärkning.
Tekniska verken som nätägare rekommenderas framöver aktivt följa elbilstrenden i Linköping
och omvärlden för att tidigt förebygga konsekvenser likt de resultaten p̊avisade hos det
stresstestande scenariot.

Nyckelord:
Elektrifiering av transportsektorn, laddningsbara fordon, l̊agspänningnät, smarta-nät
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Abstract

The society faces huge challenges to globally, regionally and localy reduce the environ-
mental print followed by antropogenic activities. The transportation sector corresponds
to over a quarter of emitted greenhouse gases which has been the most contributing
driving force for international environmental agreements that requires alternative fu-
els, reduced usage and energy efficient technologies to be met. Sweden has globally the
highest share of renewable fuels (23 % year 2019) but seems, according to trends, shift
towards a more electrified fleet, as a part in reaching the set goals. Cumulative power
usage for vehicles charging infrastructure has shown to cause supply and distribution
challenges within electric grids which this work serves to investigate.

The purpose of this work is to, in a previously unexplored macro scale, evaluate a cities
vulnerability and robustness against different projected electrification trends for 2030 -
which has been conducted at Tekniska verken in Linköping AB:s grid. Two scenarios,
one predictive and one explorative, has from literature and external reviews been created
in combination with simulations at Linköping, Sweden city’s existing grid to estimate
new load levels and voltage drops. With the explorative scenario as a reference, futuristic
smart-grid solutions (battery storages, Vehicle-to-grid/house, flexibility markets etc.) has
demonstratively shown the potential of load-management as an alternative to traditional
grid reinforcement.

In addition to pure electro-technical aspects and statistical trends, external success
factors, due to the complexity of the transportation sector, been evaluates as well. Out-
looks to the globally leading electrification share i Norway, Swedens institutional control
means, alternative fuels as well as socio-technical and societal values has also been con-
sidered during the discussion and analysis of the results.

The results and influential world analyses indicate, based on the circumstances of the
case study, a mild development trend until 2030. About 12 % of passenger cars, all buses
in urban traffic and few heavy vehicles are expected to be electrified and are considered
to be highly concentrated in residential areas within commuting distances and high
average income. The effect of this can lead to locally overloaded low-voltage networks,
which should primarily be resolved with load-management using battery storages or V2H
technologies before extensive grid reinforcement. Tekniska verken are recommmended to
actively follow the electric car trend in Linköping and Sweden in order to prohibit severe
consequences early, as the results demonstrated in the exploratory scenario shows.
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Förord

Denna rapport är ett examensarbete av Marcus Karlsson och Johan Marcusson för titeln
som civilingenjörer inom Energi- Miljö- Management (EMM) fr̊an Linköpings universitet,
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Projektet genomfördes v̊arterminen 2020 i samarbete med Tekniska verken i Linköping
AB. Författarna vill härmed ge ett innerligt tack till alla som hjälpt oss genomföra pro-
jektet, bjudit p̊a fika och bidragit med information & stöttning, som upplevts speciellt
viktigt i sviterna av situationen rörande Covid-19. Tack Mikael Bitowt och Andreas
Åkerman för ert gedigna intresse för arbetet och engagemang som s̊ag till att vi kun-
de genomföra nödvändiga simuleringar i Trimble, trots situationen. Tack till Christian
Cleber, Peter Ols samt resterande berörd personal p̊a elnätsavdelningen för ert visade
intresse och att ni avsatte resurser och tid för att f̊a oss att komma fram̊at. Avslutnings-
vis vill ett extra stort tack riktas till projektägaren Anders Moritz p̊a Tekniska verken,
handledaren Stefan Blomqvist, examinatorn Patrik Rohdin och opponenterna Sebastian
och Oskar för ett exemplariskt och smärtfritt förh̊allande till arbetet, lättillgänglighet
och visdomsfulla inputs.

Johan Marcusson (vänster) & Marcus Karlsson (höger).

Till Tekniska verken önskas all lycka med framtida h̊allbarhetsarbeten och slutligen ett
tack till alla klasskamrater och familjemedlemmar som bidragit till fem fantastiska år p̊a
LiU!

vi



Examensuppsats
Karlsson & Marcusson

Nomenklatur

I kommande lista presenteras de förkortningar med innebörd och förklaring som använts
genom arbetet. Begreppen används i engelskt skriven litteratur och därmed har de bi-
beh̊allits.

Beteckning Innebörd Förklaring
BEV Battery Electric Vehicle Ett laddbart fordon vars drivlina endast

utgörs av batteri och elmotor

PHEV Plug-in Hybrid Electric
Vehicle

Ett laddbart fordon vars drivlinor utgörs av
bränsletank, förbränningsmotor, batteri samt
elmotor

SoC State-of-Charge Procentuell laddningsniv̊a av maximal lagrad
energi i ett batteri.

ERS Electric Road System En vägsträcka med integrerad teknik för att
ladda fordon under färd.

V2G Vehicle-to-grid Koncept där ett laddbart fordon utöver att
laddas även aggerar ellagring.

V2H Vehicle-to-House Koncept där ett laddbart fordon utöver att
laddas även laststyr hush̊all.

Smarta-nät Genom rapporten innefattar samlingsbe-
greppet konceptuella lösningar för smarta
elnät, inneh̊allandes laststyrning, ellagring,
V2G/V2H och eventuellt power-to-gas/liquid
och power-to-power lösningar.
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14. Ackumulerad laddningsprofil för hela elbilsflottan - explorativt scenario

15. Belastningsgrad för stadsdel i Linköping - explorativt scenario
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1 Introduktion

För att minska samhällets p̊averkan p̊a klimat och miljö drivs politiskt och organisato-
riskt arbete till stor del i linje med övergripande klimat- och miljöavtal, som Paris-avtalet
eller FN:s h̊allbarhetsm̊al inom Agenda 2030. Stora utsläppsreduceringar och energief-
fektiviseringar m̊aste ske i samtliga sektorer för att uppn̊a dessa inom satta tidsramar.
Sveriges klimatpolitiska ramverk är till stor del influerat av överenskommelserna och
följaktligen även de lagar och styrmedel som sätts [1].

Transportsektorn har historiskt st̊att för omkring 30 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp
och fossila drivmedel är bakomliggande orsak [2]. 2017 stod transportsektorn i Sverige
för mindre än en fjärdedel av energianvändningen men omkring hälften av de energire-
laterade växthusgasutsläppen och kan därför anses den viktigaste sektorn att fokusera
p̊a [3]. För att hantera situationen har en ökad användning av förnyelsebara drivme-
del, mer utmanande regelverk kring ägandeskap och drift av fossilt drivna fordon samt
effektivare förbränningsmotorer reducerat utsläppen trots ökad transport, b̊ade i antal
fordon och genomsnittlig körsträcka [2]. Ett av Sveriges klimatm̊al är att utsläppen fr̊an
inrikes transporter, exkluderat inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år
2030 jämfört med 2010 [1]. Utöver ökad användning av förnyelsebara drivmedel förväntas
även elektrifiering av transportsektorn vara en viktig del till att uppn̊a m̊alet. Clean Ve-
hicle Directive (CVD), m.fl., är incitament fr̊an EU till att öka elektrifieringstakten inom
transportsektorn [4] och i Sverige finns bl.a. Klimatklivet och bonus/malus-systemet för
att p̊askynda omställningen [5, 6]. År 2020 är andelen laddbara fordon l̊ag, men förväntas
växa kraftigt enligt nybilsförsäljningsstatistik och därmed behovet av infrastruktur för
att förse fordonen med elektricitet [7, 8, 9]. Till skillnad fr̊an fordon som använder andra
drivmedel har laddbara fordon tillg̊ang till elektricitet även vid hush̊all och arbetsplatser,
vilket innebär att hela distributionsnätet är potentiell infrastruktur.

Sveriges elnät har traditionellt haft f̊a problem med avbrott och underm̊alig strömkvalitié
[10]. Senare tid har kapacitetsbrist och ökat behov av flexibilitet, det vill säga möjlighet
att distribuera elektricitet effektivt genom nätets alla delar, uppdagats. Utmaningarna
uppst̊ar till viss del av ökad elanvändning och effektbehov i takt med att samhället ut-
vecklas, men även av ökad intermittent produktion fr̊an förnyelsebara källor som sol-
och vindkraft [11]. Om transportsektorn elektrifieras i stor utsträckning bidrar även
detta till ökad komplexitet i elnätet samt högre effektbehov. Sammanslagningseffekten
av generell ökad elanvändning i hush̊all, decentraliserad elproduktion, ökad andel ladd-
ningsbara fordon samt l̊angsiktiga planer p̊a utfasing av kärnkraft kommer framöver
leda till försörjnings- och distributionsutmaningar eftersom nya elnät och anslutningar
planeras h̊alla l̊ang tid framöver och ombyggnationer är kostsamma [12]. För att uppn̊a
klimatm̊alen som satts, med hjälp av elektrifiering av transportsektorn, m̊aste därmed
elnätets funktion garanteras p̊a alla niv̊aer fr̊an elförsörjning och vidare distribution till
användare.

För att utreda p̊averkan fr̊an ökad elektrifiering av transportsektorn genomförs mycket
forskning, rapporter och studentarbeten världen över. Allt ifr̊an övergripande nationell
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niv̊a, i termer av ökat energibehov och potentiell utsläppsreducering, till simulerings-
modeller över enskilda kvarter och teknisk implementering i lokala l̊agspänningsnät. En
doktorsavhandling fr̊an Chalmers utg̊ar ifr̊an scenarier kring att elektrifiera all trafik p̊a
E39 i Norge och utreder alternativ för försörjninglösningar och jämför multidimensionel-
la konsekvenser [13]. I Tyskland genomfördes en omfattande nationell scenariosamman-
ställning av olika grader av elektrifiering och electro-fuels och dess potentiella utfall [14].
Genom Institute of Electrical and Electronics Engineers har flertalet studier publicerats
där modellering och simulering p̊a lokal niv̊a undersökt p̊averkan p̊a strömkvalité och
elnätsbelastning av laddbara fordon [15, 16]. Däremot tycks omr̊adet mellan övergripande
nationell niv̊a och detaljerad simulering av enskilda l̊agspänningsnät, t.ex. stads- eller
regionsniv̊a, inte vara särskilt studerat - vilket gör detta arbete unikt. Detta arbete
ämnar till att länka samman tänkta svenska utvecklingstrenden av laddningsbara for-
don och dess effekt p̊a lokala l̊agspänningsnät i kontexten av en stad. Genom att utreda
ett omf̊ang, eller samhällsskala, som inte tidigare gjorts i stor utsträckning kommer
fallföretagets framtida elnätsrelaterade arbeten underlättas. Arbetet genomförs utifr̊an
en fallstudiemetodologi p̊a Tekniska verken i Linköping AB:s elnät och förutsättningar
som r̊ader i regionen. Genom arbetet har tv̊a scenarier framtagits med syfte att utvärdera
de lokala l̊agspänningsnätens utsatthet inför olika grader av elektrifierad transportsek-
tor i fallstudiens kontext. Utöver scenarierna kommer även eltekniska “smarta-nät”-
lösningar appliceras demonstrativt med syfte att laststyra framtagna effekttoppar över
dygnet samt utvärdera dess potential som alternativ till ombyggnation av elnätet. Kom-
plexiteten kring transportsektorn närtida omställning beror p̊a mycket mer än ladd-
ningsbara fordons prestanda, och därmed utvärderas även institutionella drivkrafter och
alternativa biobränslen i fallstudiens kontext för att markera hur elektrifieringstrendens
förh̊aller sig gentemot dessa. Fortsatt görs även utblickar till Norge, vars fordonsbest̊and
har högsta andel laddbara fordon globalt [17], för att utvärdera och dra paralleller till
fallstudiens omständigheter.

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att p̊a en övergripande skala, i form av en hel stad, utvärdera
Linköpings lokala l̊agspänningsnät inför kommande distributionsproblematik till följd av
ökad andel laddningsbara fordon, som prognostiseras och kvantifieras i tv̊a scenarier.
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1.2 Fr̊ageställningar

Målsättningen med arbetet är att p̊avisa alternativa utvecklingsvägar för transportsek-
torn, med fokus p̊a elektrifiering, i Linköping och hur ökad elanvändning och effektbehov
p̊averkar elnätet. Hänsyn till fordonstatistik, laddningsbeteende, tillgänglig teknik, in-
stitutionella styrmedel och övriga p̊averkande faktorer tas för att uppn̊a detta.

1. Vad är ett troligt utfallsomr̊ade av elektrifieringstrenden i fallstudiens kontext? -
allts̊a Linköping kommuns närregion med anslutning till Tekniska verken i Linköping
AB:s nät. Besvaras med litteraturstudie och undersökning av regionella förutsätt-
ningar, som kollektivtrafik och biobränsleproduktion m.m..

2. Vilka konsekvenser tros Linköpings l̊agspänningsnät i stort uppleva genom en ökad
grad av elektrifiering i transportsektorn? Besvaras med simulering av scenarierna
och identifiering av möjliga konsekvenser, som belastningsgrad och spänningsfall.

3. Vilka tekniska lösningar underlättar integreringen av laddinfrastruktur i elnätet
och hur kan dessa komma p̊averka konsekvenserna av ökad elektrifiering? Besvaras
med litteraturstudie och demonstrativ modellering för att resultera i förslag av
tekniker eller alternativ konfiguration mellan dessa.

1.3 Avgränsningar

Arbetet kretsar kring elektrifiering av transportsektorn genom ett fallstudie-angreppssätt
- inneh̊allandes litteraturstudie, scenarioframställning och utvärdering av dessa med bo-
laget Tekniska verken som kontext. S̊aledes har arbetet fokus p̊a el-distribution och
tekniska implikationer av en ökad andel laddbara fordon. Därmed fr̊anses miljömässiga,
vissa ekonomiska, logistiska, humanistiska och till stor del socio-tekniska aspekter fr̊an
arbetet i kalkyler, konsekvenser och bakomliggande faktorer till elbilspenetrationen. Med
miljömässiga aspekter avses smarta-nät:s potentiella klimatavtryck över dess livscykel
vilket i arbetets sammanhang inte anses ha betydande vikt. De ekonomiska aspekter som
kommer försummas är:

1. Kostnaderna för smarta-nät d̊a detta under arbetets g̊ang inte är rättvist uppskatt-
ningsbara. Arbetets undersökta “smarta-nät”-lösningar är primitiva, hypotetiska
och under prövning s̊a pilotprojekts kostnader kan ej anses vara representativa för
kommersialiserade system för år 2030.

2. Elpriset och potentiell kostnadsbesparing vid laststyrning. Ekonomiska vinningar
vid implementerad tänkt spot-pris-laddning eller liknande kommer inte beräknas i
monetära värden - enbart upplysas som en komponent för att uppn̊a lönsamhet.

Istället kommer ekonomiska incitament i form av styrmedel (som t.ex. bonus/malus
systemet, se avsnitt 2.5.1) utvärderas samt enbart vilka timmar p̊a dygnet laststyrning
kommer förflyttas till.

I detta arbete syftar transportsektorn p̊a vägbunden fordonstrafik, vilket exkluderar
sp̊artrafik, sjöfart och flyg, med indelningen: bilar, bussar och tung fordonstrafik. Al-
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ternativa bränslen, som kan ses som konkurrerande med elektrifieringstrenden, för om-
ställningen av transportsektorn berörs men kvantifieras ej i scenarioframställningen mer
än uppskattade utvecklingstrender. Vid simuleringar, beräkningar och framtagning av
scenarier kommer minimal hänsyn tas till variationer över år och säsonger som direkt och
indirekt kan p̊averka elbilsanvändning och elproduktion. Enbart trenden att vinterhalv̊ar
med högst el- och effektbehov i kombination med minimal intermittent kraft kommer
upplysas utan n̊agon egentligen vidare analys eller uppföljning. Avslutningvis, studerade
smarta-nät kommer genom arbetet inte kunna utvärderas djupg̊aende för att implemen-
teras p̊a fallföretagets situation, enbart demonstreras. D̊a flertalet framtida lösningar i
dagsläget antingen är primitiva, hypotetiska eller under utveckling kommer inte sannoli-
ka framtidsprognoser, multikriterieanalyser, screenings-processer eller övriga uts̊allnings-
eller viktningsmetoder kunna genomföras. Endast en översiktlig omvärldsbild kring de
mest lovande teknikerna som inför 2030 kan komma p̊averka lokala elnätet presenteras.

1.4 Disposition

Strukturen genom rapporten är konstruerad för att följa den kronologiska g̊angen ge-
nom arbetet. Den inledande litteraturstudien presenterar brett olika ämnesomr̊aden som
berörts, t.ex. generellt om Svenska elnätet, transportsektorn och mer ing̊aende i smarta-
nät och den norska elbilssituationen. Följt litteraturstudien presenteras de arbetsspeci-
fika metoderna och metodteorierna som tillsammans med fallstudien och fallföretaget
Tekniska verken nyttjats för att besvara syfte och fr̊ageställningar. Avslutningsvis pre-
senteras och utvärderas resultatet med en diskussion d̊a tidigare nämnda aspekter fr̊an
litteraturstudien vägs in och appliceras p̊a fallstudien för att kunna dra slutsatser samt
utblickar som kan vara värdefulla för fallföretaget eller vidare studier.

Författarnas arbetsfördelning genom arbetet är nästintill identiskt. Om n̊agot disponera-
des genomförandefasen p̊a s̊a vis att Marcus Karlsson lade större fokus p̊a nätplanerings-
programvaran Trimble för framställning av resultat medan Johan Marcusson parallellt
jobbat med sammanställning och bearbetning av sagt resultat. Arbete har ocks̊a veck-
ligt och dagligen guidats av berörda p̊a fallföretaget, främst elnätsavdelningen men ocks̊a
projektägaren samt tilldelad personal p̊a Linköping universitet.
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2 Litteraturstudie

Följande kapitel förväntas bidra till en bred kunskapsbas som dels ligger till grund för sce-
narieframställningen men ocks̊a till diskussion om fallstudiens resultat och dess innebörd.
Litteraturbasen inneh̊aller s̊aledes fördjupningar inom elnätets struktur och utmaning-
ar, omställning av transportsektorn med fokus p̊a elektrifiering, utblickar till Norge samt
tekniker relaterade till integreringen av laddinfrastruktur i elnätet.

2.1 Sveriges elnät och dagsläge

Det Svenska elnätet är främst uppdelat i transmissionsnät, även kallat stamnät, och
distribueringsnät vilket best̊ar av regional- och lokalnät [12]. Stamnätet ägs av Svens-
ka Kraftnät (SVK) och levererar elektricitet med spänning p̊a 400 kV och 220 kV
och frekvens 50 Hz fr̊an kraftiga elproducerande anläggningar som kärnkraftverk, vind-
kraftsparker och vattenkraftverk samt till och fr̊an överföringspunkter till grannländerna.
De regionala och lokala näten ägs och underh̊alls av elbolag varav Vattenfall, E.ON
och Ellevio tillsammans förser över hälften av alla kunder med el [12]. Det fullständiga
kraftnätet finns i figur 1. Fallföretaget Tekniska verken AB äger nätomr̊adena motsva-
rande Linköping, Katrineholm och Mjölby. Elnätsbolagen abonnerar p̊a försörjning fr̊an
stamnätet och tar i sin tur emot nyanslutningar fr̊an slutkunder till sitt distributionsnät.

Uppbyggnaden av svenska stamnätet och elförsörjningen har historiskt utg̊att ifr̊an cent-
raliserad produktion i form av vattenkraftverk i norra delar av landet och kärnkraft i
södra och mellersta. Försörjningen fr̊an stora produktionsanläggningar leds ut till slut-
kunden genom stamnätet till regionala och lokala nät med gradvis fallande spänning och
effektkapacitet. Nätet är till stor del förgrenat s̊a att elektriciteten kan ta flera vägar till
samma punkt, vilket innebär att leveranssäkerheten och strömkvalitén är hög även vid
fall av underh̊all eller skada [18].

5



2 LITTERATURSTUDIE
Examensuppsats

Karlsson & Marcusson

Figur 1: Sveriges stamnät inkluderat internationella anslutningar. Publicerad med
till̊atelse av SVK [19].

2.1.1 Lokal- och l̊agspänningsnät

Lokalnätet är underliggande regionnätet och hanterar spänningar i intervallet 10-20 kV
hela vägen ner 230/400 V med frekvensen 50 Hz för anslutningar till mindre slutkun-
der. Detta innebär att 230 V är medelvärdet för spänningen mellan vardera tre faser och
nollanslutning, medan 400 V benämns huvudspänning som f̊as ut om lasten kopplas mel-
lan tv̊a faser. Det finns fyra möjliga nätstrukturer; radialnät, slingnät, dubbelkabelnät
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och maskade nät. Som namnen avslöjar beror strukturen p̊a hur användare p̊a samma
l̊agspänningsnät förh̊aller sig till varandra. Radialnät är den mest kostnadseffektiva d̊a
varje individuell kund har en egen anslutning (vilket kan liknas med en seriekopplad
krets) medan de resterande strukturer har parallella, dubblerade och korsdragna kopp-
lingar mellan användarna vilket gör det möjligt att försörja samma användare fr̊an flera
h̊all. Resultatet av detta ger bättre robusthet och säkerhet men kräver mer komplex och
kostsam installation.

2.1.2 Elnätets utmaningar

Senare tid har andelen decentraliserad elproduktion ökat i regionala och lokala nät till
följd av framförallt utbredning av sol- och vindkraft, vilket markant ökar komplexi-
teten i distributionsnätet [10] trots att hush̊allssektorn endast nyttjar 27 % av den
totala elanvändningen [9]. Kunder med egna elgenererande anläggningar kallas inom
populärvetenskapen för “prosumers” d̊a dessa b̊ade “producerar” och använder elektri-
citet vilket elnätet traditionellt inte behövt hantera. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet
anläggningar som n̊agon g̊ang matade ut energi p̊a nätet med 50 %, vilket troligen kom-
mer fortsätta öka i och med att fler byggnader utrustas med solcellsanläggningar [10].
Kombinationen av elnätets utformning och en kraftigt förväntad ökad lokal elproduktion
och -användning i distribueringsnätet kommer kräva förstärkning av region och lokalnät
för att kunna bibeh̊alla spänningsniv̊an och leveranssäkerheten [12]. Dessutom kommer
behovet av att effektivt kunna överföra mer effekt genom alla delar av nätet öka i takt
med nedrustning av kärnkraft och ökad intermittent produktion [20]. Lösningen, eller
tillfälliga lösningar, är bl.a. elsänkor (lagring), laststyrning eller tillfällig energiomvand-
ling (power-to-gas/power), se avsnitt 2.4.

Det planeras att byggas ut för ökad överföringskapacitet p̊a flera h̊all i stamnätet, ef-
tersom det har uppst̊att flaskhalsar som begränsar främst regionerna Stockholm, Upp-
sala, Malmö och Mälardalen - en process som kan ta uppemot 10 år [11]. Flera delar av
stamnätet är i slutet av sin planerade livslängd och ombyggnationerna är planerade att
ta höjd för framtidens ökade effektbehov [11]. Samtidigt behövs p̊a kort sikt kapacitets-
behovet mötas vilket har lett till en rad forskningsprojekt och initiativ för att främja
tillväxt utan ökat abonnemang p̊a stamnätet. Ett exempel p̊a detta r̊ader i Uppsala stad
där anslutningen till Vattenfalls högspänningsnät mättades i samband med elektrifie-
ring av busstrafik, se [18, 21]. Överföringskapacitet betonar i det här fallet möjligheten
att förse en hel region med matning fr̊an stamnätet utan att överbelasta ledningar och
ställverk p̊a vägen dit. Överföringskapacitet i stort betonar möjligheten att kunna ta ut
en viss effekt i en del av nätet utan att n̊agon del riskerar att överbelastas. Ökat effekt-
behov, alternativt ökat momentant energiuttag, utmanar främst punktvisa flaskhalsar i
nätet och inte den installerade försörjningskapaciteten. Intermittent produktion av elekt-
ricitet, oavsett var i nätet, m̊aste dock stämma överens med konsumptionsmönstret för
att bibeh̊alla balans i nätet. För stamnätets del ansvarar Svenska Kraftnät för regler-
kraft i form av bland annat vattenkraft eller andra aktörer för att bibeh̊alla frekvens och
spänning [11]. Men i och med förändringen av att alltmer decentraliserad elproduktion
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ser man ett ökat behov av lokal reglerkraft eller andra sätt att styra aktörer och deras
effektbehov.

Mellan- och högspänningsnät i regionalnätet upplever inte samma problematik som
stamnätet eftersom ombyggnationer omfattar en helt annan skala, vilket b̊ade underlättar
projektering och innebär lägre kostnader. Dessutom stabiliseras nätet effektivt tack va-
re den maskade strukturen, men i vissa fall kan även regionalnät behöva förstärkas i
samband med nya anslutningar av lokalnät. Oftast uppkommer problem med elkvalité i
lokala l̊agspäningsnät, speciellt l̊angt fr̊an nätstationen och i samband med stora effektut-
tag eller produktion. Utbredningen av sm̊askalig solkraft, effektkrävande elbilsladdning
och generellt ökad elanvändning frästar l̊agspänningsnäten p̊a olika sätt. Exempelvis
spänningsvariationer om en större solkraftsanläggning ligger l̊angt ut p̊a ett svagt nät
eller om m̊anga i nätet laddar sina elbilar samtidigt som övrig belastning är hög. Även
övertoner, transienter, obalans och andra elkvalitéstörningar förväntas bli en växande
utmaning eftersom de orsakas av omriktare som är nödvändiga för bland annat elbilss-
laddare och solceller [22]. Elkvalité berörs av EN 50160 och EIFS 2013:1 standarderna
i Sverige men nätbolagen kan ha egna, snävare riktlinjer för vad sina nät ska förväntas
prestera. Exempel p̊a detta kan vara leveransskyldighet-principen eller krav p̊a ±10 %
spänningsfall. Olika former av störningar, b̊ade amplitud- eller frekvensvariationer, mins-
kar livslängd p̊a komponenter och leveranssäkerheten i nätet, eftersom lastfr̊anskiljare
kan sl̊a ifr̊an vid alltför stor p̊averkan [22]. Likt behovet att öka överföringskapaciteten
mellan olika delar av elnätet förväntas ocks̊a ett ökat behov av att hantera och filtrera
signalstörningar.

Utöver ökad komplexitet och krav p̊a effektförflyttning i elnätet p̊averkar framförallt in-
termittent produktion spot-priset för el. D̊a den genererade mängden m̊aste förbrukas för
att inte överbelasta nätet regleras tim- eller spot-priserna som incitament för elhandlare
att använda (köpa) mer eller mindre el. Under januari 2020 blev spot-priset för första
g̊angen negativt i sektor SE3 p̊a grund av bl̊ast och lägre elanvändning än förväntat.
Effekten innebär att elproducenter m̊aste betala för att leverera el till nätet och att kun-
der f̊ar betalt för att använda el, vilket radikalt utmanar marknadsstrukturen för dagens
elmarknad. Marknadspriset p̊a el är en oerhört viktig faktor för elproducenter och en
oberäknelig marknad utmanar lönsamheten i produktionsanläggningar. Risker med det-
ta är att intermittenta kraftslag kan göra det olönsamt för annan lokal produktion, som
kraftvärme, och därmed motverka drift och än mer utbyggnad av denna. Samtidigt anses
lokal elproduktion som är kontroller- och planerbar ha stor innebörd för att motverka
kapacitetsbrist i överliggande nät och dessutom göra fjärrvärmeproduktion mer lönsam
under vinterhalv̊aret i fallen med kraftvärmeanläggningar.

2.1.3 Elprismarknaden

Elprismarknaden för Sverige görs igenom Nord Pool som dagligen presenterar komman-
de dags spot-priser för olika elnätsomr̊aden i norden. Sverige är indelat i fyra omr̊aden,
SE1 till SE4, varav Linköping ligger i SE3 [23]. Över dygn är det rörliga elpriset tydligast
fluktuerande över dag och natt medan det mellan m̊anader och år är mer oförutsägbart
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och varierande. Utifr̊an år 2019:s spot-priser var det årliga snittpriset 405 SEK/MWh
för omr̊ade SE3 och för juni m̊anad 250 SEK/MWh. Differensen beror p̊a andelen inter-
mittent kraft i form av vind- och solel som varierar med säsongerna. I kommande figur
presenteras de timvisa elpriserna för SE3 under första veckan i juni för 2019.

Figur 2: Elpristrenden SE3 under första veckan i juni 2019. Hämtat fr̊an [23].

Över dygn är priset generellt som lägst under timmarna 02-06 d̊a industri, hush̊all
och samhället i stort kräver som allra minst elektricitet och som högst under för-
och eftermiddagar. En kommentar är att 1:a, 2:a och 6:e juni är helg- och röda da-
gar vilket ocks̊a p̊averkar elanvändningen i form av reducerade effekttoppar som höjer
prissättningen. Utöver röda dagar och dygnsvariation är det ocks̊a förändringar över
säsong d̊a elanvändningen i Sverige är starkt kopplat till utomhustemperatur.

2.2 Elförsörjning Sverige

I detta avsnitt presenteras Sveriges elgenerering och utförligare kring solel d̊a detta
används mer djupg̊aende genom arbetet.

2.2.1 Elgenerering: baskraft, reglerkraft och intermittent kraft

Alla elkraftsystem förlitar sig ständigt p̊a att det finns en jämn balans mellan generering
och användning för att tekniska komponenter inte ska överbelastas eller sl̊as ut. Med
stora fluktueringar av behov och produktion över b̊ade dag och säsong medkommer
stora utmaningar för att upprätth̊alla balansen. Olika energi- och kraftslag har olika
förutsättningar för drift och därav nyttjas vissa slag konstant, vissa intermittent och
vissa vid behov. Indelningen kallas bas-, intermittent och reglerkraft [24]. I Sveriges
fall best̊ar baskraften av elgenerering fr̊an kärnkraft och lokala kraftvärmeverk. Under
2018 producerades totalt 159,7 TWh elektricitet varav 41 % var kärnkraft och 10 %
var värmekraftverk [9], allts̊a var drygt hälften av all genererad elektricitet genererad av
baskraft.

Intermittenta kraftslag; vind-, sol- och v̊agkraft - för att nämna n̊agra, är i jämförelse med
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baskraften inte styrbar p̊a s̊a vis att energitillförseln beror p̊a externa faktorer [24]. Dessa
kraftslag genererar elektricitet spontant och stokastiskt eftersom solinstr̊alning och bl̊ast
varierar över dag och år inom vissa intervall. Detta medför att det lokala och regionala
kraftnätet konstant m̊aste kunna acceptera och ta emot den genererade mängden för
att undvika produktionsöverskott som annars g̊ar outnyttjad. I och med detta används
reglerkraft för att snabbt tillföra elektricitet d̊a det r̊ader produktionsunderskott och
stängs av alternativt fasas ut d̊a intermittenta kraftslag producerar större mängder.

Reglerkraften i Sverige är vattenkraft d̊a dess egenskaper att vara snabb att starta,
h̊allbart, möjlig energilagring (vattenmagasin) och billig drift i förh̊allande till förbränning,
gör det optimalt. Trots att vattenkraft i huvudsak enbart nyttjas för att matcha behovet
emot genereringen motsvarade den producerade mängden elektricitet 62,3 TWh eller 39
% av totala årsproduktionen 2018 [9].

2.2.2 Solkraft

Solceller, fotovoltaik eller solpaneler i vardagligt spr̊ak är en allt vanligare passiv elgene-
reringsteknik [25]. Vid dimensionering och installation av solpaneler är utg̊angspunkten
platsens solinstr̊alning samt en faktor beroende p̊a panelens lutning i förh̊allande till 45o

söderläge. Istället för att räkna p̊a solinstr̊alning timvis sammansl̊as istället infallande
global str̊alning till effektiva soltimmar med enheten 1000 W/m2 vilket gör dimensione-
ring lättare. För Linköping är det i årssnitt 2,7 effektiva soltimmar om dagen och som
högst 5,5 i juni. Fördelning över år är likt normalfördelning varav sommarm̊anaderna
st̊ar för majoriteten av årets totala solinstr̊alning. I Sverige är juni m̊anaden med mest
solinstr̊alningstimmar och för Norrköping (SMHI:s närmaste uppmätta geografiska po-
sition för Linköping) motsvarar infallade str̊alning 17 % av årets energi [26].

2.3 Omställning av transportsektorn

Historiskt har elektrifiering av den vägbaserade transportsektorn varit lockande ur främst
energi-, miljömässiga och ekonomiska perspektiv utan att f̊a n̊agon större genomslags-
kraft. I dagsläget, och under tidiga 2000-talet, har dock trenden att elektrifiera fordon
tagit vid och ökar kraftigt [17, 7] och bakomliggande orsaker är delvis förbättrad batteri-
teknik, förhöjd prestanda men ocks̊a diverse incitament fr̊an internationella miljööverens-
kommelser [4] och styrmedel. I kommande stycken presenteras befintlig fordonsteknik,
statistik, prognoser samt system och alternativ för elektrifiering.

2.3.1 Transportsektorn: bilar

Räckvidd är en viktig parameter för fordon generellt, inte minst för laddbara fordon som
tack vare ökad prestanda blivit mer konkurrenskraftiga jämfört med fossildrivna än tidi-
gare. I och med förbättrad batteriteknik i form av energitäthet, produktionskostnad och
livslängd minskar behovet av laddningsinfrastruktur [27]. Enligt International Energy
Agency (IEA) har trenden för batterikapacitet hos tillverkare ökat konstant de senaste
åren och verkar inte avta [17]. Beroende p̊a om fordonet är helt eldrivet, hybrid, dess
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tillverkare och tänkt användningsomr̊ade eller konsumentgrupp skiljer sig batterikapaci-
teten ordentligt bland modellerna. Rena elbilar (BEV) fr̊an nordamerikanska tillverkare,
främst Tesla, har störst batterikapacitet p̊a marknaden, upp emot 100 kWh, medan asi-
atiska modeller ofta har batterier runt 40 kWh. Skillnaden beror p̊a förväntat behov av
räckvidd d̊a de flesta modeller främst är avsedda för stads- och tätortskörning till skill-
nad fr̊an l̊angdistansresor. De minsta batterierna hos hybridbilar har, uppskattningsvis,
räckvidd p̊a 50-65 km [17] medan Teslas senaste standardmodell, Model 3, n̊ar upp emot
520 km [28].

I Sverige visar fordonsstatistik över de senaste åren en exponentiell tillväxt av nyregi-
strerade laddhybrider och rena elbilar, se figur 3. För 2019 var andelen laddhybrider
(PHEV) och elbilar (BEV) 13% av totala antalet nyregistrerade bilar vilket i jämförelse
med 1% år 2010 och 3% år 2015 är en exponentiell ökning [29]. I december 2019 hade
Sverige drygt 100 000 laddningsbara fordon [29, 8] men tros enligt IEA uppn̊a drygt 1,5
miljon redan 2030 baserat p̊a fortsatt trend [7]. En mer optimistisk uppskattning fr̊an
Power Circle uppskattar antalet elbilar i Sverige år 2030 till 2,5 miljoner [30].
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Figur 3: Antalet nyregistrerade laddhybrider (PHEV) och elbilar (BEV) i Sverige 2010
- 2019 (ej kumulativt). Källa: SCB, Trafik Analys [29].

2.3.2 Transportsektorn: bussar och tung fordonstrafik

Elbussar har, till skillnad fr̊an elbilar, inte lika stort behov av räckvidd per laddning
d̊a linjebussar kan kompletteras relativt lätt med laddning längs med sina turer. De
vanligaste slagen av laddning är ändh̊allsplats-, dep̊a- eller kontinuerlig laddning med
överhängande kablar. I och med detta behövs inte lika stora batterier, som annars b̊ade
tillför mycket vikt och bidrar med relativ störst miljöp̊averkan [31]. För n̊agra tillverkare
som Mercedes-Benz, Volvo Buses och Nova Bus är deras, sett till försäljning, ledande
eldrivna modeller endast utrustade med batteripaket som n̊ar upp till 200 km [32, 33, 34].

I en studie av Lindgren fr̊an 2017 [35] undersöktes alternativa laddningsmetoder, in-
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neh̊allandes snabbladdare p̊a 200 respektive 600 kW och ERS, för Linköpings tätortstrafik.
Ur ett kostnadsoptimeringsperspektiv visades det mest effektiva sättet vara en kombi-
nation av 600 kW ändh̊allplatsladdare ihop med en sträcka p̊a 1,4 km kontinuerlig ladd-
ning av överhängande typ vid resecentrum där majoriteten av busslinjerna överlappar.
Förutom optimal laddinfrastruktur ur en kostnadssynpunkt konstaterades det att al-
la alternativ gav relativt lika stor elanvändning. I rapporten simulerades 18 av de 26
vardagliga tätortslinjerna, inneh̊allandes 59 elbussar, vars totala årliga elanvändning re-
sulterade i 8 945 MWh. Utformningen av studiens och Östgötatrafikens busslinjer är
under arbetet g̊ang nästintill identiska, enbart nya tidtabeller och en förändring av lin-
jerna 2 och 4. Vidare genomfördes ocks̊a en studie av Anderberg och Dahlgren fr̊an 2019
[36] inom projektet H̊allbara transporter i Östergötland. Under en kartläggning av den
lokala kollektivtrafikens trender noterades det att antalet personkilometrar per inv̊anare
ökade mellan åren 2006 och 2016 med 14 % till 898 km per person. Sett till hela riket
var just Östergötlands ökning en utav de lägsta d̊a medelvärdet var en ökning av 44
% under samma tid och som maximalt 187 % i Hallands län. D̊a Lindgrens [35] data
nyttjats i scenarierna senare i arbetet kommer en korrigerande faktor nyttjas för att ta
hänsyn till den förväntade ökningen fram till 2030. Det är vidare inte känt hur eventuell
förändring av linjerna kommer ske i och med införandet av elbussar.

Tung fordonstrafik motsvarar lastbilar, jordbruksmaskiner och byggtrafik och har andra
förutsättningar för elektrifiering. Eftersom denna kategori till stor del används till frakt
med oregelbundna och sporadiska rutiner samt varierande belastning i form av last ställs
höga krav p̊a energimängd och effektuttag, varav direkt elektrifiering har utmaningar i
tillämpbarhet. I praktiken skulle det innebära massiva batteripaket med stöd för ladd-
ning i storleksordningen megawatt eller ständig tillgänglighet till laddning. Dock stödjer
befintlig teknik att tung fordonstrafik kan drivas med hjälp av ERS, vilket skulle kunna
appliceras p̊a de mest trafikerade nationella och europeiska vägarna eller p̊a regelbund-
na kortare färdvägar. Sverige är ett föreg̊angsland när det kommer till pilotanläggningar
av elektrifierade vägar för lastbilar och gruvdrift, med ett antal driftsatta anläggningar
samt planerade projekt av b̊ade privata aktörer och Trafikverket [37]. I dagsläget ut-
reds affärs- och kostnadsmodeller för att g̊a fr̊an pilotanläggningar till kommersiell drift,
där man ser sv̊arigheter i och med inblandning av flera aktörer och hur standardiserade
gränsdragningar skall göras mellan dessa. ERS för linjebussar, ofta benämnt tr̊adbussar,
p̊averkar inte lika m̊anga aktörer som en l̊ang allmän väg och förekommer p̊a flera platser
i världen, även Sverige i exempelvis Landskrona [38].

P̊a grund av den komplexa aktörssammansättningen, och det hittills l̊aga antalet model-
ler som är kompatibel med ERS för lastbilar förväntas allmänna elvägar inte ha n̊agot
större genomslag förrän efter 2030 [37]. Alternativen är att beh̊alla förbränningsmotorer
fast istället nyttja h̊allbart framställda biodrivmedel med hjälp av elektricitet eller förlita
sig p̊a inblandning av förnyelsebara bränslen som HVO och FAME. Predikterade driv-
medel för framtidens tung fordonstrafik är bl.a. vätgas, metan och flytande electro-fuels
[14]. Framtidsprognosen för tung fordonstrafik är enligt olika litteratur tvetydig. I IEA:s
rapport Global EV Outlook 2019 [17] presenteras flera lastbilstillverkares kommande
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batteridrivna fordon som lovande medan Ruhnau et al. konstaterade i en scenariosam-
manställningsrapport av Tysklands transportsektor 2050 [14] att istället användning av
biodrivmedel framtagna med elektricitet är mest lovande för att uppn̊a de satta kli-
matm̊alen. Praktiska aspekter av elektrifiering av lastbilar som vidare talar emot stor-
skalig utveckling är enligt omEV [39] behov p̊a batteripaket runt 1,4 MWh, högre kost-
nad per kilometer än diesel och laddningstider över en timme med befintlig teknik. En
aspekt som motverkar direkt elektrifiering inom fallstudiens omf̊ang är regionens stora
biobränsleproduktion och tankmöjligheter, exempelvis flytande eller komprimerad biogas
(LBG och CBG) fr̊an Svensk Biogas, etanol fr̊an Lantmännen Agroetanol och biodiesel
fr̊an flera aktörer. Å andra sidan presenterade Anderberg och Dahlgren (2019) [36] att
83 % av fraktat gods i region Östergötaland transporteras under 150 km och 60 % in-
om 35 km vilket markant minimerar behovet av stora batteripaket. Sammanfattningsvis
bedöms inte omställningen av tung fordonstrafik, mer s̊a än ökad elanvändning till följd
av förvätskning av biogas, märkbart p̊averka elnätet i regionen inom snar framtid.

2.3.3 Direkt och indirekt elanvändning

Genom rapporten används begreppet “elektrifiering av transportsektorn” liberalt och
innefattar flera betydelser. En viktig avskiljning inom begreppet är direkt och indirekt
elektrifiering. Direkt elektrifiering innebär att fordonen drivs av elektricitet genom an-
tingen ett batteripaket eller kontinuerlig laddning med elektriska drivlinor och saknar
helt förbränningsmotorer. Indirekt elektrifiering innebär att fordon drivs av förbrännings-
motorer eller bränsleceller vars drivmedel är producerat helt med hjälp av elektricitet -
s̊a kallade electro-fuels, exempelvis vätgas [14]. Verkningsgraden hos elektriska drivlinor
är generellt runt 70-90 % [40] medan klassiska förbränningsmotorer enbart arbetar runt
30-40 % [41]. Allts̊a, om elektricitet nyttjas för att producera biobränslen istället för
att direkt lagras med batteriteknik kommer den totala energianvändningen öka, b̊ade
p̊a grund av förbränningsmotorers lägre verkningsgrad men ocks̊a fler konverteringssteg
vilket medför förluster. I dagsläget finns det inget tillräckligt etablerat eller storskalig pro-
duktion men studier predikterar vätgas, olika former av metan/biogas och electro-fuels
(drivmedel framtaget av vätgas och koldioxid) att vara dominerande framöver [14, 42],
se avsnitt 2.5.2 Alternativa bränslen.

2.3.4 Laddningsinfrastruktur, -kostnad & beteende

Som tidigare nämnt finns flertalet tekniska lösningar för att ladda fordon. Den mest
övergripande indelningen är stationär eller kontinuerlig laddning. Stationär laddning syf-
tar p̊a plug-in kablar som delas in djupare beroende p̊a laddningseffekter [43, 44]. Konti-
nuerlig laddning kan likt plug-in kablar förse batterierna med elektricitet konduktivt men
ocks̊a tr̊adlöst, induktivt. Induktiv laddning sker mellan inbyggda strömförsedda spolar
i vägen och underredet av fordonet. Kontinuerlig laddning har varit mer problematiskt
d̊a effekter över 150 kW inte g̊ar att uppn̊a i kombination med hastighetsbegränsning
runt 90 kmh−1. En anmärkning är att praktiska fall av kontinuerlig laddning inte uppn̊ar
effekter p̊a 150 kW, snarare 20 kW, d̊a detta är tillräckligt för fordonen [45]. Bland de
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olika ERS-alternativen finns vissa potentiella fördelar med att använda vägintegrerade
alternativ. Främst att alla fordon teoretiskt kan göras kompatibla med denna laddnings-
teknik, och inte överhängade typ, samt riskminskning för utsatta luftburna ledningar som
ocks̊a kan anses vara estetiskt oattraktivt i innerstadsmiljö. Vinningen med ERS över
ren batteridrift är behovet av mindre batterier, storskaligt billigare (d̊a det redan finns
infrastruktur i form av vägar) samt förskjutning av laddning fr̊an l̊agspänningsomr̊aden
[46]. I Sverige p̊ag̊ar det i skrivande stund fyra ERS-projekt där de olika teknikerna
utvärderas. Överhängade laddning i Sandviken av Siemens & Scania, skena i marken -
Elways vid Arlanda samt Evolutionroad i Lund och induktiv Smartroad p̊a Gotland.

Laddning med plug-in kablar är generellt uppdelat i tre kategorier; l̊angsam, snabb och
ultrasnabb och skillnaden mellan dem är effektuttaget. L̊angsamma laddare dominerar
vid privat laddning via vägguttag eller laddbox, som nyttjar 1 eller 3 faser och kan
mata ut effekt mellan 3,7-22 kW. Även hos företag är det mer vanligt med l̊angsamma
växelströmsladdare än andra alternativ [47]. Maximala effektuttaget begränsas av stor-
lek p̊a huvudsäkringen och därmed övrig belastning i huset. Vanligast för villor är 16,
25 eller 32 A-huvudsäkring, med motsvarande maximalt effektuttag 11, 17 respektive
22 kW. Allmänna rekommendationer vid köp av laddbox är ofta att säkra upp med
en större huvudsäkring om 3-fas ska nyttjas. Laddhybrider och flertalet elbilsmodeller
begränsar tillförd laddningseffekt i fordonets likströmsriktare för att skydda batteriet
mot överladdning och slitage. Dessutom p̊averkar urladdningsgrad (SoC, eng. State-of-
Charge) och fordonets mjukvara hur laddningsprofilen för hur det specifika tillfället ser
ut.

I tabell 1 nedan presenteras de mest förekommande laddningsbara fordonen i Sverige
och vilka laddningsalternativ för växelström de stödjer, statistiken är tagen fr̊an år 2019
[8].

Tabell 1: Sveriges mest förekommande BEV och PHEV samt laddningstyp [8]. Använt:
2020-02-28.

Rank BEV PHEV
Tillverkare Modell Laddning Tillverkare Modell Laddning

1 Renault Zoe 3-fas VW Passat GTE 1-fas
2 Tesla S 3-fas Mitsubishi Outlander PHEV 1-fas
3 Nissan Leaf 1/3-fas KIA Potima PHEV 1-fas
4 Tesla 3 3-fas KIA Niro PHEV 1-fas
5 Renault Kangoo 3-fas Volvo XC60 1/3-fas

Trenden fr̊an tillverkare visar att för rena elfordon, BEV, är det till skillnad fr̊an laddhy-
brider mer förekommande att stödja laddning med 3-faser än endast 1-fas. En anledning
bakom detta är att PHEV:s med kapacitetsmässigt mindre batteripaket än BEV:s till̊ats
inte ladda snabbare än 3,7 kW för att bibeh̊alla livslängden för batterierna.

Laddningsstatistik visar p̊a att elbilsägare näst intill enbart laddar fordonen hemma [7].
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Enligt en kundundersökning i Sverige och Norge framgick att ca 95 % av elbilsägare
laddar fordonet i hush̊allen dagligen eller minst en g̊ang i veckan [48]. P̊a grund av detta
kommer det framöver ställas högre krav p̊a att denna funktion bibeh̊alls d̊a högre grad av
laddningsbara fordon kommer belasta samma l̊agspänningsnät. 3-fas-laddning belastar
nätet jämnt via alla faser s̊a att ingen obalans uppst̊ar. Vid 1-fas laddning blir problema-
tiken att enbart en fas belastas. Om flera laddboxar p̊a samma l̊agspänningsnät ansluter
sig till samma fas kan snedbelastning uppst̊a. Vilken fas som används av laddboxen är
i dagsläget slumpmässigt bestämt vid installation alternativt att första fasen väljs per
automatik av laddboxen. Detta gäller dock bara de fall när fordonet inte är mottaglig
för 3-fasladdning.

Snabb och ultrasnabb laddning likriktar strömmen innan fordonet och kan leverera ef-
fekter mellan 50-350 kW d̊a likriktaren kringg̊as. Beroende p̊a batteriets storlek och
begränsning av effekt varierar laddningstiden men generellt brukar tiden för fulladdning
vara under en halvtimme. P̊a grund av detta nyttjas dessa primärt av l̊angdistansresande
vid rastställen längs med motorleder men kommer med en kostnad. I de nordiska länderna
finns det olika prismodeller för laddning, se figur 4.

Figur 4: Prismodeller för offentlig laddning i Norden [7].

I absoluta belopp skiljer sig kostnaden mycket beroende p̊a aktör, elmängd och effektut-
tag. I och med att gratis laddning finns tillgängligt hos diverse matkedjor samt l̊ag
kostnad för hemladdning är det enda incitamentet att betala för snabbladdning den kor-
tare laddtiden. Trots detta är överbetald prissättning under stor kritik d̊a fordonsägare
anser att laddningsbara fordons l̊aga drifts- och underh̊allskostnader relativt traditionel-
la fossila drivmedel är en avgörande faktor för att vilja konvertera till plug-in fordon.
Exempel är t.ex. att laddboxtillverkaren Ionity blev kritiserade under januari 2020 d̊a
de i Sverige ändrade sin kostnadsmodell för att nyttjas deras ultrasnabba laddare till
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8,70 SEK/kWh [49]. För en elbil med batteripaket p̊a 70 kWh blir priset för en fulladd-
ning drygt 600 SEK. Alternativet att ladda hemma med Sveriges medelpris, taget fr̊an
avsnitt 2.1.3, f̊as en kostnad p̊a 28,35 SEK, eller 0,40 SEK/kWh, för samma batteristor-
lek. En kommentar här är att laddning emot de lägsta spot-priset kan ytterligare sänka
kostnaden med 80 % i hush̊all.

Ett antal undersökningar har gjorts för att kartlägga laddningsvanor och -utrustning.
I Norge var 63 % av alla hush̊allsanslutna laddare av enkel modell kopplat till vanligt
vägguttag (2,3 kW), 19 % 3,7 kW laddboxar, 12 % laddboxar med upp till 22 kW
och n̊agra enstaka procent Tesla-laddare [50]. Det var vanligast med hemmaladdning,
följt av laddning p̊a arbetsplats och sist offentliga laddstationer. Preferensen att föredra
l̊angsam laddning hemma tros bero p̊a körvanorna som till 92 % bestod av pendling till
jobb och kortare vardagsturer, sammanlagd daglig distans mellan 20-40 km [7]. I Norge
s̊ags även skillnader i laddningsvanor kopplat till boendetyp. Av de fr̊agade laddade 97
% av elbilsägarna som bodde i villa dagligen hemma, motsvarande siffra var 64 % av
de som bodde i lägenhet [50]. För de som bodde i lägenhet var det s̊aldes vanligare att
ladda vid publika laddstationer och snabbladdare. I Sverige kunde liknande situation
noteras, även om andelen elbilar är lägre. 80 % av elbilsägarna levde i villor, jämfört
med 50 % för den generella befolkningen, och av dem laddade majoriteten hemma [48].
I de b̊ada länderna noterades trenden att elbilarnas batterikapacitet är tillräcklig för
att klara majoriteten av de dagliga körrutinerna och därmed att l̊angsam laddning vid
hush̊all dominerar. I och med mognad av teknik och den relativt nya marknaden för
laddinfrastruktur är det troligt att fler elbilsägare väljer att skaffa kraftfullare alternativ
än de enklare som dominerar idag. Sammantaget verkar trender för elbilsladdning vara
främst l̊angsamladdning hemma över kväll och natt, följt av kraftfullare laddning hemma
och sist publik laddning under l̊angdistansresor och för vissa yrkesgrupper.

2.3.5 Transportsektorns framtid

I dagsläget och historiskt har behov av transport varit viktigt för överlevnad, samhälls-
utveckling och näringsliv. Sedan 1800-talet har global utbredning och användning ut-
vecklats till en samhällelig nödvändighet vars utsläpp lett till negativa miljökonsekvenser.
Det stora genomslaget kom under den industriella revolutionen d̊a t̊ag, flyg och standar-
diserade fraktcontainrar etablerades och började användas kommersiellt [51]. I Sverige
var det i januari 2020 drygt 4,8 miljoner registrerade personbilar, 668 000 lastbilar och
15 000 bussar [29]. Nationella snittet motsvarar 482 bilar per tusen inv̊anare vilket i
förh̊allande till 2006 var 464, allts̊a b̊ade en ökning av antal bilar samt genomsnitt-
lig årlig körsträcka. D̊a behovet för transport stadigt ökar har detta, enligt Speranza
[51], gett upphov till fem i dagsläget p̊ag̊aende och futuristiska lösningar för att hantera
ökningen med befintlig infrastruktur:
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• Autonoma fordon eller självg̊aende fordon nyttjas mer förekommande i ruttba-
serad linjetrafik vilket minskar behovet av personal och tillhörande kostnader.

• Elektriska fordon ökar sett till antal och procentuellt inom b̊ade busstrafik och
bilflottan d̊a batteriteknik etc. f̊att ökad konkurrenskraft emot traditionella driv-
medel.

• “Connected” (anslutna eller förbundna) fordon med högre grad av tillg̊ang till
trafikdata, GPS och andra närliggande fordon. Beror till stor del av ökad inter-
netuppkoppling mellan fordon och tillhörande kommunikativa tjänster för optime-
ring av tid och rutter.

• Multifunktionella tjänster och/eller transporter. Sammanslagning av logistiska
tjänster med syfte att minimera antal transporter. Exempel p̊a detta är Rang-sells
som i Stockholm innestad kombinerade sophämtning och paketutlämning.

• On-demand tjänster eller tillkallelsetransporter som t.ex. Uber, GrabTaxi, Sun-
fleet etc. Minimerar behovet av fordon d̊a de befintliga nyttjas mer resurseffektivt
genom leasingtjänster.

Parallellt med nya tjänster uppfinns ständigt nya ingenjörstekniska lösningar vilket resul-
terar i bättre bränsleförbrukning, lättare & mer h̊allbara material samt stadsplanering
för generellt förbättrad samhällsmässig effektivitet. Institutionella drivkrafter eller in-
citament med syfte att gynna klimatsmarta transporter förekommer ocks̊a, se avsnitt
2.5.1, och kommer fortsättningsvis vara nödvändiga för att konvertera transportsektorn
till h̊allbara alternativ.

För att möta de satta miljöm̊alen krävs för hela transportsektorn en radikal omställning
till elektricitetbaserad drift eller biodrivmedelsproduktion. Flertalet prognoser och sce-
narier hävdar att en h̊allbar transportsektor innebär en komplett elektrifiering som in-
ledningsvis börjas med personbilar och lättare fordon som sedan, med förbättrad ener-
giteknik, kan konvertera tung fordonstrafik, se [17, 14, 42, 13]. Oavsett om det handlar
om direkt eller indirekt elektrifiering kommer det ställas högre krav p̊a elgenerering med
ökad leveranssäkerhet. I region Östergötland har Svensk biogas inlett konverteringen
av tung fordonstrafik genom att fr.o.m. januari 2020 producera flytande biogas (LBG)
vilket har högre energitäthet än komprimerad biogas.

2.4 Tekniska möjligheter - Smarta-nät

I detta stycke presenteras relevanta tekniker, projekt och lösningar för potentiell pro-
blematik i l̊agspänningsnät utifr̊an fallstudiens perspektiv. Huvudsakligen presenteras
laddningstekniker men ocks̊a vissa tekniska lösningar som berör hantering av exempel-
vis solceller eller smarta hus som kan p̊averka laststyrning och behandla elbilsladdning
men prioriteras lägre. D̊a hantering av elnätet är cyber-fysikaliskt, där datahantering och
styrning av fysiska komponenter samverkar, beror effektiv styrning p̊a flertalet paramet-
rar [52]. Teknisk mognad, ekonomiska incitament, tillgänglighet till högupplöst data och
praktisk tillämpbarhet är underbyggande faktorer som var och en m̊aste överensstämma
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för gynnsam och lönsam implementering av smarta-nät. Avslutningvis presenteras ocks̊a
beteendemässiga förändringar, fr̊ankopplat tekniska lösningar, som ocks̊a har betydande
bidrag till olika smarta-nät koncept.

Nuläget för utvecklingen av smarta-nät i Sverige kartlades av Swedish Smartgrid som
fann omkring 90 relevanta projekt som p̊a olika sätt syftar till att använda elnätet op-
timalt under förutsättningar som förväntas inom snar framtid [53]. Tidigare nämnda
utmaningar med ökad andel decentrialiserad intermittent produktion, elektrifiering av
transportsektorn och kapacitetsbegränsningar i elnätet är bidragande drivkrafter till att
finna nya lösningar inom teknik eller laststyrning. Projekten ämnar generellt till att styra
effektflöden i olika niv̊aer av elnätet för att underlätta eller optimera förutsättningarna
för pilotprojektets specifika omf̊ang. Det vill säga att flertalet av smarta-nät projekten
som för nuvarande p̊ag̊ar har olika fokus och därmed även olika typer av inblandade
aktörer. Exempelvis omnämns Spetskraft 2020 som ämnar till att frigöra kapacitet inom
Uppsala utan att utöka abonnemanget mot överliggande nät, vilket uppn̊as genom att
flera delprojekt med olika fokus genomförs parallellt. Det kan vara allt fr̊an driftplane-
ring av elbussar [21] till uppförande av en regional marknadsplats för flexibilitet, vilket
innebär en kostnadsmodell för att inte använda en viss effekt en viss tid [18]. De flesta av
projekten i kartläggningen innebär inte praktisk tillämpning och testning av nya tekniska
lösningar. Det förekommer dock projekt inom b̊ade energilager med batterier och V2G. I
vissa fall omnämns att avsaknad p̊a standardisering och till viss del oklarheter i tolkning
av lagtexter motverkar kommersialisering av nya tekniska lösningar som visat sig fungera
p̊a pilotskala [53]. Eftersom elnätsbolag är skyldiga att garantera leveranssäkerhet för
kund bör, och har, de ofta en central roll i projekten. Dock är det främst andra aktörer
som är drivande att testa nya lösningar till skillnad fr̊an traditionella nätförstärkningar
eller omkoppling [53].

2.4.1 Laststyrning och förskjutning av laster

Laststyrning, load-management eller peak-shaving är en befintlig men nyetablerad teknik
som nödvändigtvis inte syftar till att minska elanvändningen utan att förskjuta laster
över dygnet för att minska sammanlagrade effekttoppar. I arbetets sammanhang syftar
detta till att flytta elbilsladdning i hush̊all fr̊an kvällstid d̊a övrig elanvändning är hög.
Okontrollerad laddning med starka laddare ökar risken för m̊angdubbelt effektuttag un-
der timmar med redan hög belastning, n̊agot som elnätskomponenter i l̊agspänningsnät
ofta inte är dimensionerade för.

Styrningen görs främst med den installerade laddboxen i hush̊allet men hur laststyr-
ningen sker skiljer sig mellan fall. En en studie av Jin et al. [52] simulerades laststyrning
utifr̊an kunders perspektiv med syfte att demonstrera kostnadsbesparing. Om laddning
gjordes under dygnets timmar d̊a elpriset var lägre kunde b̊ade kundens laddnings-
kostnad och producenters kostnader minskas. Ett delresultat var att starkare laddare
i hush̊allet gav ökad besparing, förutsatt att elnätet kunde hantera kapaciteten. Tang
et al. [54] analyserade möjliga framg̊angsgrader utifr̊an tillg̊ang till data hos användare
och konsumenter. I en femgradig skala fr̊an “Ingen kunskap” till “Fullständig kunskap”
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kunde skillnaden i effektbehov över dagen mer än halveras mellan fallen vilket tydligt
visar behovet av kvalitativ data och statistik, som kan ta år att uppn̊a. Utifr̊an ett pro-
ducentperspektiv utvärderade Gnann et al. under 2018 [55] laststyrning för Tyskland
med syfte att minimera effekttoppar i kombination utnyttjande av solceller. Med opti-
mal styrning kunde de tidigare effekttopparna fr̊an hush̊allen undvikas att överskridas,
allts̊a att det högsta effektuttaget över dygnet i jämförelse med basfallet kunde minskas.
Dock byggde resultatet p̊a full tillg̊ang till laddning under solinstr̊alningstimmar, vilket
innebär obegränsad tillg̊ang till publik laddning och vid företag.

Utöver uppkopplad laststyrning, med krav p̊a kommunikation mellan laddboxar eller
elmarknaden, har bl.a. laddboxföretaget Chargestorm lanserat laddboxar som enbart
kommunicerar med hush̊allet och tar husets huvudsäkring och övrig elapparatur i beak-
ting för att undvika överuttag [56]. Sammanfattat beror laststyrningsmetoder p̊a vilket
syfte eller perspektiv som styrningen är tänkt att förbättra eller förhindra. Eftersom det
inte finns n̊agon allmänt anammad standard för hur styrning av laddboxar ska skötas
och i vilket syfte ger detta upphov till en flertalet potentiella lösningar fr̊an olika studi-
er som i slutändan inte nödvändigtvis är kompatibla med varandra eller ger den bästa
samhällsvinningen. Dessutom är vissa delresultat motstridande vid jämförelse mellan
studier, t.ex. starkare laddare gav bättre resultat av laststyrning samtidigt som höga
effektuttag är en bakomliggande orsak till kapacitetsbrister i l̊agspänningsomr̊aden.

2.4.2 Ellagring

Energilager i form av batterier kan vara aktuellt för att garantera strömkvalitén och
leveranssäkerheten i de fall höga effektuttag eller intermittent produktion förekommer.
Tillfälliga spännings- och frekvensvariationer kan motverkas med batterilösningar och
flera alternativ finns p̊a marknaden [57]. Ett “smart” ellager förutsätts vara automatise-
rat och styrs av n̊agon form av styrsignal som reglerar utmatning av elektricitet, likas̊a
när det ska ta emot laddning. För elnätets del har även större batterilager möjligheten
att underlätta för överliggande nät samt neutralisera effekttoppsrelaterade konsekvenser
som tillfällig överbelastning och försämrad strömkvalité i l̊agspänningsnät [58].

Forskning och användning av batterilager sker vanligtvis för att optimera drift av in-
termittent vind- och solkraft ur hänseende kostnad och nätstabilitet. Generellt behöver
den intermittenta produktionen ha en hög installerad effekt för att batterilagret ska vara
ett lönsamt alternativ, samtidigt som det krävs höga effekter för att orsaka konsekven-
ser p̊a nätet. Det förekommer dock batterilagringsalternativ för enskilda kunder som
industrianläggningar eller hush̊all med relativ stor egen produktion. Drivande aktörer i
Sverige är bland annat Vattenfall AB och ABB AB som i flera projekt samarbetar med
slutkunder [59]. Ofta behöver batterilagret placeras p̊a kundens anläggning eller ägas av
en tredje part för att komma runt juridiskt sv̊artolkade fall av att nätbolag äger och
driver ellager i sitt nät [57]. Teknik och praktisk möjlighet finns för att framg̊angsrikt
installera olika automatiserade batterilösningar direkt i anslutning till nätstation eller
transformatorer i högre spänningssatta nätdelar [58].
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2.4.3 Vehicle-to-grid och Vehicle-to-house

V2G och V2H är vidareutvecklade ellagringstekniker som utöver ren lagring ocks̊a pre-
senterar möjligheten för tv̊avägsladdning i syfte att avlasta elnät eller hush̊alls effektut-
tag [60]. V2G har f̊att uppmärksamhet fr̊an elnäts- och fastighetsägare d̊a detta möjliggör
en lösning för effekttoppsminskning genom kommunikation mellan fordons laddinfra-
struktur och elnätet. V2H är ett koncept som begränsar tv̊avägsladdningssystemet till
enstaka byggnaders elförsörjning, där effektflöde till och fr̊an fordon styrs relativt övrig
last i byggnaden utan att ta hänsyn till elnätet [61]. Koncepten kräver informations-
flöden mellan hush̊allets elanvändande apparatur, elnätet och fordonet i sig d̊a storskalig
implementering är tänkt att självmant reglerar flödena utefter elpris, efterfr̊agan och
tekniska begränsningar som t.ex. huvudsäkring, laddningsgrad eller fordonstyp [60].

De mer komplicerade valen av fördelaktig styrning förekommer i konceptet V2G, där
en samlad elbilsflotta förväntas kunna stabilisera frekvens- och spänningsvariationer i
närliggande nät via flera anslutningspunkter. I kommande stycke, 2.5.1 Institutionella
drivkrafter, presenteras avsaknaden av etablerade standarder för hur laddbara fordon
skall förutsätta V2G-alternativ. Detta i kombination med inblandning och initiativ av
flera aktörer utöver elnätsbolag gör det sv̊art att kvantifiera vilken potential V2G har
för att underlätta drift av elnätet. Yilmaz och Krein hävdar att oavsett styrning finns
grundläggande tekniska begränsningar relaterat till fordon, laddningsinfrastruktur och
socio-tekniska begränsningar utifr̊an användares beteendemönster samt systematiska ut-
maningar kring prissättning och marknadsmodeller för lönsamhet [60]. Exempel kan vara
batterimodellers varierande maximala effektuttag och reducerade livslängd relaterad till
hög urladdningsgrad, minimal SoC för plötsliga resor och faktumet att allt ska skötas i
realtid med resterande apparater i hush̊allet.

I Sverige finns tv̊a p̊ag̊aende V2G-projekt där framförallt kommunala och bostadsbolag
varit drivande aktörer [53]. I projekten testas sm̊a fordonsflottor med gemensam ladd-
ningsinfrastruktur. Att använda ett laddningsbart fordon som batterilager ställer krav
p̊a kompatibilitet b̊ade hos laddinfrastruktur och fordon som i detalj varierar i vilket
syfte batteriet ska nyttjas. I de tv̊a pilotprojekten bidrar f̊a fordon och den gemensam-
ma laddningsinfrastrukturen till minskad komplexitet och systemet blir väldigt lokalt ur
elnätets perspektiv d̊a det enbart berör en anslutningspunkt. Swedish Smartgrid pro-
gnostiserar att flerbostadshus och organisationer med kontroll över fordonsflottor och
dess laddningsinfrastruktur, likt de omnämnda pilotprojekten, lär vara de första som
anammar V2G p̊a en skala som är relevant för elnätet [53]. Speciellt d̊a det blir mer
förekommande med effekttariffer vilket skulle kunna öka det ekonomiska incitamentet
för aktören.

2.4.4 Övriga aspekter

De ovannämnda “smarta-nät”-lösningarna är n̊agra exempel p̊a tekniska lösningar under
utveckling med potential att avlasta lokala elnät. I dagsläget, d̊a liknande tekniker ännu
inte etablerats, är den enda lösningen nätförstärkning eller omkoppling. Vid flaskhalsar
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med kapacitetsbrist mellan nätomr̊aden installeras nya kablar eller transformatorer med
högre kapacitet. Förutom nätförstärkning med nya komponenter kan omledning av en
kabel med flera användare, även kallat grupp, göras mellan nätstationer. Nyligen ge-
nomförde fallföretaget en s̊adan omledning d̊a hög grad solceller lokalt p̊averkat elnätet
negativt. I och med detta undveks nätförstärkning eller behov av ny transformatstation
till en relativt l̊ag kostnad. Inför nya bussladdningsdep̊an valdes, som tidigare nämnt,
att i förebyggande syfte förbereda eventuell utökning av anslutningen för att undvika att
behöva gräva om och ersätta komponenter. Sv̊arigheten med all form av nätförstärkning
är dimensionering och kostnaderna som tillkommer. I Sverige är det praxis att nya elnät
är tänkt att h̊alla i omkring 50 år vilket gör uppskattning av dimension högst utma-
nande d̊a framtida elbehov är omöjligt att korrekt uppskatta vilket leder till kostsamma
överdimensioneringar i brist p̊a bättre alternativ.

Beteendemässiga förändringar är olikt ovannämnda tekniker helt fr̊ankopplat behov av
datahantering, fysiska komponenter eller infrastruktur. Genom förändring av industriers
sätt att använda elektricitet kan elnäten avlastat utan behov av “smarta-nät-lösningar.
Exempel p̊a detta är Urkopplings-projektet med Ellevio och Vattenfall [62] (se avsnitt
2.5.1) eller Spetskraft 2020 i Uppsala. I fallföretagets sits har man till en början infört
effekttariffer för företag i en kommun, Katrineholm sedan årsskiftet 2020 och kommer
fr.o.m 1:a juli 2020 likas̊a införa samma system för Linköping kommun. Prissättning
kommer utöver elmängd ocks̊a bero p̊a m̊anadens högsta effektuttag - vilket kan vara
tillräckligt incitament för stora elektricitetsberoende industrier självmant förändrar sin
användning.

2.5 Externa utvecklingsfaktorer

Trots Sveriges framg̊angsrika h̊allbarhetsomställning relativt de globala snitten inom
transportsektorn är fortfarande elektrifieringstrenden efter och underrepresenterad. Ny-
bilsförsäljningen av laddningsbara fordon motsvarade 2019 13 % medan det i grannlandet
Norge överskred 50 % (se avsnitt 2.6). Detta uppmärksammades d̊a regeringen i Bud-
getproposiotionen för 2020 explicit nämnde att de nuvarande svenska styrmedlena inte
är tillräckliga för att uppfylla de satta delmiljöm̊alen för 2030 [63]. I kommande stycken
presenteras de institutionella drivkrafterna som i dagsläget finns i Sverige följt av al-
ternativa biobränslens utveckling p̊a marknaden som ur ett elektrifieringsperspektiv kan
ses som konkurrerande krafter.

2.5.1 Institutionella drivkrafter

De satta miljöm̊alen enligt Parisavtalet innebär en 80-95 procentig utsläppsreducering år
2050 relativt 1990 med syfte till att förhindra en global temperaturhöjning p̊a 1,5 grader
[64]. Om detta ska vara genomförbart krävs incitament som lockar till beteendeförändring
för det bättre. Institutionella drivkrafter i form av styrmedel och ekonomiska incitament
är administrativa åtgärder för att kontrollera och styra marknaden mot önskvärda alter-
nativ och trender. I Sverige finns ett antal EU- och myndighetsframtagna styrmedel med
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syfte att gynna el- och miljöfordonsanvändning. Dessa är klimatklivet, miljöbilspremie
(bonus/malus), skattebefrielse och reducerat förm̊ansvärde [6, 65]. Utöver dessa finns det
andra stöd för konsumenter, kommande regelverk för parkeringsplatser och nya krav för
beredskap inför laddinfrastruktur. För tung fordonstrafik och busstrafik finns det ocks̊a
styrmedel med syfte att ställa om till h̊allbara alternativ. Mot slutet av avsnittet finnes
en sammanfattande tabell där alla styrmedel och deras innebörd presenteras.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala och regionala aktörer med ändam̊al att
minska klimatavtrycket. Bidraget subventioneras av Naturv̊ardsverket och kan för ladd-
stationer högst motsvara 50 % av investeringskostnaden men kan ocks̊a g̊a till bl.a.
installation av solceller [5]. Utöver Klimatklivet finns det ocks̊a Ladda-hemma stödet
som enbart fokuserar p̊a bidrag för hemmaladdning. För b̊ade privatpersoner och juri-
diska personer kan stödet sökas för att maximalt f̊a 10 000 SEK i bidrag för installation
av laddbox. Förutom bidrag för infrastruktur finns ocks̊a tv̊a ekonomiska incitament för
nyregistrerade fordon: miljöbilspremie och skattebefrielse [6]. Vid köp och nyregistrering
av bilar med utsläppsgränser under 70 g CO2/km kan en bonus erh̊allas mellan 10 000-60
000 SEK. För el- och vätgasbilar utan utsläpp, supermiljöbilar, f̊as 60 000 SEK om detta
belopp inte överskrider 25 % av bilens inköpsvärde. Det omvända systemet finns för ny-
registrerade fossildrivna fordon, malus. Malus-systemet översätter fordon med utsläpp
över 94 g CO2/km till en p̊alagd fordonsskatt som varar de första tre åren av nybilsregi-
streringen. Utöver detta finns det även en bonus för förm̊ansreducering vid användning
av miljöklassade firmabilar. Om firmabilar nyttjas av privatpersoner utanför tjänsten
tillkommer det en skattekostnad för arbetsgivaren vilket reduceras om fordonet i fr̊aga
är miljöklassat.

Utöver rena ekonomiska incitament finns det ocks̊a drivmedelslagar, reglerverksmässiga
krav och EU-direktiv. Förvaltningsmyndigheten Boverket publicerade i maj 2019 rap-
porten “Nya krav p̊a laddinfrastruktur för laddfordon” p̊a uppdrag fr̊an regeringen för
att utreda förslag för regelverk kring laddinfrastruktur inom bostadssektorn [66]. Ut-
redningens resultat ledde till lagstiftning om att alla nybyggnationer som klassas som
bostadshus ska fr.o.m 10:e mars 2020 vara utrustade med möjligheten för installation av
b̊ade laddbox och tillhörande ledningsinfrastruktur. Utöver de första bestämmelserna ska
det även fr.o.m 1 januari 2025 inträdas krav att retroaktivt utrusta befintliga byggnader
för laddningspunkter. Äldre lagstiftning kring regelverksmässiga krav är bl.a. Pumpla-
gen som kräver att större försäljare av drivmedel m̊aste erbjuda ett h̊allbart alternativ.
När lagen stiftades under 2009 var synen p̊a elektrifierad transportsektor minimal och
innefattas därför inte. Den sistnämnda relevanta lagen som berör arbetets omf̊ang är
Ellagen. I och med att elhandel styrs utav en semi-strukturerad prissättningsmodell
till̊ats i dagläget inte att elnätsbolag f̊ar lagra elektricitet i till exempelvis batterier för
laststyrnings- eller försäljningssyfte. Energilager f̊ar enbart användas i nödfall för att
tillfälligt ersätta elavbrott. D̊a ellagring har undersökts som ett alternativ för problem-
hantering kan lagstiftningen hämma teknikens utveckling och genomslagskraft.

Energimyndigheten betalar ut ett stöd, elbusspremien, som regionala kollektivtrafik-
myndigheter, kommuner eller företag som kan ing̊a avtal om allmän trafik kan ansöka
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inför inköp av elektriska, laddhybrider eller bränslecellsbussar. Budgeten för premi-
en är 80 miljoner SEK årligen och p̊ag̊ar till 2023 [38]. Hur mycket pengar bidrag
innebär beror p̊a vilken aktör som ansöker om det. En bussoperatör kan erh̊alla 40
% av skillnaden i inköpspris mellan elbussen och närmast jämförbar bussmodell med
förbränningsmotor, medan övriga aktörer erh̊aller 20 % av inköpspriset. Stödet är riktat
mot endast inköpskostnad av fordonen, vilket innebär att stöd för laddninginfrastruktur
istället avses av Klimatklivet och ansöks separat. Premien utnyttjas fullt d̊a Energimyn-
digheten f̊att in fler ansökningar än de haft anslag för [38].

En omformulering av EU direktivet 2009/33/EG, även kallat Clean Vehicle Directive,
ställer krav p̊a andel “rena fordon” i offentliga upphandlingar och träder i kraft augusti
2021. Det nya direktivet EU 2019/1161 inneh̊aller förutom förtydligande om vad som
definierar rena fordon ocks̊a nationella m̊al för medlemstaterna. Rena fordon avser:

• För lätta fordon fram till 2026, inte mer än 50 g CO2/km och 80 % av de maximala
angivna utsläppen vid verklig körning (RDE, utsläpp).

• För lätta fordon fr̊an och med 2026, endast noll-utsläpps fordon.

• För tunga fordon, lastbilar och bussar med drivmedlen vätgas, elbatteri, laddhybri-
der, fordonsgas i komprimerad och flytande form, oinblandade flytande biobränslen,
syntetiska bränslen och gasol.

För lätta fordon förväntas Sverige fr̊an och med 2 augusti 2021 till och med 2030 uppn̊a
38,5 % rena lätta fordon av de sammanslagna offentliga upphandlingarna. Vidare 10 %
av tunga lastbilar fram till 2026, höjt till 15 % för perioden 2026 till 2030. Motsvarande
siffror för bussar är 45 % och 65 %. I kommande tabell sammanfattas de ovannämnda
styrmedel som i dagsläget och framöver är tänkt att gynna konvertering av den svenska
transportsektorn.
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Tabell 2: Sammanfattande tabell av institutionella drivkrafter

Styrmedel Målgrupp Aktör Kommentar
Ägare Kategori

Klimatklivet Företag Investeringsstöd Naturv̊ardsverket Maximalt 50 % av inve-
steringen

Ladda-hemma
stöd

Alla Investeringsstöd Naturv̊ardsverket Maximalt 10 000 SEK

Bonus/malus Alla Nyregistrering Transportstyrelsen,
Skatteverket

Avdrag eller straffskatt
samt utbetalning, max
60 000 SEK

Förmånsreducering Företag Skattereducering Skatteverket Skatteavdrag för
miljöbilsförmåner

Laddinfrastruktur
bostäder

Företag Lagstiftning Boverket Krav p̊a beredskap inför
laddinftrastruktur

Elbusspremie Företag Investeringsstöd Energimyndigheten Max 40 % bi-
drag som motsvarar
inköpsskillnad

Clean vehicle Företag EU-direktiv EU- Riktlinjer för tung
directive (CVD) (offentliga) kommissionen fordonstrafik, nationella

h̊allbarhetsandelar

Parallellt med lagstiftning och förordningar p̊ag̊ar det likas̊a projekt mellan aktörer för
att lindra försörjnings- och distributionsproblematiken i elnätet [11]. I ett försök att
minimera effekttoppar har Ellevio och Vattenfall Eldistribution p̊abörjat ett projekt ihop
med kunder för att lindra den p̊ag̊aende samhälleliga elektrifieringstrenden [62]. I det
h̊art belastade elnätet i Stockholm prövas flexibilitetslösningar för industrier, sporthallar
och generella företag genom att tidsförskjuta mindre viktiga processer till l̊agintensiva
timmar. Utöver rena monetära besparingar ska projektet utreda kunders synsätt p̊a
effektbesparing. I dagsläget har det p̊a flera platser införts effekttariffer mot större kunder
för att just förhindra och förebygga höga effekttoppar vilket framöver skulle kunna ha
nationell lagstiftning.

Industrin p̊averkas även av ISO-standarder satta av The International Organization of
Standardization som oftast används för intern förbättring eller marknadsmässiga fördelar
mot konkurrenter. Exempelvis standarisering av typ 2 laddkontakter som har slagit ige-
nom p̊a den europeiska marknaden [47]. ISO 15118 med fler förväntas främja elbilsutveck-
lingen genom krav p̊a kompatibilitet och kommunikationslösningar för tv̊avägsladdning,
vilket standardiserar förutsättningar för vehicle-to-grid eller vehicle-to-house [67]. In-
om ett par generationer av laddbara fordon ämnar standarderna ha etablerat sig bland
aktörerna, vilket har potential att kommersialisera mer avancerad teknik än den som
rullar p̊a vägarna idag [67].

Avslutningsvis ska det ocks̊a nämnas att det framöver finns planer, förslag och åtaganden
för framtida styrmedel av olika slag. I Energimyndighetens rapport ER 2017:07 presen-
teras tänkta myndighetsframtagna styrmedlena och policyer för ökad samhälls-, energi-
effektivitet och förnyelsebara fordon [68].
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2.5.2 Alternativa bränslen

Utöver tidigare nämnda faktorer som gynnar elbilspenetration finns det likas̊a exter-
na drivkrafter som gynnar andra tekniker och drivmedel med syfte att uppn̊a klimat-
och miljöm̊alen. D̊a Sverige historiskt haft hög resurseffektivitet inom t.ex. pappers-
och massabruk, kemikaliebranschen och cirkulära flöden har detta gett upphov till fler-
talet alternativa biobaserade drivmedel. Exempel p̊a detta är fordonsgas, etanol, FA-
ME100 & HVO100 och kan ur ett elektrifieringsperspektiv ses som konkurrenter för
att uppn̊a de nationella miljöm̊alen för transportsektorn. Förutom befintliga drivme-
del utvecklas parallellt tekniker för vätgasproduktion och -hantering vilket kan nyttjas
av bränslecellsbilar. Totalt motsvarade s̊alda biodrivmedel (vilket exkluderar elektrici-
tet) 23 % av totalt s̊alda drivmedel i vägsektorn sett till energimängd under 2018 [2].
Största andelen utav de biobaserade bränslena var HVO100 (4,6 % sett till total ener-
gianvändning inom vägsektorn), fordonsgas (1,8 %), FAME100 (1,1 %) och etanol (0,5
%). Utöver dessa var de resterande största biodrivmedlena biodiesel (Diesel MK3) och
LBG/LNG. Anledning till att HVO100 och FAME100 st̊ar för den största andelen beror
till störst del av att de används som inblandningsdrivmedel [2]. Detta förklarar hur diesel
och bensin, som sett till försäljning, motsvarade 91,4 % av s̊alda drivmedel kunde bidra
till den 23 procentiga, sett till energi, h̊allbara andelen .

Baserat p̊a Energimyndighetens framtida prognoser för 2050 kan utvecklingen av bio-
drivmedel förändras radikalt [2]. Sveriges delm̊al för 2030, för att uppn̊a de satta ut-
släppsgränserna för 2050, innebär att inrikes transporter (exkluderat flyg) m̊aste till 70
% vara fossilfritt om den p̊ag̊aende trenden för elbilar fortskrider (se scenario 1).

Utifr̊an vilken av de tidigare biodrivmedelstrenderna man väljer att studera kan fram-
tidsutvecklingen se drastiskt annorlunda ut. I kommande figur visas de s̊alda mängderna
för respektive biodrivmedel och den svenska relativa försäljning sedan 2011.

Tabell 3: Försäljning av biodrivmedel i Sverige

HVO FAME E85 Biogas
2011* n/a 8 743 228 814 540
2012* n/a 38 033 237 288 1 250
2013* n/a 63 388 172 881 1 100
2014* n/a 147 540 138 305 1 200
2015 17 590 179 470 89 569 1 542
2016 266 932 80 429 43 982 1 629
2017 519 449 38 501 41 382 1 587
2018 447 513 109 544 70 709 1 648

Enhet m3 m3 m3 GWh

*: uppskattat via avläsning av diagram [2], Figur 5.
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För HVO ökade den relativa förändringen till 15,2,

29,5, och 25,4 för 2018 i förh̊allande till år 2015.

Figur 5: Relativ utvecklingstrend.

Trenden i figur 5 visar att utvecklingen av HVO100, FAME100 och fordonsgas ökat
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medan E85 minskat. Totalt uppg̊ar användningen 2018 till 2,64 g̊anger användningen
för 2011 vilket trots en ökad fordonsflotta och genomsnittssträcka per fordon lett till
högre andel biobaserade transporter. En notis här är att siffrorna i tabell 3 enbart visar
de s̊alda kvantiteterna och inte de producerade, som fortfarande ökar. För den svenska
etanolproducenten Agroetanol exporteras majoriteten av produktionen till Tyskland.

Utöver de mest integrerade och använda biodrivmedlerna i Sverige finns det flertalet
prognoser som predikterar vätgas som ett framtida alternativt bränsle, se [14, 69, 70].
I och med att mer intermittenta kraftslag integreras i elgenereringen kommer produk-
tionsöverskott under sommarhalv̊aret med stor sannolikhet nyttjas till vätgasproduktion
som antingen används som bränsle eller lagras för framställning till elektricitet vid be-
hov (power-to-gas och power-to-power). Den skandinaviska användningen av vätgas är i
r̊adande stund minimal men alltmer indikerar en upp̊atg̊aende trend, t.ex. vätgasdrivna
gasturbiner fr̊an Siemens, Nordic Hydrogen Corridor:s utbredning och norska Statens
vegvesens satsning p̊a vätgasfärja. Faktorer som hörhindrar vätgasutvecklingen är ener-
gidenstiet per volym, effektiviteteten i förh̊allande till produktion och användning samt
infrastruktur för tankning.

2.6 Norska elnätet och dess elbilssituation

Norges elnät är sett till utformning identiskt Sveriges s̊a uppkoppling och handel mellan
dessa förekommer. Stamnätsägaren i Norge, Statnett, ansvarar likt Svenska kraftnät
för transmission av elektricitet i 400 kV och 220 kV nät ner till regionala omr̊aden.
Elektriciteten är i Norge till 95 % genererad av vattenkraft och de resterande procenten
kommer fr̊an solceller och förbränning av naturgas [7]. Vid jämförelse med Sverige är
den största skillnaden inte eltekniska faktorer utan systematiska och kulturella. I och
med Norges överflödiga tillg̊ang till just vattenkraft har det historiskt och i dagsläget
ansetts vara lönsamt att använda elektricitet till uppvärmning, och inte fjärrvärme eller
annat. Effekten av detta är att det snittliga l̊agspänningsnätet i Norge relativt Sverige
är starkare dimensionerat för att under kalla vinterdagar även kunna förse hush̊all och
byggnader med el för uppvärmningsändam̊al. Detta i kontexten av elbilsladdning innebär
bättre beredskap och mer spelrum för norska elnätsaktörer under majoriteten av året.

Norge har den högsta andelen laddningsbara fordon globalt [17]. Sett till totala andelen
elbilar var det 2019 11,4 % laddningsbara fordon varav 3,6 % var BEV [13]. Under janu-
ari 2020 uppdaterades det nationella försäljningsrekordet d̊a 55 % av alla nyregistrerade
fordon var BEV eller PHEV. Framg̊angen kan förklaras med landets förutsättningar som
kapaciteten i elnätet, tillg̊angar till vattenkraft för inhemsk elproduktion men huvudsak-
ligen de betydande policyer och incitament som främjar elbilsanvändning. I kommande
lista presenteras de norska incitamenten som bidragit till den framg̊angsrika elbilstren-
den [17, 71]. Utöver de presenterade finns även andra förm̊aner ocks̊a, t.ex. att elbilar
har tillg̊ang till bussfiler.
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• Ingen köp- eller importskatt p̊a elbilar (1990 - nu)

• 25 % lägre moms vid köp (2001 - nu)

• Ingen årlig vägskatt (1996 - nu)

• Ingen avgift i tullar eller färjor (1997 - 2017), sen maximalt 50 % av kostnaden
(2018 - nu)

• Gratis kommunal parkering (1999 - 2017), sen maximalt 50 % av kostanden (2018
- nu)

• 50 % skattereducering för företagsbilar (2000 - 2018), sen 40 % (2018 - nu)

• 25 % lägre moms för leasingbilar (2015)

• Skattekompensation för skrotning av fossila sk̊apbilar vid omställning till nollut-
släpps-sk̊apbil (2018)

D̊a utvecklingen var framg̊angsrik medföljde vissa oväntade effekter som i dagsläget
försöks åtgärdas av norska staten, moms- och skattebortfall. Den höga andelen av ny-
registrerade elbilar tvingade myndigheterna till att införa elbilsskatter för att kunna
fortsätta underh̊alla vägar och installera ny laddinfrastruktur. De norska konsumen-
terna kringgick detta genom att istället öka den svenska försäljningen av elbilar, som
tidigare nämnt, är subventionerade med 60 000 SEK fr̊an Skatteverket.

Trots lyckade utvecklingsfaktorer motsvarade den norska elbilsandelen som tidigare nämnt
11,4 % år 2019. Dock är fördelningen inom landet varierande beroende p̊a vart man kol-
lar. I glesbygden och norra Norge är andelen väldigt l̊ag medan de tre kommunerna Oslo,
Drammen, och Bergen inneh̊aller över 50 % av alla registrerade elbilar och därmed har
en total andel upp emot 20 %. Oslos situation har undersökt vidare.

2.6.1 Lokalniv̊a: Elvia, Oslo

Statnett är, precis som Svenska kraftnät, inte ansvariga för de lokala l̊agspänningsnäten.
Genom samtal med berörda hos Oslos lokala elnätsbolag, Elvia (tidigare Hafslund Nett),
kunde mer praktiska förh̊allnings- och angreppssätt kring hantering av den höga andel
elbilar diskuteras och besvaras. Likt arbetets fallföretag är förh̊allningssättet gentemot
dimensionering av nya nät snarlikt d̊a man för specifika fall/omr̊aden utvärderar ett
värsta möjliga sannolika scenario, inneh̊allandes solceller, elbilar och en generellt ökad
elanvändning, och därifr̊an beslutar kring dimension och storlek.

Den nämnvärda skillnaden för Oslos elnätsbolag, d̊a strukturen är identisk Sveriges, är
prissättning gentemot kunder. Den svenska schablonmodellen prissätter utefter beställd
och installerad strömstyrka, 16 - 160 A (upp till 1500 A hos Vattenfall), utan att ta
hänsyn till inverkande faktorer. Hos Elvia skapas ett anläggningsbidrag utifr̊an entre-
prenörers tillbud där aspekter, som t.ex. äldre komponenter, eventuella icke-standard-
iserade spänningsniv̊aer och nätets utsatthet, som p̊averkar kostnaderna och läggs istället
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p̊a nätbolaget (Elvia) än kunden. Allts̊a billigare ur ett konsumentperspektiv att upp-
gradera elnät och att ha överdimensionerad kapacitet. En annan aspekt som skiljer Oslo
emot region Östergötland är avsaknaden av lokala biodrivmedel som framöver kan avgöra
penetrationsgraden för laddningsbara fordon. Enligt Elvia förutsätts att elektricitet, di-
rekt som indirekt användning, kommer nyttjas i framtiden och istället läggs större fokus
p̊a utmaningar kring storlek p̊a dimensionering och effekt.

Sammanfattat upplever Elvia att problemet kring en hög andel elbilar snarare berör
stam- och regionala näten än l̊agspänningsnäten. Arbetssättet kring lokala l̊agspännings-
näten löses relativt lätt och rakt-fram med överdimensionering d̊a Norges bostadssektor
skilt Sveriges nyttjar elvärme, vilket medför mycket frigjord kapacitet majoriteten av
året samt att kunden själv f̊ar bestämma dimensioneringen för lägre kostnader. Effekten
av detta blir istället sammanlagringsproblem d̊a höga kapaciteter ska transformeras fr̊an
stam- och regionalnät - vilket Statnett ansvarar för och inte lokala nätbolag.

Elvia är med som sammarbetspartner i flertalet forskningsprojekt som drivs under orga-
nisationen Sintef. Effektiv integrering av laddinfrastruktur i elnätet är fokus för en del av
forkningsprojekten, trots att ytterst f̊a problem har uppdagats i dagsläget. Sintef medgav
att ett endast ett f̊atal elnätsoperatörer har rapporterat enstaka fall där elbilsladdning
orsakat problem, typiskt i svagt dimensionerade l̊agspänningsnät med kraftfull hemma-
laddning av Tesla-bilar.
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3 Metodologi

Metoden genom arbetet var att utifr̊an litteratur, trender och fallföretagets omständig-
heter framställa samt utreda olika möjliga elektrifieringsscenarier i fallstudiens kontext.
Totalt konstuerades tv̊a scenarier med olika syften, ett förutsägande och ett explora-
tivt. Utöver de konstruerade scenarierna användes även de undersökta “smarta-nät”-
lösningarna demonstrativt i form av laststyrning av det explorativa scenariots samman-
lagring. Genom kombinationen av scenarierna och laststyrningen kunde de viktigaste
framtidsspaningarna och dess innebörd behandlas för Tekniska verken. I figur 6 nedan
visas ett översiktligt processchema för metoden genom arbetet och förklaras mer utförligt
genom avsnittet.

Figur 6: Schematisk process över metodologin genom arbetet.

Litteraturstudien ämnade till att lägga grunden för arbetet för att kunna konstruera
hela genomförandefasen samt nödvändig kunskap för utvärdering av resultatet utifr̊an
fallföretagets perspektiv. Som figur 6 visar är indelningen för kaplitet bakgrund & fram-
tid, relaterade arbeten och framtida utmaningar & lösningar. De berörda omr̊adena ska
besvara:

• Sveriges elnäts utformning, förutsättningar och utmaningar kring en förväntad
elektrifierad transportsektor.

• Elnätsförsörjning, intermitten kraft och hantering av detta p̊a l̊agspänningsniv̊a,
aktuella “smarta-nät”-lösningar.

• Övriga externa p̊averkande faktorer som alternativa bränslen och styrmedel samt
fall d̊a dessa bidragit till hög implementeringsgrad (Norge som exempel).

Genom hela kapitlet togs information och inspiration fr̊an studier och elnätsrealterade
aktörer upp, likas̊a p̊ag̊aende pilotprojekt d̊a dessa indikerar möjligheter för närmaste
framtid. Det ingenjörstekniska omr̊adet smarta-nät är fortfarande primitivt, vilket in-
nebär avsaknader av standarder och institutionella regelverk. Relevanta arbeten presen-
teras för beskrivning av teknik och tillhörande komplexitet. Ekonomiska utvärderingar
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kunde inte bedömas eller genomföras rättvist d̊a teknikerna inte är kommersialiserade i
dagsläget.

Genomförandet av arbetet utgick fr̊an litteraturstudien, teorin och fallstudiens förut-
sättningar för konstruktion av scenarier, som senare även simulerats. Programvaran som
använts för simulering är nätplaneringsprogramvaran som fallföretaget använder, Trim-
ble NIS 18.2 [72]. Trimble NIS är ingen modellerings- eller optimeringsprogramvara utan
ett verktyg ämnat för nätplanering med syfte att efterlikna verkliga nät för att uppskatta
flaskhalsar och prognostisera drift. En digital efterliknelse av Linköpings stadsnät i form
av utplacerade användare, elektricitetskällor/-sänkor och spänningsomr̊aden används
ihop med förutbestämda uppskattade lastkurvor för tänkt anslutningskategori. Teorin
tar upp de nödvändiga kunskaper som nyttjas för genomförandet av arbetet. Exempel
p̊a detta är metoderna för fallstudie, scenarioframställning, simulering av scenarierna
och hur dessa ska utvärderas för att besvara syfte och m̊alsättning. I kapitlet om fallstu-
die Linköping presenteras fallföretaget, det lokala l̊agspänningsnätet och hur scenarierna
konstruerats och den tidigare nämnda laststyrningen. Totalt handlar det om tv̊a scena-
rier, ett förutsägande och ett explorativt. Det förutsägande är en extrapolering av den
historiska trenden vilket i förh̊allande till det explorativa är mildare d̊a det senare sce-
nariet syftar till att stresstesta l̊agspänningsnäten med hög grad av antal laddningsbara
fordon. Utifr̊an delresulaten fr̊an det explorativa scenariot kommer undersökta “smarta-
nät”-lösningar demonstrativt användas för att lindra den okontrollerade sammanlagrade
effekttoppen. Laststyrningen kommer vara högst grundläggande och fr̊ankopplad detaljer
kring vald teknik, utformning och interagering p̊a lokala l̊agspänningsnät eller aktörer,
regelverk och kostnad. Det kommer enbart förväntas fungera optimalt enligt de tänkta
användningsomr̊adena som presenteras i litteraturstudien för att demonstrera dess syfte.
Utöver rena smarta-nät lösningar kommer även Linköping kommuns vision1 om solel ap-
pliceras med data fr̊an juni m̊anad. Kombinationen av solel och laststyrning är ämnad till
att just förhindra de lokala elnäten fr̊an att bli överbelastade p̊a grund av okontrollerad
elbilsladdning.

Fortsatt bearbetades arbetets resultat i form av analys och diskussion för att hantera
osäkerheter, validitet och praktiska innebörder för fallföretaget. I diskussionsavsnittet
diskuterades modelleringens delresultat separat (b̊ade simuleringarna och matematis-
ka bakomliggande beräkningar) som besvarar olika delar av arbetets syfte samt val av
metod & teori och antagningar, avgränsningar och förenklingar. Simuleringarna kom-
mer besvara fr̊ageställningarna kring distributionsproblematik i l̊agspänningsnätet me-
dan modelleringens beräkningar nyttjas för framtagning av totala sammanlagringen,
kopplat till försörjningsproblematik. Målet med diskussionen är att applicera litteratur-
studien och resultatet p̊a fallföretagets framtida omständigheter för att rättvist bedöma
s̊arbarheten eller utmaningar beroende p̊a vilket scenario som granskas. Som tidigare
nämnt är de olika scenarierna konstruerade till att besvara olika fr̊ageställningar. Det
förutsägande scenariot ska besvara hur lokala elnätet som helhet kommer kunna st̊a

1De utsatta målen är att den utav den totala elanvändningen för kommunen ska 5 % härstamma fr̊an
solel 2025 och 20 % år 2040 [73].
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emot en l̊ag grad av elektrifiering medan det explorativa scenario snarare berör stress-
testning och krishantering. Scenariernas resultat i kombination med demonstrationen av
laststyrning kommer, enligt författarna, ge en adekvat helhetsbild d̊a m̊anga tredjepart
aktörer förutsp̊ar en framtid emellan de framtagna scenarierna inneh̊allandes framtida
“smarta-nät”-lösningar.

Avslutningsvis, vid datainsamling nyttjas primärt de resurser i from av databaser för
litteratur licensierat genom Linköping universitet; studentbiblioteket, Scopus, Web of
Science m.fl. men ocks̊a information hos aktörer samt programvarorna Mathworks MAT-
LAB och Microsoft Excel. Vid simulering nyttjas Tekniska verkens nätplaneringsprogram-
vara Trimble NIS 18.2. Sökorden genom arbetet är huvudsakligen: smart grid, electrifi-
cation of transportation sector, electric vehicle (EV) och low-voltage grid.
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4 Teori

Teoriavsnittet inneh̊aller de nödvändiga kunskaper, verktyg och metodologier som nytt-
jats genom arbetets g̊ang för att besvara syfte och fr̊ageställning. Översiktligen syftar
avsnittet till att besvara hur fallstudien och de individuella delmomenten för denna ge-
nomfördes. Kortfattat beskrivs fallstudie-metodiken, teori för scenarioverktyg och dess
hantering, nätverksinformationssystemet Trimble NIS 18.2 vid simuleringar och dess in-
ställningar och inparametrar som användes för framtagning av resultat samt hur laststyr-
ning av det explorativa scenariot genomförts. Avslutningsvis presenteras hur resultatet
genom analys och diskussion tillsammans med litteraturstudien ska besvara syfte och
fr̊ageställningar.

4.1 Fallstudie: design och metod

Fallstudier är en vanligt förekommande metod inom samhälls- och beteendevetenskap
för att systematiskt kunna besvara fr̊agorna “hur” och “varför” vissa sociala fenomen
sker eller kommer att ske under bestämda och begränsade omständigheter [74]. Eftersom
det inte alltid finns möjligheten att utföra experiment, undersökningar eller historiska
utredningar för att utvärdera framtida utfall är fallstudier en metod eller ett komplement
för att kringg̊a detta. Enligt Yin [74] best̊ar en fallstudie av sex steg med seriella och
iterativa moment. De tre första stegen är planering, utformning och förberedelser som
definierar och motiverar fallstudien och dess metodik. Utifr̊an den definierade fallstudien
insamlas data för framtagning av resultat som analyseras med m̊alet att förse en viss
m̊algrupp av läsare med tillräcklig information för att kunna dra egna slutsatser fr̊an
situationen.

Trots avgränsningar och väldefinierade systemgränser inneh̊aller fallstudier vanligtvis
till n̊agon grad antaganden vilket starkt p̊averkar sannolikheten d̊a dessa i vissa fall kan
sakna grund eller motivering [75]. D̊a detta är oundvikligt används istället strategier
för att bibeh̊alla en högre grad av tillförlitlighet och sannolikhet genom studien. Enligt
Baxter och Jack [75] kan mindre förändringar av antaganden, som egentligen ger samma
utfall, avgöra p̊alitligheten genom arbetet. Exempel p̊a detta kan vara att motivera
val av antagande utifr̊an empirisk data, trender, snarlika situationer (som egentligen
inte är relevant till det aktuella arbetet) och statistik istället för att självmant anta.
Egna antaganden m̊aste motiveras vetenskapligt, vilket inte alltid kan göras. Andra
faktorer kan vara val av källor för indata och tidsaspekt, återkoppling eller justering
av antaganden (känslighetsanalys) eller att man presenterar resultat p̊a parametriserad
form s̊a att läsaren själv f̊ar göra antaganden eller för att demonstrera trender än specifika
resultat.

Genom arbetet har datainsamling och basen för scenarierna utg̊att ifr̊an statistik, histo-
riska trender och framtida lagstiftning, styrmedel och prognoser fr̊an tredjeparts orga-
nisationer eller myndigheter. D̊a de olika scenarierna demonstrerar olika elektrifierings-
grader och även smarta-nät kommer vissa ogrundade antaganden göras i det explorativa
scenariot för att främst stresstesta lokala elnätet. Resonemanget bakom detta var att
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presentera ett “rimligt orimligt” scenario. Alternativet skulle vara att anta en full elektri-
fierad transportsektor fram till 2030 utan belägg, vilket likas̊a skulle demonstrera nätets
s̊arbarhet. Det anses dock nyttolöst d̊a det utifr̊an p̊agende trender och prognoser inte
är möjligt.

4.2 Scenarioverktyg och dess användningsomr̊ade

Syftet med scenarier är inte att förutsäga eller prognostisera framtiden exakt utan
att presentera och utforska möjliga utvecklingsvägar och därigenom ge en bredare syn
p̊a framtiden [36]. Baserat p̊a vad scenariot är konstruerat för att besvara finns det
olika klassificeringar [76]. Enligt Börjesson et al. finns det tre huvudkategorier med
tillhörande underkategorier: förutsägande, explorativa och normativa. Skillnaden mellan
dessa härstammar ifr̊an fr̊agorna “Vad kommer hända”, “Vad kan hända” och “Hur kan
ett specifikt m̊al bli uppn̊att?”. I kommande figur visas den fullständiga nedbrytningen
av klassificeringen av scenarier.

Figur 7: Klassificering av scenariotyper [76].

Förutsägande scenarier är, som tidigare nämnt, framtaget med fr̊ageställningen “Vad
kommer hända?” och kan vidare delas in som antingen prognoser eller som “Tänk om”
scenarier [76]. Denna kategori används främst för att s̊a exakt som möjligt förutsp̊a de
mest troligaste utfallen framöver och baseras utifr̊an tidsserier, trender, statistik och
institutionella regelverk som lagstiftning, direktiv eller andra styrmedel som kan komma
p̊averka framtiden. P̊a grund av att bakgrunden till dessa typer av scenarier är förankrad
i verklighetsbaserade trender och statistik leder detta till hög trovärdighet och sanno-
likhet och används oftast vid planering inför framtiden. Börjesson et al. [76] beskriver
att skillnaden mellan prognoser och “Tänk om” scenarier är att prognoser utg̊ar enbart
ifr̊an tidigare trender utan att väga in kommande eller potentiella förändringar, vilket
“Tänk om” gör.

Explorativa scenarier är till skillnad fr̊an förutsägande mer extremfallsutredande i och
med att fr̊ageställningen som ska besvaras med dessa scenarierna är “Vad kan hända?”
[76, 77]. Allts̊a utreds och besvaras mer antagsbaserade scenarier som oftast är ett
bästa/värsta utfall för en bestämd framtid. Underkategorierna externa och strategis-
ka skiljer sig i form av att externa scenarier besvarar möjliga utfall utifr̊an att externa
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omständigheter förändras och utvecklas vilket p̊averkar utfallet medan strategiska be-
svarar vad som kan hända om man självmant och aktivt agerar p̊a ett visst sätt. Nyttan
med dessa scenarier är istället att f̊a en uppfattning om de yttersta möjligheterna för en
viss framtid och kan därmed ge underlag för krishantering eller liknande, vilket stärks
av Notten et al. [77] som upplyser det som en typologi för dessa scenarier.

Normativa scenarier är till skillnad fr̊an de andra kategorierna inte predikterande eller
förutsp̊aende utan snarare fixerade för att utreda hur man kan uppn̊a ett önskvärt eller
bestämt utfall. Skillnaden mellan bevarande och transformerande normativa scenarier
är “Hur kan m̊alet bli uppn̊att genom att justera v̊ar nuvarande situation?” respektive
“Hur kan m̊alet bli n̊att när r̊adande strukturer förhindrar nödvändiga förändringar?”.
[76] Med bestämt utfall blir istället användningsomr̊adet för normativa scenarier mer
bak̊atsträvande, uppnystning och nedbrytning av antingen aktiviteter som m̊aste ske
och när eller krav som m̊aste uppfyllas för att man ska kunna n̊a fram till det önskvärda
resultatet.

4.3 Simuleringsverktyg

Traditionellt har elmätare inte levererat högupplöst data till elnätsbolagen, som istället
använt sig av modeller för hur en verklig användares förutsättningar och lastprofil
p̊averkar elnätet. Olika programvaror används av elnätsbolagen när de ska dimensio-
nera och planera utbyggnad av elnätet. Fallstudieföretaget använder sig av, som ti-
digare nämnt, Trimble NIS och användarnas lastprofiler representeras av s̊a kallade
BETTY-kurvor, varav totalt 50 stycken togs fram under 80-talet [78]. Kurvorna togs
fram av Svenska Elnätsföreningen och uppskattar respektive anlsutningspunkts lastpro-
fil (t.ex. sm̊ahus med eluppvärmning, flerbostadshus utan elvärme och kontorsbyggnad)
och tar hänsyn till årstid, vardag/helg, utomhusmedeltemperatur och geografisk uti-
fr̊an mätdata. I och med att de var framtagna under 80-talet med syfte att användas
av elnätsbolag under en längre tid valdes det att redan fr̊an start överdimensionera
värdena n̊agot för att ha en viss säkerhetsmarginal. Exakt procentuell ökning eller hur
det beräknades framkom inte.

Vid balansberäkning av elnätet i Trimble NIS används Newton-Raphson:s metod. Me-
toden använder en matematisk nollvärdesapproximation för att skapa jämvikt mellan
källor och sänkor genom att nyttja sträckor mellan de utsatta noderna - som motsvarar
nätkomponenter i form av kablar, transformatorer etcetera. Vid beräkningar tar inte mo-
dellen hänsyn till verkliga abonnemang mellan spänningsnät, kapacitetsbegränsningar
eller tak för elgenerering utan m̊aste tolkas ur det färdiga resultatet. Programvaran
kommer nyttjas genom arbetet för att modifiera de befintliga BETTY-kurvorna för de
anslutningstyper (kunder) som kan tänkas ha ett laddningsbart fordon framöver. Modi-
fieringen kommer innebära en generellt ökad elanvändning hos hush̊allen för 2030 samt
laddningsprofil för elbilarna i fr̊aga. Med resultatet fr̊an simuleringen kan d̊a graden
av överbelastade kablar i nätverket uppskattas och var de befinner sig för att senare
utvärdera åtgärdsförslag.
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En begränsning hos Trimble NIS berör konfiguration av simuleringar d̊a det inte finns
n̊agot effektivt sätt att distribuera ut nya laster i elnätet. En fullständig fördelning av
specifik elbilsladdare p̊a specifik kundanslutning är inte möjligt att åstadkomma automa-
tiskt s̊a enbart en mer generisk fördelning med snitt-laddare hos en representativ mängd
villa-kategorier används. Detta motiveras ocks̊a med problematiken vid simulerings- och
modelleringsarbete. En balans mellan komplexitet i modellen och tillförlitlighet hos an-
tagnaden är nödvändig för att undvika känsliga och missvisade resultat. Allts̊a önskas
en n̊agorlunda generell niv̊a hos simuleringsresultatet d̊a de framtagna scenarierna ab-
solut inte förutsäger framtiden. I avsnittten 5.1 Tekniska verken i Linköping AB och
5.2 Lokala l̊agspänningsnätet st̊ar det mer utförligt om de lokala stadsomr̊adena, dess
elnätsuppbyggnad samt urklipp fr̊an Trimble NIS.

4.4 Laststyrning

Laststyrning kommer genom arbetet göras utifr̊an de framtagna delresultaten fr̊an det
explorativa scenariot i kombination med Linköping kommuns vision om solel, se avsnitt
5.1. Den sammanlagrade effektkurvan av fordonsladdning kommer laststyras gentemot
den generiska dagliga elpristrenden under juni m̊anad samt soldatan för samma period.
Anledningen till att juni valts som representativ m̊anad i arbetet är p̊a grund av att
den m̊anaden har högst antal soltimmar samt att industrierna till skillnad fr̊an juli, d̊a
industrisemestern r̊ader, fortfarande har ett högt elbehov.

D̊a denna typ av styrning kan uppfyllas med ren laststyrning, ellagring och/eller V2G s̊a
kommer specifik teknik försummas utan bara förutsättas vara etablerad för att uppfylla
tänkt laststyrning.

Vid beräkningar av solel är den genererade elektriciteten procentuellt baserad utifr̊an
Linköping kommuns vision för 2030 och total kommunal användning. För en övergripande
simplicitet antas inga nya stadsdelar, företag, utbyggnader eller övriga större aktörer ha
dykt upp. Solelens tillskott kommer därigenom enbart baseras p̊a Linköpings elanvändning
2019 inkluderat ett tillskott ifr̊an ett generellt ökat elanvändning i bostäder samt den
beräknade elmängden fr̊an själva scenariot.

4.5 Tolkning av resultat: Analys, diskussion och slutsats

Med resultaten fr̊an b̊ade scenarioframställningarna och simuleringarna ska analys, dis-
kussion och slutsats dras utifr̊an skriven litteratur med fokus emot fallföretaget Tekniska
verkens perspektiv och förutsättningar för att kunna hantera elektrifieringsstrenden. D̊a
arbetet avgränsat sig fr̊an bl.a. ekonomiska utvärderingar kommer ingen multikriteri-
eanalys, screening av alternativ eller liknande uts̊allningsmetod för lösningsalternativ
genomföras. Istället kommer kartläggning och diskussion strukturerat likt en omvärlds-
analys för 2030 göras utifr̊an litteratur. Av allt presenterat; smarta nät-tekniker, styrme-
del och alternativa bränslen, kan de mest sannolika utfallen presenteras i kontexten av
de olika scenarierna. Målet med slutsatsen fr̊an arbetet är att besvara fr̊ageställningen
samt vägleda framtida arbeten i form av utveckling, dimensionering och projektering
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kring elnätet. D̊a utblickar emot Norge gjorts kan orsak-verkan samband utifr̊an fram-
tida styrmedel eller explosionsartade trender dras alternativt dra paralleller till utveck-
lingstrenden i Sverige för att tidigt förutse närliggande framtid.

Eftersom stora delar av resultatet är grundat p̊a simuleringar och scenarier m̊aste höjd
för osäkerheter kring detta tas. Resultatet är ingen given sanning utan enbart en mer
eller mindre möjlig utvecklingstrend för 2030 med bakomliggande antaganden, uppskatt-
ningar och resonemang vilket är framtaget utifr̊an trender under 2010-talet. Snabba om-
ställningar har hänt historiskt inom diverse tekniska omr̊aden och transportsektorn kan,
trots en konservativ utveckling, ocks̊a utsättas för detta p̊a mindre eller lokal skala.
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5 Fallstudie Linköping

5.1 Tekniska verken i Linköping AB

P̊a den regionala niv̊an ägs Östergötlands elnät av E.ON Energidistribution, Mjölby
Kraftnät, Vattenfall Eldistribution och fallstudiens företag Tekniska verken i Linköping
AB [19, 79]. Huvudkontoret är i placerat i centrala Linköping och omf̊anget för Tekniska
verkens organisation är Linköping, Katrineholm och delvis Mjölby ihop med Mjölby-
Svart̊adalen Energi AB. I Linköping, som arbetet fokuserar p̊a, finns det drygt 75 000
elnätskunder, varav 4 100, är företag som nyttjar Tekniska verkens tjänster som är bl.a.
elektricitet (elenergi, elnät, elleverans och energitjänster) men ocks̊a bredband, biogas,
vatten & avlopp, fjärrvärme & -kyla.

Tekniska verken ägs av Linköping kommun och ing̊ar som moderbolag i en koncern av
företag. Inom koncernen ing̊ar ur arbetets perspektiv intressanta företag som Svensk
Biogas, Bixia AB och Bee (endast delägare). Utöver koncernbolagen finns ocks̊a sam-
band med just Linköping kommun men likas̊a region Östergötlands kollektivtrafikföretag
Östgötatrafiken. År 2019 erhöll kollektivtrafiksoperatören Nobina upphandlingskontrakt
om bussar i tätortstrafiken över en tio årsperiod. Avtalet inneh̊aller bland annat sats-
ning p̊a elektrifiering, som p̊abörjas med 15 elbussar fr̊an och med juni 2020. Till skillnad
fr̊an resultatet av Lindgren [35] beslutades det att bussarna inledningsvis ska laddas med
dep̊aladdare p̊a nattetid. Fr̊an start är det installerat 2 MW för de första elbussarna med
utrymme för att relativt enkelt uppgradera dep̊ans anslutning till 4 MW d̊a avtalet berör
87 bussar som kan komma att elektrifieras. Dock har det redan kommit förslag om att
installera n̊agon form av snabbladdare vid anknytningspunkten resecentrum och det är
därmed relevant att ha olika laddinfrastrukturslösningar till bussar i beaktande i fram-
tiden.

I det lokala och regionala elnätet finns det som tidigare nämnt fortfarande utrymme
för ökad elanvändning d̊a installerad maxeffekt ännu inte är fullt nyttjad. I Linköping
stad används tre olika kraftvärmeanläggningar som eldar träbränsle, hush̊allsavfall och,
i nödfall, förbränningsolja för överhettning och topplast för den lokala elgenereringen.
Totalt kan dessa verk kombinerat generera runt 50-55 MW vid full drift och anslutning-
en till Vattenfalls stamnät är abonnerat för att överföra upp till 160 MW d̊a Linköping
stad historiskt nyttjat omkring 230 MW som mest under kallare vintrar - allts̊a n̊agra
f̊atal dagar med överuttag. Utöver kraftvärmeverken byggs en solcellspark p̊a 12 MW in-
stallerad effekt och förväntad årlig produktion p̊a 11,5 GWh med planerad driftsättning
sommaren 2020. Mindre solcellsanläggningar förekommer ocks̊a, ägt av Tekniska verken,
fastighetsägare och privatpersoner, vars utbredning ökar kraftigt. Linköping kommun har
som l̊angsiktig vision att utav all lokal elanvändning ska 5 % härstamma fr̊an solkraft
år 2025 och hela 20 % år 2040 [73]. D̊a solpaneler likt laddinfrastruktur för elbilar oftast
är placerade vid hush̊all är dessa likas̊a inkopplade p̊a det lokala l̊agspänningsnätet. Ef-
fekten av trenden har lett till att främst en stadsdel med mycket solcellsproduktion har
stött p̊a utmaningar vilket temporärt löstes med omdragning av kablar mellan transfor-
matorstationer.
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5.2 Lokala l̊agspänningsnätet

För genomförande av scenarierna kommer simuleringar göras i den tidigare beskrivna
programvaran Trimble NIS. D̊a systemavgränsningen Linköping stad har gjorts exklude-
rar detta elnätsomr̊adena Katrineholm, Mjölby och Ving̊aker m.fl. som Tekniska verken
ocks̊a äger. Totalt simuleras de förändrade BETTY-kurvorna hos 22 470 villakunder, som
totalt är indelat som sju olika anslutningstyper beroende p̊a uppvärmningsalternativ i
hush̊allet.

Tekniska specifikationer för lokala l̊agspänningsnätet är bl.a. kundkategorifördelning och
förutsättningar (uppvärmningsalternativ), riktvärden för transformatorer, kabeldimen-
sioner & nätstruktur. Utanför Linköping stadskärna finns uppmärksammade omr̊aden
som i arbetet och fallstudiens sammanhang kan utgöra framtida elnätsrelaterade ut-
maningar, t.ex. Ekängen, Ljungsbro och Skäggetorp. Som tidigare nämnt har det re-
dan i dagsläget uppdagats solkraftsrelaterade utmaningar, i form av spänningsökning
till följd av maximalt belastade ledningar, i vissa l̊agspänningsnät. Den stundvisa lo-
kala överbelastning löstes med bl.a. omkoppling av kablar mellan transformatorstatio-
ner och utreds parallellt med detta arbete. Ytterligare potentiella problemomr̊aden är
stadens tidigare sommarhus-stadsdelar som till större del blivit permanentboenden för
höginkomsttagande familjer med högre andel elbilar. Vid nybyggnation gjordes dimen-
sioneringen ändam̊alsenlig men har vid högre el- och effektbehov resulterat i kraftig
underdimensionering.

Sett till uppbyggnad best̊ar det lokala elnätet av 413 mil nergrävda kablar och cirka
800 transformatorstationer för hela Tekniska verkens omf̊ang med flera anslutningar
till det överliggande regionala nätet. Vid bearbetning av resultat i Trimble NIS görs
det utifr̊an de transformatorstationer som ing̊ar i det studerade nätet. För Linköping
stad innebär detta informationshantering av cirka 1500 transformatorer (vissa stationer
inneh̊aller flera transformatorer) med tillhörande beräknad belastningsgrad och procen-
tuell spänningsvariation - vilket i studiens kontext alltid kommer vara ett spänningsfall.
Till skillnad fr̊an lagtext, som till̊ater en maximal spänningsvariation p̊a ±10 %, har
Tekniska verken som praxis och riktlinje att förhindra spänningsvariationer p̊a ±7 %
för befintligt nät och ±3 % för nyanslutningar. Dessa gränser kommer ocks̊a undersökas
djupare i simuleringarna.

5.3 Scenarier

Tanken med scenariernas utformning är att utifr̊an trender och nulägesanalys prognosti-
sera olika grad av elektrifiering och laddningsbeteende, undersöka flaskhalsar och möjliga
problemomr̊aden för Linköpings befintliga elnät. Resultaten av scenarierna kategorise-
ras utifr̊an om de är tagna fr̊an arbetsmodellen, vilka är lastkurvor och årlig energi-
användning med mera, eller om de härstammar fr̊an simuleringen i Trimble NIS, vilka
istället är belastningsgrader p̊a elnätskompenenter. Med det sagt s̊a kommer inget tidi-
gare nämnt åtgärdsförslag (t.ex. laststyrning eller ellagring) appliceras p̊a scenarierna d̊a
de simuleras i Trimble NIS. Tekniska möjligheter nyttjas senare i Diskussion och Slutsats
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för att undersöka tillämpbarheten i förh̊allande till konsekvenserna.

Scenarieframställningen baseras p̊a en kombination av lokala och nationella trender med
skillnad i grad av elektrifiering och varierande laddningsvanor. D̊a simuleringsverktyget
Trimble NIS använder tidigare nämnda BETTY-kurvor medföljde flera begränsningar
i att implementera korrekta lastkurvor för elbilsladdning p̊a motsvarande mängd an-
slutningar i varje kategori. I avsnitt 5.3.1 beskrivs implementeringen av lastkurvan för
personbilsladdning för villor för scenario 1. Däremot kunde inte lastkurvor för företag och
flerbostadshus implementeras p̊a annat sätt än manuellt för vardera anslutningspunkt
för ny laddinfrastruktur, vilket skulle vara alltför tidskrävande och genomfördes därmed
inte. Vidare, de kurvor som inte modifieras motsvarar diverse företag och industrier som
antingen har en väl tilltagen elnätsanslutning och därmed kapacitet för relativt sm̊a
laster i form av laddningsbara fordon eller inte är ansluten till l̊agspänningsnätet. I sce-
nario 2 förväntas penetrationen av laddbara fordon vara s̊a pass hög att samtliga villors
typkurvor modifierades, se mer under avsnitt 5.3.2. Modifieringen bestod av timvisa ef-
fekttillskott till de redan befintliga BETTY-kurvorna som motsvarade den sammanlagda
snitteffekten för laddning vid villor. Hantering av den generellt ökade elanvändningen,
fr̊ansett laddbara fordon, till 2030 var inte applicerbar i Trimble NIS d̊a detta uttrycks i
en procentuell förändring och inte i absoluta belopp, vilket skulle kräva ineffektiv mani-
pulering av vardera typkurva. Dock var det känt att BETTY-kurvorna är, som tidigare
nämnt, överdimensionerade i jämförelse med uppmätta värden och antas därav rymma
en framtida ökning av generell elanvändning p̊a 6 % fr̊an idag. För varje scenario bilda-
des tre nya lastkurvor motsvarande en genomsnittlig dags elbilsladdning, en för villor,
en för flerbostadshus och en för företag och även sammanlagrad effekt för totalen. De
parametrar som avgör hur mycket l̊agspänningsnäten p̊averkas var:

Tabell 4: Basparametrar för scenarierna

Parameter Enhet Kommentar
Andel elbilar % Prognos i scenario 1 och explorativt antagande i sce-

nario 2
Fördelning ägandeskap % Mellan privatpersoner och företag. Varieras mellan

scenarierna
Fördelning laddning, hem-
ma alternativt offentlig

% En viss andel använder publika laddare vilket inte
p̊averkar l̊agspänningsnätet

Fördelning av kundkate-
gori

% Fördelning av snitteffekt och BETTY-kurvor

Snitteffekt laddning kW Genomsnittlig laddningseffekt för hush̊all och företag
State-of-charge (SoC) % Procentuell laddning i batteriet

För att grad av elektrifiering skall kunna översättas till antal laddningsbara bilar, som
sedan distribueras ut över kundkategorierna, extrapolerades statistisk data av fordons-
best̊andet i Linköping kommun. I figur 8 illustreras detta med ett förväntat fordons-
best̊and p̊a 83 694 stycken personbilar år 2030.
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Figur 8: Prognos totalt personbilsbest̊and Linköping 2030. Källa: Trafikanalys [29]

I kommande avsnitt presenteras de faktiska siffror som nyttjades för de olika scenarier-
na. För alla scenarier uppskattades privatpersoners laddningsvanor med egna framtagna
Weibull-fördelningskurvor som grovt efterliknar riktiga laddningstrender för hemladd-
ning, se t.ex. [55]. För företagskunder nyttjades istället ett snitt av tv̊a normalfördelnings-
kurvor med väntvärde vid klockan 12 och 17. Resonemanget bakom detta är att majo-
riteten av företag har lunchrast kring 12 och slutar arbetsdagen kring 17 vilket faller
naturligt med att man laddar bilen.

Förutsättningar som inte förändrades mellan scenarierna var antalet personbilar re-
gistrerade i Linköping 2030, 83 694, elanvändning per kilometer, 0,2 kWh/km, och
körsträcka för elbilsanvändarna. Baserat p̊a pendlarstatistik samt beteende för svenska
elbilsanvändare ur [48] och Trafikanalys extrapolerade elbilstrend fram till 2030 uppskat-
tades den snittliga dagliga körsträckan för elbilsägare till 66 km. Ökningen i förh̊allande
till 2019:s genomsnittliga 32,9 km per personbil är grundat i att elbilsanvändare trans-
porterar sig med bil oftare och längre än de tidigare gjort eftersom elbilen anses billig
i drift och ha minimal miljöp̊averkan [48] samt den generellt ökande transporttrenden
i linje med statistik fr̊an Trafikanalys och SCB [29]. Dessutom finns det som mest mo-
netära vinningar för bilägare som pendlar längre avst̊and till och fr̊an jobb dagligen till
skillnad fr̊an boende nära arbetsplatsen vilket ocks̊a talar för en högre andel elbilar i
förorter.

Hantering av elbussarnas elanvändning och laddinfrastruktur sker utanför simulering-
arna i Trimble NIS. Detta exkluderas fr̊an simuleringarna d̊a sammanlagringen av flera
elbussladdare i samma dep̊a snabbt uppn̊ar effekter runt megawatt och ansluts därmed
inte p̊a l̊agspänningsnäten utan regionala elnätet samt initialt redan har projekterade
anslutningar som är dimensionerade efter förväntat behov. Istället används en uppskat-
tad elanvändning för bussarna för att avgöra ifall elnätet 2030 enbart kommer utsättas
för distributionsproblematik eller om det även kommer r̊ada försörjningsproblem. I av-
snitt 5.1 nämndes hur de lokala elproduktionsanläggningarna och abonnemanget emot
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stamnätet har outnyttjad effekt under större delar av året. Om denna produktionskapa-
citet överskrids i scenarierna utmanas abonnemanget till överliggande nät, som därmed
kan behöva utökas för att undvika kostnader för överuttag. För omställningen av tung
transport i regionen, se avsnitt 2.3.2, anses det sannolikt att direkt elektrifiering inte
kommer utgöra en märkbar andel hos den tunga fordonens flotta till 2030 och att elnätet
därmed inte p̊averkas mer än idag. Detta stärks även av de p̊ag̊aende ERS-projekten,
presenterat i avsnitt 2.3.4. Dock kan indirekt elektrifiering, främst utökad produktion
av LBG, öka elanvändningen till produktionsanläggningen, vilket i sammanhanget är en
mild konsekvens och hanteras enkelt. Även för scenariot med hög grad elektrifiering i
regionen anses det saknas stöd för att trovärdigt kvantifiera elanvändning och effektutag
för tung transport.

5.3.1 Scenario 1 - Förutsägande

Det förutsägande scenariot i arbetet var av prognostiserade karaktär. Innebörden av
detta blir i praktiken en linjär extrapolering av p̊ag̊aende trender fram till 2030 med
m̊anga bibeh̊allna egenskaper. I och med detta resulterade scenariot i den mildaste
omställningen till elektrifiering. Utvecklingen av laddbara fordon i Sverige anses va-
ra representativt för Linköpings kommun och statistik, där laddbara bilar 2010 mot-
svarade 0% och 2019 2% [29], extrapolerades med minsta kvadratmetoden till strax
under 12% 2030, vilket även stöds av Energimyndighetens prognos [2]. Därefter note-
rades ägandefördelningen av personbilar mellan juridiska och fysiska personer, som för
Linköping 2019 hade fördelningen 18% respektive 82% [29]. Samma fördelning för ladd-
bara bilar mellan villor, flerbostadshus samt laddare som omnämnts i 2.3.4 användes
likas̊a. I kommande tabell presenteras de specifika värden som applicerats för scenariot.

Tabell 5: Basparametrar förutsägande scenario

Parameter Värde Enhet Referens
Andel elbilar 12 % [29, 2]
Fördelning ägandeskap 82 % privatpersoner [48]
Hemma vs publik laddning 95 % hemma [7]
Fördelning av kundkategori 80 % villor [7]
Laddningssnitt villor 4,13a kW [48]
Laddningssnitt flerbostadshus 4,13a kW [48]
Laddningssnitt företag 4,79b kW [48]
State-of-charge (SoC) 60 % Antagandec

a: 64 % Vägguttag (2,3 kW), 20 % 3,7 kW, 13 % 11 KW och 3 % 22 kW.
b: 63 % Vägguttag (2,3 kW), 19 % 3,7 kW, 12 % 11 KW och 6 % 22 kW.
c: Sträckan i modellen motsvarar dagspendling, allts̊a kommer batterierna aldrig vara helt urladdade.

Hög SoC vilket ger en lägre laddningseffekt än vad som är installerat.

Vid implementering av scenariot i Trimble NIS kunde som tidigare nämnt flerbostadshus-
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och företagsladdningen inte simuleras. Detta främst eftersom att distribuera och modifi-
era de specifika slutanvändarna som berörs av elbilsladdning manuellt var för tidsineffek-
tivt samt att det skulle kräva grova förenklingar som skulle ge missvisande resultat. För
villor var lösningen att utifr̊an de tidigare nämnda kundkategorierna l̊ata vissa av dessa
representera hela villa-kategorin. Allts̊a, utav den 12 procentiga elektrifieringsandelen
för hela staden tillhörde majoriteten av dessa villor som i sig kunde delas in i ytterligare
kategorier. Sett till totala antalet registrerade villor i Linköping stad motsvarade antalet
elbilar som hamnade i denna kategorin 29,3 %2. Utav de 7 villa-kundkategorierna mot-
svarade Sm̊ahus med direktelvärme och Sm̊ahus med vattenburen elvärme tillsammans
29,46 %, vilket i studiens sammanhang är tillräckligt nära och fick därmed representera
de villor som hade ett laddbart fordon. I kommande figurer presenteras dessa kunders
fördelning över Linköping stad.

Figur 9: Kundgrupp Sm̊ahus med direktelvämre.

282% · 80% · 10043 = 6588 st elbilar och 22 470 villor.
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Figur 10: Kundgrupp Sm̊ahus med vattenburen elvärme.

I kommande figur presenteras laddningsfördelning för juridiska- (företag) och fysiska
personer. Som tidigare nämnt är fördelningen för företagen baserat p̊a en ihopslagning
av tv̊a normalfördelningskurvor med väntvärde vid klockan 12 respektive 17 medan
privatpersoner förväntas ladda i hush̊allen enligt en Weibull-fördelning med topp vid
klockan 18.
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Figur 11: Laddningsfördelning över dygn privatpersoner och företag. Inspiration fr̊an
[55].
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Kurvorna nyttjas för att avgöra när p̊a dygnet en viss procentuell andel av fordonsflottan
börjar ladda. Laddarnas snitteffekt i kombination med genomsnittlig daglig energimängd
framtogs laddningstiden för snittbilen. Lastkurvan f̊ar d̊a liknande utseende som ladd-
ningsfördelningen men är n̊agot förskjuten fram̊at över dagen.

Hantering av elbussar kommer i grundscenariot baseras p̊a Lindgrens [35] samt An-
derberg & Dahlgrens [36] siffror fr̊an litteraturstudien (avsnitt 2.3.1). I och med att
kontraktet för Nobina gäller fram till 2030 och omfattar elektrifiering av 87 bussar
antas detta uppfyllas. Utifr̊an simuleringarna gjorda av Lindgren för 59 bussar var
elanvändningen 8 945 MWh/̊ar vilket i scenariot utökas till 87 bussar. Bussarna som
simulerades tillhörde de mest trafikerade busslinjerna s̊a de resterande antas ha en 50
procent lägre elanvändning. Fortsatt antas ocks̊a en utökad trend för kollektivtrafiken
enligt Anderberg & Dahlgren r̊ada. Mellan 2006 och 2016 var ökningen 14 % vilket linjärt
ger en 18,2 procentuell ökning fr̊an 2017 till 2030.

Lastkurva för laddning av elbussarna beror i högsta grad p̊a logistik kring körbeteende
och laddinfrastruktur. Som tidigare nämnt kommer omställningen initialt beröra 15 el-
bussar som laddas i bussdep̊an, men denna lösning är inte självklart fördelaktig om
samtliga 87 bussar som omfattas av avtalet elektrifieras. Uppenbara sv̊arigheter med
plats vid dep̊an under laddningstid och sammanlagring öppnar för att andra lösningar,
med snabbladdare längs rutter eller ERS, kan vara troliga. Scenariot tar vidare ingen
hänsyn till detta och endast elanvändning uppskattas.

5.3.2 Scenario 2 - Explorativt

Det explorativa scenariot är ett framtaget “värsta utfall” med syfte att stresstesta det
befintliga nätet inför en eventuell krishanteringssituation ifall den p̊ag̊aende utvecklings-
trenden ökar oväntat. I och med detta kommer vissa motiverade trender fr̊an Scenario
1 bevaras ihop med nya antaganden för att konstruera ett “rimligt orimligt” scenario.

För att grovt uppskatta andelen elbilar för 2030 utgick scenariot fr̊an biobränsletrenden
presenterad av Energimyndigheten [2]. Med extrapolering av trenderna i tabell 3 i
kombination med den uppskattade energianvändningen för transportsektorn, 80 TWh,
beräknades att biobränslen kan komma motsvara omkring 57 %. Därifr̊an antogs de
resterande 43 % vara elektrifierade transporter. D̊a trenden för elektrifiering av per-
sonbilar i förh̊allande till övriga motordrivna fordon, som bidrar till en viss andel av
de 80 TWh, g̊att mycket fortare antogs laddbara fordon vara överrepresenterade bland
dessa. Därför ryms de 43 % elektrifierade transporterna till största del i underkategorin
personbilar, vilket antogs resultera i att andelen laddbara fordon blir 60 % i scenariot.
Med resonemanget att om simuleringen i Trimble NIS inte visar p̊a omfattande konse-
kvenser n̊agonstans i nätet till följd av det höga antalet laddbara fordon behöver inte
projektering av elnätet ta hänsyn till elbilsutvecklingen alls.

Ytterligare tv̊a antaganden ändrades mellan scenario 1 till 2 för att förvärra situatio-
nen elnätsmässigt. För att f̊a en avsmalnad laddningsprofil för b̊ade privatpersoner och
företag modifierades laddfördelningskurvorna, se figur 12. Med en lägre skalningsenhet
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Examensuppsats

Karlsson & Marcusson

för Weibull-fördelningen och snävare normalfördelning för företagsladdning blev det en
tydligare laddningstopp klockan 17 för b̊ada kundkategorierna. Avslutningsvis ändrades
ocks̊a fördelningen mellan förekommande laddboxar. Motiveringen av detta är att det
fram till 2030 sannolikt fortfarande kommer finnas subventioneringar för installation
av laddboxar, även större batteripaket hos fordonen och eventuellt förbud eller avr̊adan
mot vägguttagsladdning d̊a detta redan i dagsläget är problematiskt. Större batteripaket
motiveras bland annat med Power Circle:s antagande om att nyförsäljning av laddhy-
brider kommer dala d̊a kostnaden för dubbla drivlinor i ett fordon inte kommer vara
konkurrentkraftigt [30]. Fullständiga parametrar för extremscenariot finns i tabell 6.

Tabell 6: Basparametrar explorativt scenario

Parameter Värde Enhet Referens
Andel elbilar 60 % biobränsletrend,

Antagandea

Fördelning ägandeskap 82 % privatpersoner [7]
Hemma vs publik laddning 98 % hemma Antagandeb

Fördelning av kundkategori 80 % villor [48]
Laddningssnitt villor 9,41c kW Antagande
Laddningssnitt flerbostadshus 9,41c kW Antagande
Laddningssnitt företag 10,28d kW Antagande
State-of-charge (SoC) 60 % Antagandee

a: För motivering se föreg̊aende stycke.
b: Ökades med n̊agra procentenheter.
c: 10 % Vägguttag (2,3 kW), 40 % 3,7 kW, 30 % 11 KW och 20 % 22 kW. Motivering föreg̊aende stycke.
d: 0 % Vägguttag (2,3 kW), 40 % 3,7 kW, 40 % 11 KW och 20 % 22 kW. D̊a företag har högre

omsättningshastighet av bilar samt en tänkt 100 % andel elbilar kommer kraftfull laddning krävas.
e: Samma antagande som Scenario 1.

Vid implementering i Trimble NIS var antalet elbilar som tillföll villa-kategorin högre en
antalet villor i Linköping. Detta innebär att flertalet villor har fler än ett laddningsbart
fordon. Det antogs därför att de överblivna bilarna som kvarstod efter att varje villa-
hush̊all blivit tilldelat ett laddningsbart fordon fördelades jämnt genom att öka snitt
effekten till 13,8 kW3.

I kommande figur presenteras de använda laddningsfördelningskurvorna för scenario 2.
Som tidigare nämnt s̊a är tanken att stresstesta nätet s̊a fördelningen är antagen utifr̊an
scenario 1 med h̊ardare fördelningskurvor för att f̊a en tydligare topp-last vid klockan
17.

3Beräknat enligt följande, 9, 41 · 32947−22470
22470

= 13, 80 kW.
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Figur 12: Laddningsfördelning över dygn privatpersoner och företag. Antagen utifr̊an
scenario 1 med snävare laddtider.

Elbussanvädningen antas vara väldigt snarlikt det förutsägande scenariot d̊a upphand-
lingen med Nobina fr̊an start redan motsvarade en omställning av alla befintliga tätorts-
bussar. Skillnaden mellan detta och det tidigare scenariot är förh̊allningen till de bussar
som exkluderades ur Lindgrens resultat. Utav totala bussflottan simulerades enbart 59
stycken fordon d̊a dessa ingick i det mest trafikerade linjerna. De resterande bussarna
antas här ha samma elanvändning som de simulerade bussarna till skillnad fr̊an 50 %
som i det förutsägande scenariot.

5.4 Solel och laststyrning

Vidare i arbetet kommer laststyrning användas för att demonstrativt förskjuta effekt-
toppen av elbilarnas sammanlagring, oberoende av smarta-nät lösning, för att presentera
potentialen för tekniken som helhet. Smarta-nät i kombination med Linköping kommuns
vision om utökad solel används och förutsätts kunna ladda elbilar inkopplade till elnätet
under solinstr̊alningstimmar. Utredningen utg̊ar fr̊an antal laddbara fordon i scenario 2
och lägger stor vikt p̊a att tekniker har möjlighet att laststyra laddningen av fordonen
samt att laddningsinfrastruktur finns tillgänglig.

Det satta m̊alet är som tidigare nämnt att 5 % av den totala elanvändningen täcks av sol-
kraft år 2025 och 20 % år 2040. För fallstudiens referens̊ar 2030 interpoleras m̊alen till att
motsvarar 10 % av totala elanvändningen. Total elförsörjning fr̊an solceller motsvarar
i fallstudien därav 10 % av Linköpings elanvändning för 2019 p̊a 1 486 GWh adde-
rat den tidigare nämnda generellt ökade elanvändningen p̊a 6 %4 samt den förväntade
elanvändningen för laddbara fordon som erh̊alls ur resultatet för scenario 2. Förutsatt att
den genererade elmängden fr̊an solceller överskrider den prognostiserade elanvändningen

4Det antas därmed, som tidigare nämnt, att den enda ökningen av elanvändning förekommer i
redan befintliga hush̊all och industrier. Allts̊a inga nya företag eller utbyggnader som drastiskt ökar
användningen.
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för laddbara fordon kommer behovet uppskattas enligt kommande stycke. Om genere-
rad solel underskrider behovet kommer den mängden änd̊a nyttjas av fordonsflottan för
att avlasta behovet ifr̊an andra kraftslag. Sammantaget förväntas laststyrning utefter
solinstr̊alning medföra att totala effekttoppen för laddningsbara fordon blir lägre och
inte sammanfaller när samhällets elanvändning i övrigt är hög samt att den sommartid
sammanfaller med hög solinstr̊alning.

Solinstr̊alningstimmarna mitt p̊a dagen sammanfaller med att de laddningsbara fordonen
i fr̊aga i hög utsträckning inte st̊ar parkerade vid respektive hush̊all. För att uppskatta
hur stor mängd av den totala fordonsflottans laddningsbehov som har möjlighet att lad-
das av solel nyttjas delresultatet fr̊an Gnann et al. [55]. I rapporten, figur 5, visas det att
för ett scenario med hög andel offentliga och publika laddare att den civila fordonsflottan
aldrig understiger en 60 % uppkoppling fr̊an elnätet och 55 % för företagsfordon. Med
liknande resonemang modeleras förutsättningarna för fallstudien, se tabell 7.

Laddning vid hush̊allen antas styras utifr̊an de tidigare presenterade elspot-priserna pre-
senterade i figur 2 samt i detta fall även solinstr̊alning. Det innebär att laddboxar, till
viss del med tillhörande smart-grid tekniker, först prioriterar laddning av fordon under
natten d̊a priset är som lägst, och samhällets elanvändning l̊ag, vilket resulterar i en
fördelning kring klockan 02. En viss andel fordon, eller ellagringstekniker, laddar nor-
malfördelat kring klockan 12. Laddning vid företag skiljer sig fr̊an scenario 2 i och med
att andelen privatägda fordon som, i och med solkraften, laddar halva dagsbehovet p̊a
arbetsplatsen tillfaller denna kurva. Däremot laststyrs inte företagsbilarna d̊a de redan i
scenario 2 har en jämn fördelning över dagen. Skulle istället alla laddbara fordon vid en
arbetsplats ladda kring 12 blir sammanlagringen hög, vilket oavsett solinstr̊alning kan
orsaka konsekvenser i elnätet.

Tabell 7: Laststyrning av laddbara fordon ägda av privatpersoner

Parameter Värde Kommentar
Andel som laddar p̊a ar-
betsplats

30 % Laddar 50 % av dagsbehovet kring klockan 12a

Andel som är kvar hemma 20 % Laddar 100 % hemma kring 12
Andel som laddar hela
dagsbehovet nattetid

50 % Laddar 100 % p̊a natten

Företagsägda fordon 100% Laddar med samma fördelning som scenario 2

a: Resterande 50 % av dagsbehovet laddas vid hemmet nattetid.
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6 Resultat

I kommande avsnitt presenteras resultaten fr̊an modellering av scenarierna, simulerings-
resultatet fr̊an Trimble NIS samt explorativa scenariots laststyrning. Utöver de elteknis-
ka resultatet antyder litteraturstudien p̊a en optimistisk tro p̊a laddningsbara fordon i
framtiden med tillhörande infrastruktur och elnätsrelaterade lösningar, men till senare
skede än 2030. D̊a komplexiteten kring laststyrning - i form av avsaknader av standar-
der, otillräckliga styrmedel, omogen teknik, ickebefintlig ekonomisk lönsamhet och ännu
konkurrenskraftiga alternativa bränslen förväntas, enligt flertalet studier, att fullskalig
elektrifiering av transportsektorn är mer relevant till 2050, 20 år senare än fallstudien.

Nedan presenteras inledningsvis resultatet för de b̊ada scenarierna i termer av ackumule-
rad lastprofil över en snittdag för elbilsladdning, sammanlagringseffekt, total elanvändning
för transportsektorn inklusive elektrifiering av tätortsbussar. Som tidigare nämnt finns
potential och projekt rörande elektrifiering av tung transport, vilket inte kvantifierats
d̊a det i fallstudiens kontext förväntas ske i l̊ag omfattning med infrastruktur som inte
direkt p̊averkar distribueringsproblematik i l̊agspänningsnät. Modellresultaten följs sen
upp med simuleringsresultat av elbilsladdning relaterat till villor för scenarierna.

6.1 Modellresultat - Lastmönster, total elanvändning & översiktsbild

I detta avsnitt presenteras de resultat fr̊an modellen som berör scenarierna utanför simu-
lering av elbilar i Linköpings stadsnät med hjälp av Trimble NIS. Simuleringsresultaten
sammanställs och presenteras i nästkommande avsnitt. Resultaten fr̊an modellen för sce-
narioframställningen gav lastprofil för laddning i villor, flerbostadshus och företag samt
dess sammanlagring för hela stadsnätet. För elbussar presenteras den totala elmängden
ihop med en snitt-laddningseffekt utan hänsyn till laddinfrastruktursalternativ. Som
beskrivet i fallstudien antas tunga fordons grad av elektrifiering vara näst intill obe-
fintlig till 2030 d̊a litteratur och Östergötlands förutsättningar predikterar användning
av biobränslen vars framställning inte p̊averkar Linköpings stadsnät mer en det gör i
dagsläget.

6.1.1 Scenario 1 - Förutsägande

Förutsättningarna inför scenariot finnes i tabell 5 och innebar kortfattat 12 % laddbara
fordon som laddas utefter fördelningarna i figur 11. Sett till antal motsvarar detta 10
043 elbilar med fördelningen 6588, 1647 och 1808 hos villor, flerbostadshus respektive
företag. Snittladdaren för villor och flerbostadhus använde 4,3 kW som ihop med den
dagliga elanvändningen 13,2 kWh (baserat p̊a 66 km körsträcka) gav en laddningstid
p̊a 2,9 timmar i hush̊allen. För företag, med snittladdare p̊a 4,8 kW, var laddningstiden
2,7 timmar. I kommande figur presenteras de tre kategoriernas totala laddningsprofil
d̊a föreg̊aende värden implementerades ihop med laddningsfördelningen. Totala effekt-
toppen för sammanlagringen i bas-scenariot var 16,7 MW klockan 19 för samhället.
Elbilssladdningen motsvarar årligen 48,4 GWh.
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Figur 13: Ackumulerad laddningsprofil för hela elbilsflottan - scenario 1.

För bussarna beräknades den totala elmängden för 87 tätortsbussar med tv̊a antagan-
den: 1) utvecklingen av kollektivtrafiken följer den dokumenterade trenden mellan 2006
till 2016 och ökade fr̊an datainsamlingens tid med 18,2 % och 2) bussarna som inte simu-
lerades antas kräva 50 % av elanvändningen för bussarna som ingick i simuleringen. Det
senare antagandet gjordes eftersom de exkluderades busslinjerna fr̊an Lindgrens studie
inte togs med för de gick mer sällan. Totalt resulterade elanvändningen p̊a 13 082 MWh
per år, vilket i snitt blir 1,5 MW kontinuerligt om ingen hänsyn tas till variation över
dygn, säsong och helg/vardag. Den totala elanvändningen för det förutsägande scenariot
uppgick till 61 GWh/̊ar varav 13 GWh motsvarar bussladdning.

6.1.2 Scenario 2 - Explorativt

Det explorativa scenariot, eller värsta scenariot, är baserat p̊a antagandena i tabell 6
som applicerats p̊a fördelningarna i figur 12. Elbilsandelen var utifr̊an bränslestatistik
och resonering kring fördelning mellan personbilar och tung trafik antaget till att vara
60 % vilket för Linköping 2030 motsvarar 50 216 bilar. Fördelningen mellan villor, fler-
bostadshus och företag var likadan som scenario 1 och innebär 32 947, 8 238 och 9 033
för villor, flerbostadshus respektive företag. D̊a andelen elbilar i förh̊allande till plug-in
hybrider antas vara mycket högre kommer det finnas incitament för starkare laddare,
allts̊a var snitt-laddningseffekten för villor och flerbostadshus 9,4 kW och för företag
10,3 kW. Detta gav en laddningstid p̊a 1,33 respektive 1,26 timmar. I följande figur
presenteras laddningsfördelningen för Linköping stad. Totala toppeffekten för samman-
lagringen var 104 MW klockan 17. Den totala elanvändningen för elbilsflottan uppgick
till 242 GWh/̊ar.
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Figur 14: Ackumulerad laddningsprofil för hela elbilsflottan - scenario 2.

Elbussladdningen uppskattades snarlikt metoden i scenario 1. Skillnaden var antagande
kring de icke-simulerade bussarna. Istället för att anta en 50 % elanvändning av de
resterande bussarna, fr̊an de 59 som ingick i simuleringen till de totala 87 stycken, antogs
samma elanvändning r̊ada. Totalt resulterade elanvändningen p̊a 15,9 GWh per år vilket
i snitt blir 1,8 MW kontinuerligt utan hänsyn till faktorer som p̊averkar den faktiska
laddningsfördelningen. Den totala elanvändningen för det explorativa scenariot uppgick
till 258 GWh/̊ar.

6.2 Simuleringsresultat

I figurerna nedan visas grafiskt var det explorativa scenariots belastningsgrad och spänn-
ingsfall placerats för samma omr̊ade i Linköping utifr̊an simuleringarna i Trimble NIS. I
figurerna är de turkosa prickarna utplacerade laddningsbara fordon, de färgade sträckorna
är kablar med olika belastningar och de sm̊a röda ifyllda prickarna är transformatorsta-
tioner till överliggande nät. Till skillnad fr̊an referensfallet har endast n̊agon enstaka
kabel tillfällig överbelastning utefter dimensionerande förutsättningar samt n̊agorlunda
värre resultat för det förutsägande scenariot. Simuleringsresultatet för referensfallet, ut-
an elbilsladdning, och förutsägande scenariot finns i Bilaga 1.
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Figur 15: Explorativt fall - belastningsgrad för stadsdel i Linköping.

Figur 16: Explorativt fall - spänningsvariation (-fall) för stadsdel i Linköping.
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Som figurerna ovan visar uppst̊ar de undersökta problemen, belastningsgrad och spänn-
ingsfall, i olika delar i nätet. Spänningsfall är kopplat till fysiska avst̊and (resistans
i kablar), ackumulerad belastning för samma kablar och slutkunders användning me-
dan belastningsgraden visar den sammanlagrade användningen för underliggande nät i
förh̊allande till dimensioneringen. Allts̊a uppst̊ar de högsta spänningsfallen l̊angt ut i
l̊agspänningsnäten samtidigt som belastningsgraden är som högst närmast knutpunkter-
na i form av transformatorer och matarkablar.

I kommande histogram presenteras undersökta transformatorers högsta belastningsgrad
och spänningsfall för underliggande nät, sammanställt fr̊an resultatet ur Trimble NIS.
Scenariernas utfall jämförs med referensfallet, som är en beräkning av nätet och di-
mensionerande laster utan modifikationer. Sammanställningen är gjord utifr̊an 1522
nätberäkningar och trenden mellan referensfallet och extremfallet är en skiftning till att
högre andel av de undersökta l̊agspänningsnäten upplevde högre belastning och högre
spänningsfall - vilket är intuitivt. En notering är att siffran för spänningsfall för varje
specifik transformator enbart är det högsta uträknade för underliggande noderna (kab-
larna). Allts̊a, om högsta spänningsfallet är högt, över 10 %, finns det stor sannolikhet
att det är mer än just den noden som ocks̊a är högt belastad, vilket visas i föreg̊aende
figurer.
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Figur 17: Procentuell fördelning av transformatorers belastningsgrad mellan de olika
simuleringarna. P̊a y-axeln avläses andelen av näten (transformatorerna) som upplever
sin högsta belastning inom vardera av x-axelns intervall.
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Figur 18: Procentuell fördelning av högsta beräknade spänningsfall i nät mellan de
olika simuleringarna. P̊a y-axeln avläses andelen av näten som upplever sin högsta
spänningsvariation inom vardera av x-axelns intervall.

Utöver fördelningen inom scenarierna var medelbelastningen för referensscenariot, det
förutsägande och det explorativa 40,7 %, 44,8 % respektive 87,7 %. Medelspänningsfallet
var 2,24 %, 2,56 % respektive 5,79 % för respektive scenario.

Simuleringsresultaten genom avsnittet är som tidigare nämnt ett urklipp av den värsta
timmen under ett fiktivt simulerat år. Delresultatet fr̊an belastningsberäkningarna fram-
togs under en helgdag i december klockan 18 medan resultatet fr̊an spänningsfallen
r̊adde under en vardag i december klockan 18. Allts̊a uppstod inte de olika delresulta-
ternas extremer under samma tidpunkt. Det ska ocks̊a poängteras att just resultatet är
scenariers simuleringsresultat och därmed inte validerat eller sanningsenligt, enbart en
fingervisning eller indikation p̊a elnätetssituation under vissa förutsättningar. Effekten
av att grunden i simuleringarna, i form av BETTY-kurvor, är uppskattade och tilltagna
(överdimensionerade för säkerhetsmarginal) i kombination med ett framtaget futuris-
tiskt scenario och enbart den värsta timmen över ett helt år gör att resultatet bör, enligt
författarna, behandlas med försiktighet och kritiskt förh̊allningsätt.

6.3 Demonstrativ laststyrning av Scenario 2 - Explorativt

Nedan presenteras resultatet av implementering av smarta-nät p̊a det explorativa sce-
nariot. Som nämnt kommer hälfen av villa- och flerbostads-kategoriernas laddning ske
med solel under solinstr̊alningstimmarna mitt p̊a dagen. Den resterande laddningen görs
i hush̊allet fast laststyrt emot spot-prisernas lägsta värden mellan timmarna 02-06, se
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2.1.3. Andelen solel är som tidigare presenterat antas uppstiga 10 % av Linköpings
elanvändning enligt de satta visionerna och interpolering för 2030. För det explorativa
scenariot uppskattades den årliga elanvändningen till 1744 GWh varav 258 GWh nytt-
jas av lokala transportsektorn. Andelen solel förväntas motsvara 174 GWh årligen och
den 17 procentiga andelen för juni 29 GWh. Det tänkta tillskottet av elanvändning fr̊an
transportsektorn blir totalt per m̊anad omkring 21 GWh och mellan klockslagen 10 till
17, när solkraften förväntas bidrar mest. Teoretiskt finns därför potential att genererad
el fr̊an solkraft kan täcka elanvändningen av fordonsflottan. Praktiskt krävs ellagring
om solkraften helt ska täcka allt tillskott fr̊an transportsektorn. Under timmar med hög
solinstr̊alning förväntas dock genererad el fr̊an solkraft överstiga laddningsbehovet med
stor marginal. Det stämmer inte för övriga timmar och under vinterm̊anaderna, när
solinstr̊alningen är l̊ag. I den första kommande figuren presenteras den nya sammanlag-
ringen för de tre kategorierna följt av skillnaden fr̊an det explorativa scenariot.
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Figur 19: Ackumulerad laddningsprofil med laststyrning för hela elbilsflottan.
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Figur 20: Ackumulerad laddningsprofil med laststyrning för hela elbilsflottan i
jämförelse med scenario 2.

Som figurerna visar reducerades den tidigare effekttoppen fr̊an 104 MW till tv̊a top-
par vid klockan 12 och 02 motsvarande 70 respektive 62 MW. Totalt innebär detta en
effekttoppsreducering p̊a 34 MW eller 33 %.

Utöver just transportsektorns laststyrning ska det ocks̊a poängteras att de nya effekttop-
parna inte längre sammanfaller med samhällets effektopp vid 18-19 tiden d̊a folk kommer
hem fr̊an arbeten och skola. Okontrollerat, som det explorativa scenario p̊avisade, kom-
mer transportsektorns effekttopp p̊a 104 MW i kombination med Linköpings stad effekt,
upp emot 160 MW, sammansl̊as till dryga 260 MW medan transportsektorns laststyr-
ning i kombination med stadens effektförbrukning vid klockan 12 och 02 nödvändigtvis
inte behöver överstiga 160 MW d̊a de nya topparna uppg̊ar till knappt 70 MW.
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7 Diskussion

Inledningsvis analyseras arbetets resultat genom att understryka kvantiteter, konsekven-
ser och trovärdighet samt hur dessa skiljer sig mellan scenarierna som togs fram med
olika m̊alsättningar. Vidare diskussion tar avstamp i att kritiskt och objektivt utvärdera
scenariernas underliggande förutsättningar, exempelvis modellparametrar, s̊aväl som si-
muleringsresultatet fr̊an Trimble NIS. I och med det läggs en konkret grund för vad
arbetet bidragit till rent praktiskt. Därefter följer en utblickande diskussion utifr̊an re-
sultaten med återkoppling till litteraturstudiens m̊anga aspekter, s̊a som elnätets utma-
ningar, smarta-nät och faktorer som p̊averkar elektrifieringstrenden av transportsektorn.
Författarnas resonemang etablerar därmed en grund ocks̊a för fallföretaget Tekniska ver-
ken, vidare studier i fallstudiens kontext eller andra studieomf̊ang rörande elektrifiering
av transportsektorn och elnätets utmaningar.

7.1 Diskussion kring resultat

För tydlighet ska det p̊aminnas om att simuleringsresultatet fr̊an Trimble NIS var fram-
taget med uppskattade och överdimensionerade lastprofiler, fiktiva scenarier samt att re-
sultatet enbart visar årets värsta timme. Simuleringsresultatet kan därav inte anses vara
precisa framtidsprojektioner eller representativa för en medel-dag eller Tekniska verkens
faktiska elnät. Allts̊a bör de framtagna och presenterade värdena vara l̊agprioriterade
och istället större fokus vara p̊a trenderna och skillnaderna mellan scenarierna och re-
ferensfallet. Arbetets resultat pekar dock tydligt p̊a konsekvenser i linje med vad som
uppdagats p̊a andra h̊all i världen och som nämnts i litteraturstudien. En högre grad
laddbara fordon ökar behovet av att effektivt överföra el genom hela nätet och att flask-
halsar h̊ardare belastas än i dagsläget, framförallt om laddning sammanfaller med övrig
hög elanvändning.

7.1.1 Scenarioutvärdering

Det förutsägande och explorativa scenariot konstruerades för att besvara olika fr̊age-
ställningar; ”Vad tros hända om utvecklingen fortsätter med samma takt som statisti-
ken för tidigare år visaröch ”Vad kan hända om utvecklingen accelererar hastigare?”.
Resultatet fr̊an scenarierna presenteras i figur 13 och 14 och sammanlagringen för de tre
kategorierna (villa-, flerbostadshus- och företagsbilar) varierar avsevärt d̊a tre baspara-
metrar ändrades; andel fordon, snitt-laddare och laddningprofil.

Med en ökad andel elbilar, likt fördelning mellan hemma- och publik-laddning, blev
förändringen för personbilar linjärt skalad. Andelen laddningsbara fordon ökades fr̊an
12 % i det förutsägande scenariot till 60 % i det explorativa med samma andel hemma-
laddning vilket gav en femfaldig ökning fr̊an 48 till 242 GWh/̊ar. Eftersom alla beteen-
demässiga antaganden som p̊averkar totala elanvändningen bibehölls mellan scenarierna
var detta förväntat. Det är värt att åter understryka skillnaden mellan scenarierna och
förväntat verkligt utfall av laddbara fordon. Förutsättningarna för ägandeskap i det
explorativa scenariot innebar att samtliga villor har åtminstone ett laddbart fordon,
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varav exempelvis den bibeh̊allna medelkörsträckan om 66 km för laddbara fordon kan
ifr̊agasättas. Vid bred adoption av laddbara fordon, över olika kundsegment och statsde-
lar, kunde variation i körvanor tagits större hänsyn till för att mer efterlikna ett troligt
utfall. Dock skulle en lägre medelkörsträcka reducera laddtiden och därmed sannolik-
heten att laddprofilen sammanföll med övrig hög elanvändning och därmed minskat
omfattningen av konsekvenserna i elnätet. Parametrarna i det explorativa scenariot val-
des just för att stresstesta elnätet och bibehölls i enlighet med detta. För bussladdning
var elbehovet snarlikt, enbart en ökning p̊a 19 % eller 2,5 GWh mellan scenarierna.
Skillnaden var inte lika tydlig som för personbilar och berodde p̊a att förändringen av
antagandena mellan scenarierna var sm̊a eftersom avtalet gällande 87 bussar ans̊ags
fullföljas i b̊ada.

Innebörden av förändrad effekt för snitt-laddare p̊avisas d̊a sammanlagringskurvorna i
resultatet jämförs med laddprofilerna för scenariernas kundkategorier. Med snabbare lad-
dare, och därmed en kortare laddtid, blev snitt-fordonets laddning mindre utspritt över
timmarna efter att laddning p̊abörjats. Om fallet var att all laddning kunde förses un-
der en timma skulle profilen för kategorin helt överensstämma med respektive laddprofil
eftersom den timvisa laddningen inte p̊averkar kommande timmes effektuttag. Effekten
av detta blev att den maximala sammanlagringen uppmättes tv̊a timmar efter högst
förväntad laddningsp̊abörjan i det förutsägande scenariot i jämförelse med en timme
efter i det explorativa. Allts̊a kan laddarnas effekt till viss grad självmant ge samma
p̊averkan som en fasförskjuten laststyrning eller fördröjd sammanlagring.

Kundkategoriernas laddningsprofiler p̊averkar, likt snitt-laddare, den totala samman-
lagringen. Inför det explorativa scenariot avsmalnades den förväntade laddprofilen i
jämförelse med det förutsägande med syfte att trigga en högre belastningsgrad. Effek-
ten av detta syns vid jämförelse mellan figur 13 och 14 i resultatavsnittet. Exempelvis
är den sammanlagrade effekten för det explorativa scenariot vid klockan 24 drygt dub-
belt s̊a stort än vad det är för samma timme i det förutsägande, trots en femdubblad
elanvändning. Om okontrollerad laddning till̊ats, att laddning inleds d̊a plug-in kabeln
ansluts, kommer det explorativa scenariots tänkta laddningsprofiler leda till att majorite-
ten av fordonsflottans elbehov förses under n̊agra f̊a timmar. Laddningens elanvändning
sammanfaller dessutom med l̊agspänningsnätets högsta elanvändning när majoriteten
av privatpersoner återvänder efter arbetsdagen. Vad som kan konstateras är att om det
inte utvecklas tekniker för laststyrning av laddboxar eller incitament för att ladda under
andra timmar kommer lokalnät uppleva överbelastning och spänningsfall.

Avslutningsvis bör det, som tidigare, nämnas att laddning av elbussar och tung for-
donstrafik ligger utanför arbetets undersökta l̊agspänningsomr̊aden d̊a detta sker med
egna anslutningar till mellan- och högspänningsnät. Anledningen till detta är att ladd-
ningseffekterna i dessas sammanhang överskrider vad som till̊ats och är möjligt att dis-
tribuera i l̊agspänningsnät. Dessutom är dessa anslutningar oftast planerade och korrekt
dimensionerade d̊a fordonsflottorna är kontrollerad, i form av att det tillhör företag, or-
ganisationer eller regional trafik, skilt privatpersoner med egna viljor och förmögenheter
att införskaffa laddningsbara fordon vid intresse. Om n̊agot kommer Linköpings stads
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elektricitetsförsörjning p̊averkas d̊a en högre elanvändning leder till högre behov av lokal
elgenerering eller utöka sitt abonnemang av till̊atet effektuttag fr̊an stamnätet.

7.1.2 Simuleringsresultat och elnätets reaktion

I simuleringarna begränsades utbredningen av laddinfrastruktur till villor inom specifika
kundkategorier, vilket troligen inte stämmer med den verkliga utbredningen i framti-
den. Däremot erh̊alls hur elnätet principiellt reagerar p̊a m̊anga sm̊a distribuerade laster
som sammanlagras. Vid specifik granskning av enskilda l̊agspänningsomr̊aden, som i
bilaga 1, figur 21 och 22, noterades att konsekvenserna uppst̊ar utspritt men att belast-
ningen generellt är som högst i matarkablar närmast transformatorerna medan högst
spänningsfall uppst̊ar i mindre kablar längst ut i l̊agspänningsradialerna. Antalet ladd-
punkter och dess snitteffekt p̊averkar olika h̊art beroende p̊a hur kraftigt dimensionerade
nätkomponenterna är, det vill säga att bara för ett omr̊ade har m̊anga laddbara fordon
behöver nödvändigtvis inte konsekvenserna vara som störst där.

Befintlig kapacitet i nätkomponenterna spelar stor roll och redan belastade omr̊aden f̊ar
stora utmaningar redan vid l̊ag grad av laddbara fordon, varav förstärkning av kom-
ponenter är befogat. Fr̊an referensfallet och det förutsägande scenariot ses dock även
hur överdimensionerat elnätet generellt är d̊a majoriteten av elnätet upplever en maxi-
mal belastning under 50 % och l̊aga spänningsfall under den dimensionerande timmen.
De stora skillnaderna i resultatet för det explorativa scenariot kommer främst av att
sammanlagringen vissa timmar beräknas bli mycket högre än vad de berörda näten är
dimensionerade för, men att elnätet annan tid är väldimensionerat. Det talar emot att
i första hand förstärka nätet ytterligare som lösning p̊a utbredning av laddbara for-
don. Paralleller kan dras till Norges elnät, se 2.6, som är dimensionerat för att klara av
eluppvärmning under kalla vinterdagar, vilket ger stort överskott av kapacitet övrig tid
p̊a året. Det ger utrymme för bred implementering av laddinfrastruktur till skillnad fr̊an
fallstudiens förutsättningar där man istället förlitar sig p̊a andra uppvärmningsalternativ
med l̊ag elanvändning. Det anses dock inte lönsamt att försöka efterlikna Norges elnäts
förutsättningar d̊a det skulle kräva massiva kostnader, och praktiska insatser, att gräva
upp och överdimensionera i s̊a stor utsträckning som skulle krävas för en situation mer
lik det explorativa scenariot. Istället, med hjälp av “smarta-nät”-lösningar, laststyr-
ning och laddning p̊a väldimensionerade platser, som p̊a arbetsplatser eller snabbladdare
(förutsatt att kostnaden anses vara konkurrenskraftig), finns potential att rymma mesta-
dels av integreringen av laddbara fordon inom ramarna för vad elnätet i dagsläget klarar
av att förse - även under vintern. Det krävs dock fler styrmedel, standarder och teknis-
ka innovationer för att klargöra hur detta löses effektivt, vilket diskuteras ytterligare i
avsnitt 7.3.

Simuleringsresultet visar utifr̊an dagens situation de värsta skillnaderna under året fr̊an
det förutsägande och explorativa scenariot. Dessa kan anses vara ett bästa och värsta
scenario utir̊an fallföretagets perspektiv. Eftersom det förutsägande scenariot tagits fram
enbart utifr̊an statistik och en mild extrapolering till 2030 kan övriga faktorer, som t.ex.
nämnda styrmedlen under avsnitt 2.5.1 eller ökad prestanda hos laddbara fordon, acce-
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lerera elektrifieringstakten. Det anses troligt att det studerade elnätet inom översiktlig
framtid kan komma utsättas för en situation som ligger n̊agonstans mellan de b̊ada sce-
narierna i termer av antal laddbara fordon och tillhörande laddningsbeteenden, vilket
ocks̊a stärks vid jämförelse av andra aktörers prognoser, som Power Circle eller IEA.
Praktiskt innebär detta att vissa elnätsomr̊aden i Linköping upplever en situation mer
likt det explorativa scenariot medan andra omr̊aden har en l̊angsammare adoption av
laddbara fordon och därmed mer efterliknar det förutsägande scenariot. I dagsläget är
det tämligen omöjligt att ta reda p̊a exakt var laddinfrastruktur för privatpersoner ham-
nar d̊a det inte finns n̊agot krav p̊a rapportering. I och med p̊ag̊aende projekt med byte
till mer frekventa elmätare finns i framtiden dock möjlighet att enklare urskilja i vilka
omr̊aden laddbara fordon anskaffats.

7.1.3 Laststyrning

För juni m̊anad antogs den genererade solelen, utifr̊an Linköping kommuns vision, oför-
hindrat nyttjas för elbilsladdning i kombination med spot-pris-laddning under dygnets
billigaste timmar för att demonstrera laststyrnings potential gentemot ren förstärkning.
Resultatet presenteras i figur 19 och 20 vilket tydligt visar en effekttoppsreducering. De
nya effekttopparna är drygt 30 MW lägre än den tidigare och är placerade vid klockan
02 och 12 d̊a övrig användning i l̊agspänningsnäten är som lägst. Principiellt skulle detta
helt reducera behovet av nätförstärkning men innebär i praktiken förhinder.

En optimal och önskad laststyrning enligt demonstrationen förlitar sig p̊a flera aspekter:

• Den generarede elektriciteten fr̊an solinstr̊alning faktiskt kan nyttjas av laddare.

• Kommunikation mellan laddboxar inom samma l̊agspänningsnät.

• Uppkoppling av laddboxar emot Nord Pool:s elhandelsmarknad.

Om solinstr̊alning som genereras ska kunna nyttjas gäller att det, som tidigare nämnt,
finns möjlighet att distribuera elektricitet åt “fel” h̊all fr̊an solceller i l̊agspänningsnät till
elbilars anslutningspunkter. Bara detta kan kräva stora förstärkningar eller omledning
av kablar d̊a solel över årsbasis primärt genereras under sommarm̊anaderna vilket leder
till överbelastning, likt fallföretagets åtgärdade situation i en utav stadsdelarna. Det
ska ocks̊a poängteras att även om distributionen fr̊an l̊agspänningsnät möjliggörs m̊aste
även effektintensiv industri kunna vara mottaglig för ytterligare effekt för laddning under
industritimmarna klockan 12 - allts̊a en slags dubbel förstärkning. Utöver det innebär
det ocks̊a att resterande laddning, som styrs emot spot-priserna, varierar beroende p̊a
säsong p̊a året. Under december och januari med lägst solinstr̊alning kommer all laddning
styras emot de billigaste spot-priserna under natten vilket d̊a, paradoxalt, kan leda till
förhöjda elpriser om tillräckligt höga elmängder ska laddas d̊a.

Slutgiltigen, även om laddning mot spot-priserna är genomförbart finns ocks̊a risk att
denna typ av laddning leder till liknande problem som arbetet försöker utreda och last-
styrning förhindra, överbelastning. Om flertalet elbilsladdare inom samma l̊agspännings-
nät okontrollerat laddar med kraftfulla laddare p̊a 11 eller 22 kW under samma tid kan
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detta, trots att övrig elanvändning är l̊ag, leda till överbelastning. Att kringg̊a detta
skulle teoretiskt kunna lösas med kommunikation mellan laddboxar inom samma un-
derliggande nät för att “turas om” att ladda respektive fordon. Genom att kringg̊a
överbelastning och en ny sammanlagrad effekttopp blir laddning istället genomsnittligt
dyrare d̊a alla inte kan ladda emot billigaste elpristimmarna. Allts̊a kan lönsamhet bli
sv̊arare att uppn̊a vilket krävs för att f̊a kommersiell genomslagskraft, detta p̊avisades i
litteraturstudien genom att enbart jämföra olika studiers resultat (avsnitt 2.4.1).

7.1.4 Avslutande analys av resultat

För det förutsägande scenariot s̊ags att elanvändningen ökade med 61 GWh årligen
och att majoriteten används till laddning vid villor under kvällstid. Totala samman-
lagringstoppen resulterade som mest i 16,7 MW (exkluderat bussladdning) vilket i
förh̊allande till Linköping stad motsvarar en 7 procentig ökning5. Simuleringsresultatet
för scenariot indikerar hur laddning hos villor ökade andelen transformatorer som n̊agon
g̊ang upplevde hög belastning men att, likt referensfallet, f̊a transformatorer riskerar att
överstiga 100 % belastning och därmed öka risken för slitage eller störningar i leverans
och strömkvalité. Liknande trend s̊ags i att fler nät riskerar uppleva högre spänningsfall
men att f̊a nät förväntas uppleva spänningsfall över laggränsen p̊a 10%, vilket skulle
kräva förstärkning av kablar eller omledning av laster. Vid dimensionering av elnät finns
i dagsläget en viss överdimensionering och förutsättningarna för beräkningar i Trimble
NIS är annorlunda fr̊an hur den verkliga elanvändningen ser ut. Om det förutsägande
scenariot skulle realiseras finns därför en sannolikhet att elnätet skulle klara av andelen
laddbara fordon utan upplevda konsekvenser och att därför inga nya arbetssätt eller
åtgärder, utöver dagens metodik, behövs tas fram.

För det explorativa scenariot syns däremot hur högre elektrifieringsgrad, totalt motsva-
rande 258 GWh årligen, markant ökar antalet transformatorer med belastning över 100
% samt antalet underliggande l̊agspänningsnät med för höga spänningsfall. Totala sam-
manlagringseffekten uppskred till 103,5 MW (exkluderat bussladdning) vilket gentemot
stadens högsta effektuttag innebär en 45 procentig ökning. Vid förverkligande av detta
scenario skulle det krävas omfattande förstärkningar av det befintliga elnätet för att
undvika konsekvenser i leveranssäkerhet och strömkvalité. Likas̊a, om andelen laddba-
ra fordon ökar till en niv̊a mellan scenarierna kommer med säkerhet flera delar av det
studerade elnätet uppleva konsekvenser som m̊aste lösas.

Som laststyrningen demonstrerat finns möjligheter att lösa de högsta sammanlagringar-
na men medföljer en mängd utmaningar som framtida teknik förlitar sig p̊a. Att enbart
förflytta höga sammanlagringar kan vid tillräckligt höga effekter fortfarande ge pro-
blem, oavsett om det styrs emot spot-priser eller inte. Eltekniskt är det fördelaktigt
att förskjuta och fördela laster över redan l̊agbelastade timmar i l̊agspänningsnäten,
t.ex. natt eller förmiddag, men riskerar därigenom i sämre ekonomisk lönsamhet. Att
kombinera laststyrning med intermittent kraft kan ocks̊a anses vara en lösning för att

5Relativt 230 MW som är Linköpings stads högsta effekttopp under året.
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avlasta l̊agspänningsnät, och försörjningsproblem, men förlitar sig istället p̊a tv̊avägs-
eldistribution vilket elnätet traditionellt inte är byggt för att klara av. Avrundat har
lösningen till effekttoppsreducering i form av laststyrning stor potential men föder istället
andra utmaningar vilket nödvändigtvis inte kan lösas praktiskt eller försämrar lönsam-
heten hos konsumenter vilket inte heller är h̊allbart.

7.2 Fallstudie och metodologi

Resultatet har genom arbetet grundats p̊a diverse förenklingar, antaganden och av-
gränsningar som gentemot praktiken och verkligheten p̊averkar helhetssynen och detalj-
rikedomen. D̊a användning av programvaran Trimble NIS krävt generella uppskattningar
av laddningsprofiler har faktorer som genomsnittsbilen med konstant körsträcka, fixe-
rad SoC och snitt-laddare förhindrat verkliga variationer som ger just detaljrikedom. I
den övergripande skalan av en hel stad erh̊alls dock simuleringsresultat som i generella
termer finner var i l̊agspänningsnätet konsekvenser uppst̊ar. Vidare följer diskussion om
hur förändring av modell och övriga faktorer tros kunna p̊averka resultatet.

Om mer verklighetstrogna och varierande bilmodeller nyttjats genom arbetet skulle ladd-
behov, mer precist SoC, och val av laddare ändras. Som tidigare nämnt under 2.3.4
p̊averkar SoC och bilmodell lastprofilen för laddning. En elbil med hög SoC, nära ful-
laddning, bidrar till samma tendens som vid laddning av en PHEV, som nyttjar 1-fas, till
lägre uttagen effekt p̊a grund av lägre spänningspotential. De använda snitt-laddarna,
antagna utifr̊an kundundersökningarna, innebär enbart en genomsnittlig maximal utta-
gen effekt till skillnad fr̊an faktisk effekt vid varje anslutning. Praktiskt kommer lägre
effekt leda till vad som framgick vid skillnaderna mellan scenarierna, nämligen en utsmet-
ning av sammanlagringen till senare in p̊a kvällen. I det förutsägande scenariot skulle en
halvering av laddeffekten bidra till fyra timmars förskjutning av sammanlagringstoppen
till klockan 21. S̊a dags har övrig användning i hush̊allen börjat dala och skulle därmed
eventuellt vara tillräckligt för att förhindra en för hög sammanlagring av b̊ade hush̊alls
och elbilsladdnings effektuttag. Vidare kan sägas att en sammansättning av de grafis-
ka resultaten fr̊an simuleringen skulle kunna representera en trovärdigare fördelning av
laddare. Där vissa villor har en hög snitteffekt medan andra har en lägre. Förutsp̊att
mildrar det konsekvenserna även om andelen laddbara fordon närmar sig niv̊aer som
det explorativa scenariot. Samma konstaterande kan sägas för det förutsägande scenari-
ot, där konsekvenserna för enskilda nät skulle förvärras redan om n̊agra f̊a hush̊all har
laddare med hög effekt, även om elbilspenetrationen är l̊ag.

Det vore intressant att utreda och simulera hur ladding vid flerbostadshus och företag,
skulle p̊averka elnätet. D̊a flerbostadshus oftast har en anslutningpunkt som delas av
flera boenden är dessa, likt stora företagskunder, överdimensionerade och robusta vilket
gynnar elbilsladdning - olikt vissa villor. Detta är ocks̊a en anledning till att de svens-
ka p̊ag̊aende V2G- och V2H-projekten, nämnt i avsnitt 2.4, genomförs i flerbostadshus
med kontrollerade parkeringsplatser och fordonsflottor. Dock innebär laddning hos vis-
sa flerbostadshus mer problem än möjligheter, nämligen, byggnader i stadskärnan utan
egen parkering. Om dessa hush̊allen ska ha möjlighet att ladda fordon måste detta göras
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p̊a kommunala gator som inte tillhör fastighetsägaren. Detta medför b̊ade en ytterligare
ekonomisk dimension eftersom kommunen förser fordonen med elektricitet som inte regi-
streras till fordonsägarnas hush̊all samt laddinfrastruktur för laddboxar. Komplexiteten
är därmed sv̊ar att simulera rättvist i Trimble NIS. Tillgängliga ledningar för laddning
skulle kunna vara belysningsnätet, som redan är nedgrävt längs samtliga gator. Dock
är det ofta inte dimensionerat för effekter som sammanlagrad elbilsladdning skulle in-
nebära, och det skulle även kräva att laddning kan ske oberoende av om belysningen
är tänd eller inte. Dessutom innebär förstärkning av elnät i stadskärnor höga kostnader
kopplat till trafiktäthet och undviks aktivt i hög utsträckning.

Förutom rena tekniska och ekonomiska faktorer för elfordons penetrationsgrad finns även
socio-tekniska faktorer, normer och kulturella värderingar. Som vissa studier visat, t.ex.
[7, 17], pekar statistik p̊a att majoriteten av elbilsägare är höginkomstagande män. I
den närmast förutsebara framtiden pekar dessa faktorer p̊a att typomr̊aden kan komma
ha högre adoptiation av laddbara fordon än vad prognoserna visar för personbilsflottan
i allmänhet. I norska och svenska fallet var 80 % av privatpersoner som ägde laddba-
ra fordon bosatta i villor. Detta tros bero p̊a dels kostnaden för elbilar vilket, sett till
försäljning, är dyrare än traditionella alternativ men ocks̊a flexibilitet. Med flexibilitet
menas elfordons ursprungliga lägre prestanda främst i form av räckvidd och tillg̊ang till
laddinfrastruktur. Ofta har elbilsägare tillg̊ang till ett fossildrivet fordon för längre färder
eller säkerhet vid behov - ocks̊a mer förekommande för villaägare [7]. Trots detta kan
en omställning till 2030 r̊ada och skifta till en annan fördelning av ägandeskap än vad
som använts genom arbetet, vilket skulle p̊averka resultaten. Främst att kostnaden för
fordonens tillverkning relativt prestandan redan börjat bli mer konkurrenskraftigt emot
traditionella fordon men ocks̊a för att det fram till 2030 kommer utvecklas en andra-
handsmarknad för tidiga generationer laddningsbara fordon. Ytterligare en spaning av
författarna är att biltillverkaren Volvos dotterbolag Polestar till sommaren 2020 p̊abörjar
försäljningen av deras elbilar. I just Sverige är andelen bilar fr̊an inhemska märken hög,
som ocks̊a uppmärksammats av Tol [80], vilket skulle kunna vara tillräckligt för att
p̊askynda elektrifieringstrenden. Utveckling av leasingalternativ, bilpooler och multi-
funktionella tjänster kan även bidra till ökningen eftersom det minskar åth̊allsamheten
relaterad till inköpspris. Kortfattat är det tydligt att den svenska befolkningen är, sett
till ägandeskap av privatfordon, försiktiga för förändring d̊a det ställs höga krav p̊a flex-
ibilitet. Fram till 2030 är det troligt att ägandeskapet skiftar till att bli jämnare fördelat
mellan de undersökta kundgrupperna vilket, som nämnt ovan, kan leda till nya problem
än den undersökta elbilsladdningen i villaomr̊aden.

7.3 Smarta-nät, institutionella styrmedel och norska elbilssituationen

Som tagits upp under avsnitt 2.4 förekommer det flertalet projekt inom smarta-nät rela-
terat till laddbara fordon i Sverige. Rent demonstrativt visades potentialen i fallstudiens
kontext av laststyrning och ellagring i figur 19, vilket skulle vara för komplext att rättvist
simulera i Trimble NIS. Stora utmaningar med hur exempelvis V2G skulle kommersi-
aliseras kvarst̊ar, vilket sänker sannolikheten att det skulle vara en lösning, inom snar
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framtid, p̊a de utmaningar elnätet utsätts för vid omfattande utbredning av laddbara
fordon.

Konsekvenserna i elnätet uppst̊ar främst när flera fordon laddas i samma l̊agspänningsnät
samtidigt. I ett enskilt hush̊all upplevs inga omfattande problem med de vanligaste lad-
dalternativen, typiskt direkt ur väggutag eller 1-fas laddboxar med effekter likt att köra
dammsugare och mikrov̊agsugn samtidigt. Förslagsvis har det fördelar att motverka or-
saken till konsekvenserna i l̊agspänningsnätet p̊a samma sätt som de uppst̊ar - med
insatser vid de individuella laddpunkterna. V2H som koncept är enklare att realisera än
V2G d̊a det berör färre aktörer och mer kontrollerad fordonsflotta med goda möjligheter
till nödvändig data, som fordonsmodell och laddningsbehov m.m.. V2H har störst poten-
tial för flerbostadshus och företag d̊a minskade effektuttag kan underlätta belastningen
p̊a matarkablar och därmed öka utrymmet för laddning vid villor, förutsatt att de är
anslutna i samma l̊agspänningsgrupp. Även att företag i Linköping framöver har en ef-
fektbaserad prissättning p̊a elektricitet är ett incitament. Liknande resonemang kan dras
till V2H för villor eller laststyrning av laddning utifr̊an hush̊allets övriga elanvändning.
För att V2H ska praktiseras i stor skala m̊aste dock incitament för varje ägare av ladd-
bart fordon finnas till att optimera sitt effektuttag, vilket i dagsläget saknas. Likt Bo-
verkets förslag p̊a förberedning av laddinfrastruktur [66] för byggnader med tillhörande
parkeringsplatser skulle möjligen standarder för laddboxar som möjliggör V2H för pri-
vat laddning proaktivt underlätta överg̊angen i framtiden. Mer frekventa elmätare i
kombination med nya prismodeller förväntas kunna öka ekonomiska incitament för att
optimera sin elanvändning ur elnätets synpunkt. För större anslutningar som företag
praktiseras till viss del redan olika typer av flexibilitetsmarknader vilket skulle kunna
vara ett framtidskoncept även för hush̊all, men lägre elanvändning innebär även mind-
re kostnadsbesparing och därmed är det sv̊art att förutse om det kommer ha n̊agon
avsevärd effekt.

Om inte V2H eller effektbaserad prissättning, i och med nya högupplösta elmätare, för
hush̊all implementeras är ellagring i särskilda l̊agspänningsnät ett intressant alterna-
tiv. Förutsatt att reglerverk kring marknadsstrukturen av ägande och drift klargörs har
batterier med smart styrning visat sig ha stor potential i flera hänseenden. Ellagret är
enkelt att styra d̊a det endast rör sig om en enhet som alltid är tillgänglig, till skill-
nad fr̊an V2G. P̊a s̊a vis kan koncept likt ö-drift (mikrogrid) realiseras för det berörda
l̊agspänningsnätet och solkraft s̊aväl som elbilsladdning kan nyttjas utan att överföra
effekt över större delar av elnätet. Det förutsätter dock att ellagret är placerat p̊a s̊a
vis att matarkablar inte belastas mer än nödvändigt, samt att slutkunder inte upplever
stora spänningsvariationer, som resultatet i 6.2 visat sig vara fallet vid utbredning av
laddbara fordon.

Oavsett val av teknisk lösning inom smarta-nät noteras återkommande utmaningar med
brist p̊a incitament, otydliga regelverk och omogna komplexa marknadstrukturer. I och
med att elektrifieringstrenden är snabbt växande behöver nya standarder och styrme-
del formas inom snar framtid för att motverka att problem uppst̊ar och därmed kräva
förstärkningar av elnätet. Olika utredningar och förslag p̊a nya riktlinjer är p̊a g̊ang i
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EU s̊aväl som Sverige men det är sv̊art att förutse om det är tillräckligt eller ej. En no-
tering fr̊an avsnittet 2.5.1 är att det finns m̊anga styrmedel som främjar adoptionen av
laddbara fordon, men f̊a som ämnar att underlätta integreringen ur elnätets perspektiv.
Situationen blir mer komplex i samband med ambition om växande andel intermit-
tent elgenereing. I avsnitt 2.1 understryks innebörden av balans mellan produktion och
användning för att garantera kvalitén p̊a elnätets funktion p̊a samtliga niv̊aer, varav ökad
andel laddbara fordon kan komma att bli en stor utmaning. Utöver implementerings-
utmaningar identifierades vidare hur Norges höga andel laddbara fordon i kombination
med relativt generösa styrmedel minskat statliga och kommunala intäkter som använts
till underh̊all av väginfrastruktur. Detta väcker oförutsedda nya utmaningar utöver de
eltekniska som undersökts i detta arbete, vilka kan bli aktuella även i Sverige om vi inom
n̊agra år närmar oss Norges elbilssituation med mindre kapacitet i lokala elnät. För att
n̊a satta miljöm̊al med hjälp av elektrifierade fordon och s̊a f̊a utmaningar som möjligt
behöver stor hänsyn till det komplexa samspelet mellan teknik, elnätets utmaningar och
aktörers enskilda drivkrafter och incitament tas. Det gäller s̊aväl privatpersoner, lokal
niv̊a för respektive elnätsbolag och statliga myndigheter vid framtagande av effektiva
styrmedel.

7.4 Avslutande reflektion

Tack vare att arbetet utförts p̊a en översiktlig stadsniv̊a samtidigt som simuleringar gav
inblickar i trender kring specifika l̊agspänningsnäts reaktion p̊a utbredning av laddbara
fordon kan diverse värdefulla insikter göras. Prognostisering och modellering av last-
profiler konkretiserade vilket utfall elektrifieringstrenden kan tänkas ha i Linköping.
Vidare gav simuleringsresultat översiktlig information om vilka transformatorer och
l̊agspänningsnät som potentiellt har störst utmaningar vid omställning till laddbara
fordon. Vidare följer n̊agra fallstudie-specifika noteringar och rekommendationer samt
övriga resonemang utanför arbetets fokusomr̊ade.

I det explorativa scenariot, likväl den demonstrativa laststyrningen, uppdagas försörj-
ningsproblematik d̊a elektrifieringen av transportsektorn okontrollerat skulle bidra till en
45 procentig ökning av Linköpings högsta effektuttag. Vid en s̊adan situation har Teknis-
ka verken n̊agra valmöjligheter med olika generella utmaningar som följd. Utökning av
abonnemanget mot överliggande nät är möjligt. Det kan dock anses olönsamt d̊a lokal el-
produktion förväntas öka till följd av höga ambitioner om sol- och vindkraft delar av året
d̊a samhällets elanvändning ocks̊a är relativ l̊ag. Vidare, om angränsande elnät upplever
liknande elektrifieringstrend eller etablering av effektkrävande industri, som en server-
hall, finns risken att överliggande nät upplever kapacitetsbrist likt region Uppsala. För
att vara förberedd anses det viktigt att ta del av utvecklingen av flexibilitetsmarknader
och andra lösningar som följer av utmaningarna p̊a andra h̊all i Sverige. En paradoxal
risk förekommer även vid ökad elanvändning fr̊an överliggande nät vintertid eftersom
marginalelen antas komma fr̊an fossila kraftkällor i Europa, speciellt d̊a svensk kärnkraft
planeras att fasas ut framöver. Detta resonemang bör vara i åtanke även i större sam-
manhang än fallstudien och p̊avisar återigen komplexiteten i en h̊allbar omställning av
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transportsektorn.

Hur stor p̊averkan biodrivmedel kommer ha p̊a elektrifieringstrendens utfall är, som
nämnt i avsnitt 2.5.2, sv̊art att förutse mer s̊a än att elektrifieringstrenden just nu är
explosionsartad. I Linköpings omnejd förekommer produktion av b̊ade komprimerad och
flytande biogas samt etanol och det finns goda möjligheter att tanka andra biodriv-
medel. För att möjliggöra en konkurrenskraftig marknad för biodrivmedel i framtiden
rekommenderas Tekniska verken fortsatt delta i forskningsprojekt och samarbeten som
främjar nya innovationer för biobränslen och utbredning av flytande biogas. Detta arbete
ledde till antagande som helt uteslöt elektrifiering av tung transport men kunde änd̊a
p̊avisa stora ökningar av effektbehov till följd av elektrifiering av personbilar och bussar.
Ett resonemang skulle kunna vara att försöka motverka omfattande elektrifiering om
möjlighet finns och istället nyttja biobränslen i större utsträckning för att n̊a miljöm̊alen
utan konsekvenser p̊a elnätet. Likt det större perspektivet om försörjning ovan.

Avrundat p̊avisade det explorativa scenariot att det lokala l̊agspänningsnäten i Linköping
vid okontrollerad eller icke-laststyrd laddning inte klarar av en acceptabel försörjning och
distribution av elektricitet, vilket var förväntat. Att praktiskt lösa de problem som upp-
stod skulle för fallföretaget innebära flertalet förstärkningar och utbyggnader hos en
tredjedel av alla transformatorstationer i enbart villaomr̊aden som enskilt uppskattas
kosta hundratusentals kronor. D̊a detta i praktiken inte är genomförbart, och dessutom
inte p̊a en tio̊arsperiod, rekommenderas det därför att tillta medel i form av laststyr-
ning, “smarta-nät”-lösningar, flexibilitetsmarknader och fokusering p̊a biobränslen om
möjligt finns ifall elektrifieringstrenden s̊aväl som närmar sig niv̊aer likt det explorativa
scenariot. Pragmatiskt var den uppskattade trenden redan fr̊an början orealistisk men
kan likt andra trender, typ etanol p̊a 2000-talet eller HVO p̊a 2010-talet, öka oväntat
mycket. Ytterligare en faktor som arbetet inte nämnt hittills är den p̊ag̊aende globa-
la Covid-19 epidemin vilket, om n̊agot, försenar de uppskattade trenderna med n̊agra
år. Oavsett vilket bör Tekniska verken förbereda sig d̊a m̊anga nya styrmedel och lagar
framöver gynnar en snabb elbilspenetration och att inledningsvis fokusera p̊a de utma-
ningar som uppkom under det förutsägande scenariot innan fullskalig implementering av
ännu kostsamma, och marknadsmässigt omogna, smarta-nät.
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8 Slutsats

Syftet med arbetet var att p̊a en övergripande skala utvärdera Linköpings l̊agspänningsnät
inför en högre andel elektriska fordon. Arbetets fr̊ageställningar anses besvarade, i pre-
senterad ordning, med följande slutsatser följt av en allmän rekommendation gentemot
fallföretaget.

I fallstudiens kontext anses utfallsomr̊adet för elektrifieringen av transportsektorn för
2030 vara närmast likt det förutsägande scenariot. Det vill säga omkring 12 % ladd-
ningsbara personbilar, elektrifierade bussar i tätortstrafiken och ytterst f̊a elektrifiera-
de tunga fordon. Gällande ägandefördelningen anses det troligt att vissa typomr̊aden,
framförallt villaomr̊aden med pendlingsavst̊and till tätorten och hög medelinkomst, i
högre grad adopterar elbilar med kraftfulla laddboxar och därigenom hamna mellan de
b̊ada scenarierna i termer av antal elektriska fordon samt hög laddeffekt.

Utifr̊an ovanst̊aende dras slutsatsen, tillsammans med simuleringsresultaten, att konse-
kvenser i form av ökad belastning i transformatorer och matarkablar samt spänningsfall
riskerar att uppst̊a distribuerat över hela stadens elnät, men framförallt i villaomr̊aden.
Trenderna i resultatet visar att nät i villaomr̊aden tydligt p̊averkas negativt av okontrol-
lerad elbilsladdning, att laddning p̊abörjas d̊a plug-in kabeln ansluts till fordonet, och
liknande trend kan förväntas om simulering av flerbostadhus och företags elbilsladdning
genomförs.

I och med att konsekvenserna förväntas uppst̊a utbrett över stora delar av l̊agspännings-
näten anses det olönsamt och därför irrelevant att överdimensionera och nätförstärka
för att ta höjd för laddning av fordon som första alternativ - om det inte är en absolut
nödvändighet. Antalet laddbara fordon är l̊agt i dagsläget och därmed anses det finnas
handlingutrymme att främja projekt inom smarta-nät och varianter av laststyrning för
att öka mognadsgraden av dessa lösningsalternativ inför framtiden. För full genomslags-
kraft m̊aste det för alla ing̊aende parter finnas ekonomiska incitament vid implementering
av tekniska lösningarna, genom exempelvis styrmedel, vilket i dagsläget är den största ut-
maningen för smarta-nät. Fallföretaget rekommenderas utreda sina möjliga aktörsroller
i potentiella smarta-nät koncept, där ellagring i l̊agspänningsnät, V2H och marknads-
plats för flexibilitet framst̊ar mest praktiskt genomförbara inom snar framtid. Först
d̊a “smarta-nät”-lösningar är implementerade och lönsamma, likt förutsättningarna för
laststyrningens demonstrerande resultat, kan solel utnyttjas fullständigt.

En slutgiltig rekommendation till fallföretaget är att aktivt följa utvecklingstrenden av
andel bilar, var inom staden dessa placeras samt hur och när de laddas. Om trenden i
n̊agon form eller utsträckning närmar sig eller efterliknar det explorativa scenariot krävs
p̊a kort tid kostsamma och omfattande förstärkningsprojekt, vilket bör identifieras i
god tid för att undvika risken av överrumplande hög arbetsbelastning. Parallellt rekom-
menderas ocks̊a, som nämnt i diskussionen, att främja nyttjandet av lokalt producerade
biobränslen, om möjlighet finns, för att avlasta lokala l̊agspänningsnätet.
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8.1 Framtida arbeten

I kommande punktlista presenteras n̊agra tänkta framtida arbeten som i förh̊allande till
detta arbete kan ses som komplement, fortsättning eller djupdykning.

• I samband med nya elmätare kan mer specifik verklighetsbaserad data över last-
profiler erh̊allas. Detta i kombination med verklighetsanknytna lastprofiler och
laddvanor för olika fordon kan en mer detaljerad modell skapas. Utifr̊an detta kan
nya scenarier och mer omfattande simuleringar ge trovärdigare resultat än detta
arbete lyckats uppn̊a. Arbetsätt att hantera det nya dataflödet samt alternativa
mjukvaror för att underlätta simuleringen skulle dock behövas.

• Med resultat fr̊an fler elnät med gemensamt överliggande nät kan fr̊agan om even-
tuell framtida kapacitetsbrist (som omnämnt i Uppsala, Stockholm m.fl.) utre-
das. Detta i kombination med prognos för intermittent produktion kan s̊arbarhet
i överliggande nät och försörjning utredas. Det förutsätter dock att man även un-
dersöker hur mellan- och högspänningsnäten p̊averkas av den förväntade ökade
belastningen i l̊agspänningsnäten.

• Utöver fallstudiens kontext kan marknadsprognoser för laddbara fordon och laddin-
frastruktur vara nödvändiga, b̊ade för elnätsbolag och aktörer som jobbar fram
styrmedel. Utredningar inför projektering av elnät samt styrmedel behöver ta
hänsyn till utvecklingen för att effektivt öka implementerbarheten (d.v.s. mins-
kade komplikationer i elnätet) av en ökad elektrifiering av transportsektorn.

• Smarta-nät behöver utredas för att nya effektiva styrmedel och standarder ska kun-
nas ta fram. I litteraturstudien noterades att potentialen varierar kraftigt beroende
p̊a var och hur man optimerar styrningen för sagt system. För att smarta-nät tekni-
ker ska vara en lösning p̊a kommande utmaningar behövs standarder och riktlinjer
för vilket tillvägag̊angsätt som ska användas för vilket ändam̊al, om det s̊a är att
utnyttja batterier i fordon eller ellagring centralt i distributionsnätet.
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[20] Statens Energimyndighet. Vägen till ett 100
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- en kartläggning av trafikförvaltningen stock-
holm, sk̊anetrafiken och västtrafik utifr̊an fyra
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[66] Boverket. Nya krav p̊a laddinfrastruktur för
laddfordon. Technical report, Maj 2019.

[67] Sustainable Transport Forum. Analysis of sta-
keholder views on key policy needs and options
for action in alternative fuels infrastructure
deployment and consumer services. Technical
report, 2019.

[68] Energimyndigheten. Strategisk plan för om-
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Bilagor

Bilaga 1 - Simuleringsresultat

I kommande figurer presenteras urklippen fr̊an referensfallet och normativa scenariots belastningsgrad
och spänningsfall för en utav Linköpings stadsdelar.

Figur 21: Referensfall - belastningsgrad för stadsdel i Linköping.

Figur 22: Referensfall - spänningsvariation (-fall) för stadsdel i Linköping.
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Figur 23: Förutsägande fall - belastningsgrad för stadsdel i Linköping.

Figur 24: Förutsägande fall - spänningsvariation (-fall) för stadsdel i Linköping.
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