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I 

 

Sammanfattning 

 

Detta arbete har till syfte att simulera olika scenarier i ett område där 
samtliga fordon ersätts av elbilar i framtiden. 

 

En tillkomst av elbilar i elnätet är inte lätt att hantera, speciellt inte 
om kunderna i nätet väljer att ladda med högre effekt. Vilket kan ses i 
resultatet i denna rapport, är flexibel förbrukning genom 
effektstyrning ett bra alternativ för att sänka den totala 
effektförbrukningen. Fast det gäller då givetvis att kunderna går med 
på att förbrukningen styrs på detta sätt. 

 

Att använda solceller fungerar bra sommartid, men vintertid är det 
värre, då det största elbehovet uppstår på natten, när det inte är lika 
stor solljustillgång. I samband med batterier kan de dock vara till 
hjälp. Möjligen genom att låta solcellerna ladda upp batteriet under 
dagen och sedan använda det för att hjälpa till att ladda elbilen under 
natten. Dessvärre var det inte möjligt att simulera detta scenario på 
grund av brister i mjukvaran som användes. 

 

Att helt ersätta värmekällan, i detta fall med fjärrvärme, och därmed 
frigöra effekt i transformatorn visade sig däremot vara det bästa 
alternativet. På så sätt kunde i stort sett samtliga mängder elbilar 
laddas med valfri laddningsstyrka mellan 3,7 och 11 kW. 

 

Vad gäller transformator T422, ses inget annat val än att byta ut den 
om ett flertal elbilar ska börja ladda där. I nuläget klarar den av högst 
10-20 elbilar som laddar på lägsta effekt eftersom det endast finns ca 
50 kV tillgängligt vintertid. Fjärrvärme kan inte användas där heller 
som komplement då de tillkopplade kunderna inte använder elektrisk 
uppvärmning. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to simulate different scenarios where all 
vehicles are replaced by electric vehicles in the future.  

 

An addition of electric vehicles to the electric grid is not easy to 
handle, especially not if the consumers choose to charge their vehicles 
with higher power. As can be seen in the results of this report, flexible 
demand through power management is a good option to reduce 
overall power consumption. Of course, customers will have to agree to 
that their consumption is controlled in this manner. 

 

Using solar cells during the summer works well, but it’s harder 
wintertime as the largest electric demands arise during the night, 
when there is close to no sunlight. However, in the case of batteries, 
they may be helpful. Possibly by letting the solar cells charge the 
battery during the day and then use it to help charge the electric 
vehicle during the night. Unfortunately, it was not possible to include 
this scenario as the used software was unable to handle batteries in 
that way. 

 

By completely replacing the heat source, in this case with district 
heating, and thus releasing available power in the transformer, turned 
out to be the best option. In this way, virtually all predicted amounts 
of electric cars could be charged with optional charging strength 
between 3.7 and 11 kW. 

 

As for the T422 transformer, there is no choice but to replace it if a 
larger number of electric vehicles wants to start charging there. At 
present, it can handle a maximum of 10-20 electric vehicles that 
charge at the lowest power as there is only about 50 kW available 
there winter time. 

District heating cannot be applied either as the connected customers 
do not use electric heating. 
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1. Inledning 

Elfordon börjar bli allt mer intressanta för allmänheten och det talas 

dessutom om diesel- och möjligen även bensinförbud inom en snar 

framtid utomlands, och delvis även i Sverige (Bohlin 2017; Lilja 2018; 

Oslo Kommun 2018). Detta som en följd av FN:s senaste klimatavtal i 

Paris december 2015, där det talades om att samtliga länder måste 

göra allt de kan för att minska den globala uppvärmningen. Bland 

annat togs det upp att samtliga länder bör försöka hålla den globala 

medeltemperaturen under 2˚C skillnad från förindustriell tid, se till 

att förmågan att anpassa sig till negativa miljöförändringar är hög och 

minska mängderna utsläppta växthusgaser utan att det stör 

matproduktionen. Där upptill ombads samtliga medlemsländer att 

rapportera de åtgärder var och en tänkt genomföra till FN samt hjälpa 

utvecklingsländer att genomföra denna förändring (UNFCC 2015). 

Därefter kom ett antal europeiska länder och även vissa amerikanska 

stater överens om att försöka expandera marknaden för fordon utan 

utsläpp för att försöka reducera mängden växthusgaser (ZEV Alliance 

2018). Här kommer elbilar in i bilden. Om antalet elbilar ökar 

drastiskt i Sverige ökar även problemet med elförsörjningen av dem i 

ett flertal områden, speciellt om elbilsägarna vill ladda med högre 

strömstyrkor än 10A enfasladdning. 

 

 

1.1. Problembeskrivning 

Detta arbete görs på önskan av Karlstads El- & Stadsnät då de vill se 

över alternativ till lösningar gällande tillskott av elbilar som kopplas 

in i elnätet. Existerande nät klarar inte av att försörja ett större antal 

med el om alla skulle få för sig att ladda sina bilar samtidigt med 

varierande styrkor. 

 

1.2. Syfte och målsättning 

Detta arbete är tänkt att simulera användning av förnybar energi i 

form av olika förnybara energikällor såsom solceller, fjärrvärme och 

batterilager i Karlstads elnät som komplement till ett nuvarande 

lokalnät, där det troligtvis kommer uppstå ett elbehov inom kort, 

genom att använda programmet EnergyPLAN. Syftet är att se över 

vad som krävs för att klara av de behov som kan uppstå.  
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För närvarande har Karlstads El- och Stadsnät ingen tillgång till data 

om varken solceller eller batterier, såsom soltimmar per år, 

effektivitet och så vidare, så denna information måste tas fram genom 

kontakt med relevanta företag. 

Syftet är att skapa ökad förståelse om hur förnybar energi påverkar 

effektbehovet med hjälp av EnergyPLAN. 

Målsättningen är att nå resultat över hur stor mängd förnybar energi 
krävs för att hjälpa till att avlasta dagens elnät då elbilar kopplas in. 

 

1.3. Avgränsningar 

Arbetets avgränsning styrs genom att till exempel fokusera på fyra 

stycken på varandra följande transformatorer för att begränsa arbetet. 

Det berör inte heller eventuella övertoner i nätet på grund av solceller 

eller kostnader som kan uppstå. 

 

2. Bakgrund 

Fordon som helt eller delvis drivs av elektricitet börjar bli allt 

vanligare världen över, inte minst här i Sverige. Detta då det finns en 

global önskan om att reducera avgaser och utsläpp för att minska 

växthuseffekten.  

 

I och med att antalet elbilar med största säkerhet kommer öka de 

närmaste åren allteftersom tekniken utvecklas, är det därför 

intressant att se över vad effekten i elnätet skulle bli om samtliga 

fordon byts ut mot elbilar. 

Ett större tillskott av elbilar till elnätet är dock inte lätt att handskas 

med för de företag som främst arbetar med att försörja sina kunder 

med el och värme, då det ökade effektbehovet kan medföra större 

problem i dagens system. Ersätts samtliga fordon i trafik idag med 

eldrivna fordon uppstår som sagt ett större effektbehov än i dagsläget, 

och de transformatorer och ledningar som är utplacerade idag har 

ofta för liten kapacitet för att klara av att försörja detta nya behov. 

 

Att totalt byta ut samtliga transformatorer och kablar som inte klarar 

av effektökningen är onödigt dyrt, speciellt då elbolagen i allmänhet 

har en strikt budget att hålla varje år. 
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Detta är alltså inget rimligt alternativ. Tillgängliga alternativ är 

däremot exempelvis energikällor som är separata ifrån det 

konventionella elnätet, som antingen helt eller delvis kan underlätta 

laddningen. 

 

2.1. Sveriges elnät och elförsörjning 

Sveriges elförsörjning består av en blandning av jordens tillgångar 

(olja, biobränslen, kol, sopor, uran och dylikt) och naturens krafter 

(vind, vatten och sol). En del av dem kan kontrolleras, men andra inte 

(Jacobsson m.fl. 2016).  

 

Utav de tillgängliga energikällorna består ca 80% av kärnkraft och 

vattenkraft. Energin kategoriseras oftast som förnybar eller icke 

förnybar. Till de förnybara energikällorna räknas givetvis naturens 

krafter, då de ständigt återbildas till skillnad mot icke förnybara 

energikällor såsom till exempel kol och olja vars tillgång är begränsad 

då de tar väldigt lång tid på sig att återbildas. Produktionen av el 

genom exempelvis förbränning av jordens tillgångar ger oftast en 

stabilare elproduktion än förnybara källor, men å andra sidan 

påverkas också miljön på ett negativt sätt.  

 

Vid förbränning av fossila bränslen skapas växthusgaser vilka bidrar 

till att jordens temperatur stiger. Även förnybara källor som 

vattenkraftverk kan dock ha negativ påverkan på miljön vid dess 

installation då det ibland görs väsentliga ingrepp i omkringliggande 

miljö (SCB & Energimyndigheten 2018). 

 

Elbolag planerar nya framtida investeringar med väldigt lång 

framförhållning (Jacobsson m.fl. 2016). Karlstads El- och Stadsnät 

planerar exempelvis för 40 år framöver när de tänker förbereda inför 

reinvesteringar och nyutveckling av områden. 

Elförbrukningen påverkas som mest under extra kyliga vintrar, 

speciellt eftersom många bostäder fortfarande värms med elvärme. Så 

är även fallet på många ställen i Karlstad med enbart cirka 5% hushåll 

som inte värms upp av elvärme i det område detta arbete undersöker. 

Figur 0 illustrerar skillnaden i behov sommar- respektive vintertid. 
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Figur 0 - Effektbehov vinter respektive sommar 

 

2.1.1. Smarta elnät 

Intelligenta elnät kommer att krävas i framtiden för att kunna klara 

de krav som ställs och då den förnybara energiproduktionen ständigt 

utvecklas. Smarta elnät tillåter styrning av både produktion och 

konsumtion av el, vilket underlättar oerhört för alla bolag som 

handskas med el. Det är speciellt till nytta då det uppstår avbrott eller 

ojämnheter i kraftförsörjningen på grund av till exempel mojnande 

vind för vindkraftverk eller molniga/mörka dagar för solceller.  De 

smarta elnäten har då möjlighet att hämta el från andra källor vid 

behov eller exportera överproducerad el (Jacobsson m.fl. 2016). 

 

2.1.2. Nätregleringen 

Sveriges elbolag befinner sig på en monopolmarknad och regleras av 

Energimarknadsinspektionen för att se till att avgifterna elbolagens 

kunder får betala hålls på en skälig nivå 

(Energimarknadsinspektionen 2018). 

I slutet av förra året lades det fram förslag på att se över bland annat 

intäktsramarna för elbolag och Energimarknadsinspektionen lade då 

fram som förslag att även elbolagens vinster bör styras till en rimlig 

nivå. Avgifterna bör hållas på en nivå som gör att anslutna kunder 

inte behöver betala mer än nödvändigt, men att det samtidigt är 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

mån tis ons tors fre lör sön

kW
h

/h

Dag

Effektbehov T261 tredje veckan i juni respektive 
december

Effektbehov vinter

Effektbehov
sommar



5 

 

viktigt att elbolagen har möjlighet att göra investeringar för att 

förbättra nätet (Energimarknadsinspektionen 2017). 

Bland annat i och med detta har elbolagen en väldigt snäv budget vad 

gäller nyinvesteringar och reparationer i elnätet. Detta medför att det 

oftast är kunderna som måste övertalas för att större förändringar 

skall kunna ske. 

 

2.1.3. Effekttariffen 

Effektavgiften för ett lokalt elnät måste betalas av anslutna kunder till 

det företag/den person som äger nätet och det företaget betalar i sin 

tur den regionala nätägaren och så vidare. Avgifterna består till större 

delen av driftkostnader, vilka bestämmer effekttariffen (Jacobsson 

m.fl. 2016). Effekttariffen    består av en rörlig del som beror av 

kundens effektförbrukning, en fast del som täcker fasta kostnader i 

nätet och en effektdel som täcker hushållens maxeffekt beroende på 

bland annat vilken huvudsäkring som används. Därigenom täcks 

samtliga årliga effekt- och elavgifter in.  När elbilar kopplas in uppstår 

en stor effektförbrukning vid laddning, vilken är beroende av 

storleken på fastighetens huvudsäkring samt vilken effekt som väljs 

att ladda elbilen med. 

 

2.2 Elbilar 

I början av 1900-talet såldes det färre fossilbränsledrivna bilar än 

elbilar i USA. Detta på grund av att elbilen ansågs vara mer 

lätthanterlig och renare. Inställningen till fossilbränsledrivna bilar 

förändrades däremot allteftersom tekniken utvecklades samt att 

elbilens begränsningar började uppdagas. Elbilarna låg inte längre i 

framkanten vad gäller möjlig körsträcka och till råga på allt var det 

uppfinnandet av startmotorbatteriet som gjorde att elbilarna snabbt 

försvann från marknaden (Rand m.fl. 1998; Cederberg m.fl. 2003). 

Elfordonen förpassades till större delen till områden där höga 

ljudnivåer och utsläpp inte var önskvärda, såsom gruvor, sjukhus och 

lager. Under oljekrisen på 1970-talet började däremot elbilar få en 

uppsving igen då människor började inse att de fossila bränslena som 

använts hittills inte kommer räcka för evigt samt att smog och andra 

luftföroreningar började bli alltmer vanligare i större städer (Rand 

m.fl. 1998). 
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2.1. Elbilar i Sverige 

Antalet personbilar, bussar och lastbilar helt drivna av el var cirka 

290 stycken i slutet av år 2008 i Sverige enligt statistik från SCB 

(Statistiska Centralbyrån 2018). Räknas elhybrider och laddhybrider 

med var antalet nästan 13 800 stycken. Till elhybrider räknas de 

fordon som drivs av el, men som också kan drivas av exempelvis 

bensin eller diesel. Laddhybrider är de fordon som kan laddas via 

vägguttag, men som också kan drivas av bensin eller diesel. 

Enligt samma statistik var däremot mängden rena elbilar drygt 11 100 

stycken i slutet av förra året. Inkluderas även hybrider var mängden 

drygt 115 000 stycken. Enbart under år 2017 nyregistrerades nästan 

39 000 helt eller delvis eldrivna fordon i Sverige, alltså nästan 34% av 

totalmängden, vilket tyder på att mängden elbilar och hybrider bara 

kommer öka de närmaste åren. Elhybriderna har däremot stått för 

den största ökningen, med nästan 50% av totalsumman under de 

senaste fem åren. Om de kommer fortsätta öka i samma takt beror 

förstås mycket på hur kostnaderna av olika drivmedel ändras.  

 

2.2. Laddning av elbilar 

Dagens elfordon är oftast avsedda att laddas en via laddbox. Helst bör 

den vara en så kallad ”Mode 3 typ 2” (Svensk Energi 2014). 

Mode 3 innebär att laddaren har maximal säkerhet och typ 2 innebär 

att europeisk standard följs. Typ 2 klarar dessutom av högre 

strömstyrkor (ABB 2018). Installeras en Mode 3-laddare kontrollerar 

en elektriker att allt är säkert och fungerar som det ska (Svensk 

Energi 2014). Laddningsstorlekarna kan variera från 2,3 kW 

(motsvarande enfas 230 V och en säkring på 10 A) upp till möjligtvis 

cirka 22 kW vid hemmaladdning (motsvarande trefas 400 V och 

säkring på 32 A).  Den senare är dock mindre vanlig. 

Trefasladdning gör att laddeffekten maximeras utan att det finns 

behov att säkra upp och medför även möjlighet att fördela lasten på 

faserna (Svensk Energi 2014). 

De absolut vanligaste laddningsstorlekarna i Sverige just nu är dock 

enfas 2,3 kW och 3,7 kW samt delvis trefas 6,9 kW och 11 kW i 

bostadsområden då dessa endast kräver en säkring på 10 respektive 

16 A. Att uppgradera till en ännu större säkring är dyrt och är inte 
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alltid något som är önskvärt då större delen elbilar laddas på natten 

när det inte finns något behov av snabbare laddning (Svensk Energi 

2014). 

 

I Tabell 1 nedan ses vad laddningseffekterna blir. 

 

                Tabell 1: Laddeffekter 

 

Spänning (V) 
 

Ström (A) 
 

Laddeffekt (kW) 

Enfas 
230 * 10 = 2,3 

230 * 16 = 3,7 

Trefas 
√3 ∗ 400 * 10 = 6,9 

√3 ∗ 400 * 16 = 11 

 

 

2.3. Solceller 

Elektricitet via solceller ses som en förnyelsebar energikälla då 

energin återbildas snabbt och utan nämnbar påverkan på 

omkringliggande miljö. 

Ett sätt att utnyttja energi från solen är att använda sig av solceller, 

eller fotovoltaik som det också kallas. Genom att låta solen bestråla 

halvledare som ”dopats”, är det möjligt att omvandla den inkomna 

energin till elektricitet. Dopning innebär att atomer tillförs 

halvledaren i syfte att förändra dess konduktivitet, dess elektriska 

ledningsförmåga med andra ord(Ehrlich 2013). 

Solcellernas verkningsgrad ökar konstant, speciellt då forskare runt 

om i världen finner nya lösningar och material, vilka gör solcellerna 

bättre än tidigare. Montering på kunders tak är ett av de vanligaste 

sätten att montera solcellerna på och det är flera elbolag och andra 

företag som säljer solcellspaket till sina kunder. Då elen från solceller 

är likström, krävs även omvandlare till växelström(växelriktare) och 

dessa ingår som oftast i dessa paket för att förenkla tillvaron för 

kunderna (Jacobsson m.fl. 2016). 

Solcellspaketen finns i många storlekar, men det vanligaste 

tillvägagångssättet är att gå efter tillgänglig yta på taket alternativt 

ekonomin. De har blivit alltmer populära och bara under det senaste 

året har den installerade effekten från solceller ökat med 65% från 

2016. I slutet av år 2017 var den installerade effekten nästan 241MW, 
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jämfört med  cirka 140 MW i slutet av 2016, medan antalet 

solcellsanläggningar ökat med drygt 53% (Statistiska Centralbyrån 

2017). Bland annat tack vare statliga subventioner eller möjlighet att 

få ROT-avdrag för installationskostnader (högst 30% av 

totalkostnaden) har det också blivit mycket billigare för 

privatpersoner att införskaffa solceller, både vid investering av 

panelerna och vid försäljning av producerad el (Energimyndigheten 

2018).  

Takmontering är nog det alternativ som passar bäst i det område 

denna studie hanterar. Om det däremot är ett bra alternativ återstår 

att se. 

 

2.4. Fjärrvärme/Bioenergi 

Fjärrvärme är som oftast produkten av förbränning av biobränsle 

eller andra förnybara bränslen vilket värmer upp vatten som sedan 

pumpas ut till kunder i närheten och värmer upp deras bostäder. 

Vattnet från fjärrvärmecentralen kommer aldrig i kontakt med 

dricksvattnet, utan rör sig i ledningar via värmeväxlaren i bostäderna. 

Karlstads kraftvärmeverk befinner sig för långt ifrån det område som 

undersöks i detta arbete, men resultatet går ändå att ersätta med 

exempelvis pelletspannor eller mindre kraftvärmeverk i närheten. 

 

2.5. Vindkraft 

Vindkraft tittades också på, men bedömdes vara svårt att 

implementera runt bostadsområden. Självklart skulle det vara möjligt 

att leda den resulterande strömmen separat från en plats längre bort, 

men det skulle orsaka en stor onödig kostnad.  

 

2.6. EnergyPLAN 

EnergyPLAN är en simuleringsmjukvara för främst förnybar energi, 

vilken initialt utvecklades av Fil.dr. Henrik Lund vid Ålborgs 

universitet 1999. Allteftersom har programmet utvecklats och därmed 

utökats med många nya funktioner till dess nuvarande version, 132, i 

samband med att flera företag och andra universitet tagit del i 

projektet. Programmet har till huvuduppgift att bistå vid design av 

bland annat nya nät, samt därigenom analysera bland annat 

energimässig påverkan av olika energistrategier (Lund 2015). 
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Figur 1 - EnergyPLAN model (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 

 

Programmet består av följande delar: Nästan samtlig information i 

detta avsnitt har inhämtats från EnergyPLANs dokumentation och 

The FIDE Guide, vilken är en guide över hur värden bör matas in i 

EnergyPlan (Lund 2015; Connolly 2015). 

 

2.6.1. Behov 

 
Figur 2 - Inmatning av effektbehov (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 
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Här definieras de effektbehov nätet är i behov av. Först och främst ska 

elbehovet för området matas in i antingen TWh/år om simuleringen 

skall ske på nationell nivå eller i GWh/år för mindre system. För att 

ändra till GWh måste kapaciteten ändras i inställningarna. För att se 

till att effektförbrukningen förhåller sig enligt den verkliga 

förbrukningen måste en distributionsfil användas. Distributionsfilen 

består av 8784 rader, vilka representerar varje timma under 366 

dagar. Programmet har redan ett flertal distributionsfiler med data 

från bland annat Danmark och USA som är fria att använda. Om de 

däremot är relevanta för den undersökning som görs, beror dock på. 

Värdena i filen kan antingen vara procentuella eller de riktiga 

värdena. Om det är riktiga värden räknar programmet om dem till en 

procentuell siffra automatiskt.  

 

Årlig timdata över olika behov och källor finns på många ställen över 

internet, så det är inte svårt att göra en egen fil med den 

datadistribution som eftersöks. 

Därefter fylls övrig information i utefter vad området kräver. 

Exempelvis uppvärmning med el eller andra energikällor, kylning, 

vattenbehov och transport antingen i form av fossildrivna fordon eller 

fordon drivna av förnybara källor såsom elbilar. I detta arbete är 

denna del en av de viktigare.  

 
Figur 3 - Inmatning av elbilsbehov (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 
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Totalt elbilsbehov kan läggas in på antingen ’Dump Charge’ 

eller ’Smart Charge’. Med Dump Charge menas att tiden för laddning 

definieras av användaren genom en distributionsfil och att bilen 

laddas konstant under den tiden. Med Smart Charge menas att 

elbilarna kanske inte laddas konstant, utan att det kanske bara är en 

viss del eller att elbilarnas batterier lagrar elektricitet vilken sedan 

kan användas för att reducera överskottet av elektricitet producerad 

av förnybara källor. Därmed kan mängden producerad el minskas, så 

att den inte överbelastar nätet (Passerini & Brebbia 2014). 

 

Innebörden av de olika delarna i specifikationerna för elbilar: 

• Max share of cars during peak demand: Antalet bilar i trafik angivet i 

procent då det laddas flest elbilar. 

• Capacity of grid to battery connection: Fordonsflottans totala 

laddningskapacitet. Om 100 bilar laddas samtidigt med 3,7 kW ger 

detta med andra ord en laddningskapacitet på 370 kW. 

• Share of parked cars grid connected: Antalet bilar i procent vilka 

antas vara uppkopplade mot elnätet. 

• Efficiency (grid to battery): Billaddarens verkningsgrad. 

• Battery storage capacity: Samtliga elbilars totala lagringsförmåga. 

• Capacity of battery to grid connection: Batteriernas totala 

urladdningsförmåga för att reducera effekttoppar. 

• Efficiency (battery to grid): Batteriets verkningsgrad vid urladdning 

till nätet.  

 



12 

 

2.6.2. Tillgång 

 
Figur 4 - Inmatning av tillgängliga energikällor (screenshot med tillstånd av 
Henrik Lund) 

 

Här införs samtliga energikällor, vilka har till uppgift att motverka 

effektbehovet. Även de flesta av dessa källor kräver distributionsfiler 

givetvis, då de oftast inte klarar av att hålla effektflödet konstant över 

ett år. Har området exempelvis fjärrvärme eller planerar inför det, är 

det ren el som tillförs nätet, värme från solpaneler, värmepumpar och 

så vidare, så matas dessa värden in under respektive del. Biobränslen, 

förbränning av fossila bränslen eller sopor finns också med. Även 

beräkningar över hur mycket utsläpp av CO2 som görs finns. 
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2.6.3. Balanserande och lagring 

 
Figur 5 - Balanserande av nätet (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 

 

• Electric Grid Stabilisation Requirements: Stabiliseringskrav för 

elnätet. Här är det möjligt att definiera minimigränser av olika 

slag för att maximera stabilitet i nätet. 

• Critical Excess Electricity Production: Kritisk överproduktion 

av elektricitet. Här ses strategier över för att se till att det inte 

sker någon överproduktion av el nätet inte klarar av att 

hantera; till exempel då överföringsledningen är av mindre 

storlek, och inte klarar av att hantera större strömmar än den är 

tillverkad för. 
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2.6.4. Kostnadsanalys 

 
Figur 6 - Kostnadsanalys i EnergyPLAN (screenshot med tillstånd av Henrik 
Lund) 

 

I denna del är det möjligt att införa kostnader av olika slag, såsom 

bränsle-, skatte-, investerings-, och elkostnader, för att få en 

helhetsbild av den krävda investeringen. Även här går det att använda 

programmets existerande databas med olika kostnadsdata, men för 

att få en bättre bild av verkligheten är det bäst att införa de olika 

kostnaderna manuellt med uppdaterade priser enligt dagens 

prissättning.  
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2.6.5. Simulering 

 
Figur 7 – Simulering (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 

 

Här väljs antingen teknisk eller marknadsekonomisk simulering, 

beroende av intresse. Teknisk simulering ämnar minimera 

konsumtionen av fossila bränslen och kräver inte några kostnader, 

medan marknadsekonomisk simulering försöker minimera de totala 

kostnaderna och därmed behöver veta vad de olika komponenterna 

kostar. 

 

Simuleringsstrategierna är följande: 

Teknisk:  

1) Balanserande av värmebehov 

2) Balanserande av värme- och elektricitetsbehov 

3) Balanserande av värme- och elektricitetsbehov (Här reduceras även 

kraftvärme delvis för att bibehålla stabiliteten i nätet) 

4) Balanserande av värmebehoven genom att använda trippeltariff 

Därefter väljs om värmepumpar och elpannor endast skall använda 

kritisk överproduktion av el eller all överproducerad el. 

Sedan väljs om eventuella elbilar endast skall balansera kritisk 

överproduktion av el eller om de skall balansera kraftverk och all 

tillkommande/utgående elektricitet. 

Sist men inte minst väljs om vattenpumpar/batterier eller billaddare 

skall prioriteras vid balansering av elektriciteten. 
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Marknadsekonomisk: 

Här väljs först önskad simuleringsstrategi för billaddning: 

1) Inga begränsningar 

2) Begränsning: Smart Charge/Billaddning <= toppvärdet på 

kraftverket + maximal elimport – elbehovet 

3) Billaddning försöker minimera kraftverkets maxvärde 

Därefter väljs överföringskapacitetens effekt på systempriset. Valen är 

om systempriset påverkas av överföringskapaciteten eller ej. 

 

2.6.6. Utmatning 

 

 
Figur 8 - Output från EnergyPLAN (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 

 

Resultaten av simuleringarna kan fås på några olika sätt. Genom Run 

(Clipboard) kopieras datan, vilken kan klistras in i exempelvis 

Microsoft Excel för vidare behandling. Run (Screen) ger samma data i 

form av en ruta som kommer upp, Run (Print) skriver ut datan på 

angiven skrivare och Run (Serial) tillåter körande av upp till elva 

värden på förnybara källor för att se över förändringarna. Exempelvis 

är det möjligt att se hur olika mängder effekt från solpaneler påverkar 

den totala kritiska överproduktionen av elektricitet, bränsle, export 

och import av elektricitet, CO2, kostnader och liknande. Denna 
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funktion visar dock enbart motsvarande värde utan att ta hänsyn till 

fluktuationer under årets gång. 

 
Figur 9 - Inställningar för output (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 

 

 

Under fliken TabScreen är det möjligt att välja vilken data som skall 

visas i resultatet. Detta arbete utgår ifrån timvärden, så det är viktigt 

att välja att timvärden ska visas, annars visas enbart årliga eller 

månatliga data. 
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Figur 10 - Grafisk presentation (screenshot med tillstånd av Henrik Lund) 

 

Under fliken Graphics är det möjligt att få simuleringen i grafisk 

form. Det är möjligt att ställa in om det är elektricitets-, fjärrvärme-, 

eller gasbehovet som visas. 

Därefter väljs antingen år, månad, vecka eller dag för att se hur den 

inmatade datan beter sig under årets gång. För att se graferna måste 

dock knappen Calculate tryckas på.  

Det rekommenderas däremot att inte använda EnergyPLANs 

inbyggda grafer, utan att skapa dem på egen hand med hjälp av Excel, 

då det inte går att utläsa data särskilt lätt eller exakt med dessa. De är 

dock bra att ha som referens för att se till att allt ser ut som förväntat. 

 

2.6.7. Exempel på data från EnergyPLAN 

Här nedan kan ses hur den data EnergyPLAN producerar ser ut då 

Run (Print) körs. I Figur 12 ses samtliga inmatade värden i 

programmet.  
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Figur 11 - Inmatade värden i EnergyPLAN (screenshot med tillstånd av Henrik 
Lund) 

 

I Figur 13 ses medelbehovet/medelproduktionen för respektive 

månad, min- och maxvärden för respektive enhet, årets totala 

effektförbrukning per enhet, bränslebalans samt balansen mellan 

importerad/exporterad elektricitet och hur mycket CO2 som släppts 

ut. 

 
Figur 12 - Beskrivning av resultat per månad (screenshot med tillstånd av Henrik 
Lund) 

 

I Figur 14 syns ytterliga output beroende av fjärrvärme. Här går det 

också att se årliga kostnader om marknadsekonomisk simulering 

valts. 
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Figur 13 - Resultat per månad och helår (screenshot med tillstånd av Henrik 
Lund) 

 

 

3. Teori 

Total effektförbrukning per år: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
∑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣/𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎

∑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
                                                          [0]                   

 

Tillgänglig transformatoreffekt: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 =  𝑂𝑀(𝑃𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 > 𝑇80% 𝑠å ä𝑟 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 =

𝑇80%, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 ä𝑟 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 =  𝑃𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)                                        [1]                                                           

 

Tillgänglig transformatoreffekt, tillkopplad/annan värmekälla: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 =  𝑂𝑀(𝑃𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 −  𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 >

𝑇80% 𝑠å ä𝑟 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑇80%, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 ä𝑟 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 =

 𝑃𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 −  𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡)                                                                               [2] 

 

3.1. Elbilars effektförbrukning (Lund 2015) 

Totalt effektbehov medan elbilarna laddas: 
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𝑃𝐸𝑉 =  𝑛 ∗ 𝛿𝑉2𝐺 ∗ 𝐶𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑟𝑒                   [3] 

 

Elbilsbatteriernas totala kapacitet:  

𝐶𝑉2𝐺 =  𝐶𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑉2𝐺𝑢𝑝𝑝𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑎𝑑𝑒 ∗ ((1 − 𝑉2𝐺𝑚𝑎𝑥) + 𝑉2𝐺𝑚𝑎𝑥  ∗ (1 −
𝛿𝑉2𝐺

𝑀𝑎𝑥(𝛿𝑉2𝐺)
)    [4] 

 

Batteriernas lagringsförmåga: 

𝑆𝑉2𝐺 = 𝑠𝑉2𝐺 −
𝑒𝑖𝑛𝑣

𝜇𝑖𝑛𝑣
  [5] 

 

Antal elbilar: 

𝑛𝐸𝑉 ≈  𝑛𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗  𝑛ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙  [6] 

 

Balans: 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 =  𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 −  𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡  [7] 

 

3.2. Solcellernas bidrag till nätet (Lund 2015) 

Solcellernas bidragande effekt per timma 

𝑃𝑃𝑉/ℎ =  𝛿𝑃𝑉 ∗  𝑃𝑃𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  [8] 

 

3.3. Fjärrvärmens bidrag till nätet (Lund 2015) 

Fjärrvärmens bidragande effekt per timma 

𝐻𝐷𝐻3 =  𝑄𝐷𝐻3 ∗ (1 −  𝜌𝐷𝐻3)                                                                            [9] 

 

4. Utförande 

 

4.1. Val av nät 

Vid val av område för denna studie valdes stadsdelarna 

Henstad/Hultsberg i Karlstad då Karlstads El- och Stadsnät bedömde 

detta område som ett område där det behövs reinvesteringar plus att 

det potentiellt är en plats där många elbilar kan komma att existera i 

framtiden. Reinvestering syftar på att göra nya investeringar för att 

ersätta något som förbrukats (Nationalencyklopedin 2018). I detta fall 

skall reinvesteringar göras då större delen av de kablar och ledningar 

som finns i området uppnått 40 års ålder. Cirka 40 år är den 

beräknade livslängden för många elbolag, däribland Karlstads El- och 
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Stadsnät, och företag som tillverkar kablar. Enligt Svenska Kraftnät är 

den förväntade livslängden för markförlagda kablar ungefär 30-35 år 

(Svenska Kraftnät 2016), men livslängden beror mycket på hur kabeln 

hanterats vid utplacering och hur den används. 

 

4.2. Utgångspunkten fastställs 

Först och främst behövdes det tas reda på vilka transformatorer som 

fanns i området. Utifrån datan tillgänglig från Karlstads El- och 

Stadsnät och sökande bland gator fanns det att det finns totalt femton 

transformatorer som försörjer stadsdelarna i fråga med el. 

I Tabell 2 ses att dessa transformatorer hade beteckningarna: 

 

Tabell 2: Områdets olika transformatorer 

Beteckni
ng 

Transformatoreffekt 
(kVA) 

80% 
(kVA) 

Antal anslutna 
kunder 

Antal kunder med 
elvärme 

T261 800 640 66 56 

T262 800 640 55 36 

T270 800 640 61 61 

T271 800 640 57 57 

T272 500 400 42 42 

T273 500 400 44 43 

T274 500 400 49 49 

T280 800 640 59 58 

T281 800 640 58 58 

T282 800 640 66 66 

T283 800 640 67 67 

T288 315 252 21 20 

T289 800 640 30 29 

T290 800 640 68 68 

T422 315 252 1 0 

 

Även om transformatorerna kan utnyttjas till 100% under kortare 

stunder, har många elbolag, däribland Karlstads El- & Stadsnät, satt 

en gräns på 80% utnyttjandegrad för att transformatorernas livslängd 

inte skall påverkas på samma sätt. Övriga 20% används till att bland 

annat handskas med reaktiv effekt och andra problem som kan 

uppstå. 
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Här nedan kan ses hur de olika effektbehoven ser ut för respektive 

transformatorkapacitet. 

 

 
Figur 14 - Effektförbrukningen 800 kVA-transformatorer 

 

 
Figur 15 - Effektförbrukning 500 kVA-transformatorer 
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Figur 16 - Effektförbrukning 315 kVA-transformatorer 

 

Detta arbete fokuserar som sagt på fyra stycken på varandra följande 

transformatorer (sitter på samma linje) för att begränsa arbetsbördan 

något. Därför valdes de fyra transformatorerna T261, T262, T273 och 

T422 ut då de som synes innehåller en av varje sorts 

transformatorkapacitet av de som finns i området. Det är även möjligt 

att se vid jämförande av transformatorerna i Figur 15, 16 och 17 att 

alla har någorlunda liknande effektförbrukning.  

 

Effektkurvorna har beräknats genom att ta respektive transformators 

maximala effektförbrukning varje timma under år 2017, jämföra dem 

med det kallaste året det fanns data över, 2010, och skapa en ny tabell 

med de högsta värdena för respektive timma. Dessa nya värden 

kommer att användas som grund för effektförbrukningen i 

simuleringen och ses i Tabell 3.  

 

Tabell 3: Transformatorernas totala effektförbrukning 

Transformator T261 T262 T273 T422 

Effektförbrukning 
1,199749 

GWh/år 
0,964139 

GWh/år 
0,784951 

GWh/år 
0,463429 

GWh/år 

varav         

Elförbrukning 
0,188939 

GWh/år 
0,289061 

GWh/år 
0,187890 

GWh/år 
0,463429 

GWh/år 

Värmeförbrukning 
1,010479 

GWh/år 
0,675078 

GWh/år 
0,597062 

GWh/år 
0,000000 

GWh/år 
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Effektförbrukningen räknades ut med ekvation [0]. 

Värdena matades därefter in i EnergyPLAN enligt följande: 

 

 
Figur 17 - Exempel på inmatning av elbehovet (screenshot med tillstånd av 
Henrik Lund) 

 

Elektricitetsbehovet matades in enligt Figur 18 för respektive 

transformator och tillhörande distributionsfil användes för att få 

korrekt fördelning. 

 

 
Figur 18 - Exempel på inmatning av värmebehovet (screenshot med tillstånd av 
Henrik Lund) 

 

Värmebehovet matades in under elektrisk uppvärmning med 

tillhörande distributionsfil enligt Figur 19. Därefter ändrades behov 

per byggnad för att överensstämma med antalet byggnader kopplade 

till transformatorn. 
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Då den tillgängliga energin via transformatorn inte har något 

fastställt ursprung och EnergyPLAN inte kan hantera detta fick denna 

effekt ses som importerad och matades därför inte in i mjukvaran 

utan fick läggas till som energikälla i Microsoft Excel med varierande 

värden beroende av effektbehovet. Vid beräkning av balans för 

flexibel förbrukning användes ekvation [1] medan ekvation [2] 

användes då andra energikällor lades till i systemet. 

 

 
Figur 19 - Exempel på ifyllande av simuleringsstrategi (screenshot med tillstånd 
av Henrik Lund) 

 

Teknisk simuleringsstrategi valdes, då den ekonomiska biten inte är 

lika intressant att titta på i detta arbete. Valde att simulera balans av 

både el- och värmebehov. De tre övriga möjliga valen som går att göra 

har dock ingen inverkan på denna studie och är därför 1 i samtliga. 

 

4.3. Simulering påbörjas 

I detta arbete undersöks vad som händer då olika mängder elbilar 

ansluts till elnätet och hur den resulterande effektförbrukningen kan 

motverkas på bästa sätt. 
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4.3.1. Tillkomst av elbilar 

Laddprofilen baserades först och främst på en konstant laddning 

under hela dygnet med avsikt att se till att ”worst case” täcks upp då 

det inte är säkert att samtliga hushåll enbart laddar sin elbil under en 

viss tidpunkt. ”Worst case” är när alla elbilar laddas samtidigt som 

hushållens behov når sina maxvärden. 

 

Därefter gjordes även en undersökning av hur effektbehovet 

förändras om laddningen enbart sker under sen kväll och nattetid när 

huvuddelen av kunderna sover och hushållens effektbehov är något 

lägre, alltså mellan klockan 22:00 och 06:00 med önskan om att se en 

minskad effektförbrukning. Detta illustreras i Figur 21 nedan. Här ses 

att effektbehovet sjunker markant nattetid. 

 

 
Figur 20 - Effektbehov under dygnet 

 

Därmed infördes följande laddningsprofiler vilka ses i Figur 22: För 

T261, T262 och T273 användes Laddning hushåll-distributionen och 

T422 använde Laddning industri. För laddning industri antas att 

personal arbetar mellan kl 8:00 och 16:00. 
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Figur 21 - Antagna distributionsfiler 

 

Datan om de tänkta elbilarna fylldes i enligt följande: 

 

 
Figur 22 - Screenshot av specifikationer för elfordon (screenshot med tillstånd av 
Henrik Lund) 

 

Det totala effektbehovet togs fram med ekvation [3] genom att 

multiplicera procentsatsen från distributionsfilen med mängden 

elbilar och laddningseffekten. I detta exempel användes ekvation [4] 

för att beräkna kapaciteten mellan elnätet och elbilarna och ekvation 

[5] för att beräkna batterilagringskapaciteten. Dock har inte 

lagringskapaciteten någon inverkan i denna undersökning och har ett 

schablonvärde på drygt 80 kWh per bil. Detta då ingen hänsyn tas till 
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vilka batterier elbilarna laddar med utan laddningen ses som en 

företeelse som pågår konstant under dagen. 

Det utfördes även tester med olika mängder elbilar både genom att 

ändra antalet simultant laddande bilar och olika mängder bilar 

tillgängliga i området.  

 

4.3.2. Flexibel förbrukning 

Flexibel förbrukning eller efterfrågeflexibilitet innebär exempelvis att 

kunder ser till att deras elförbrukning sker vid behov. Kunderna 

måste dock stimuleras genom incitament, det vill säga genom t.ex. 

olika fördelar för att få dem att gå med på att förbrukningen styrs. 

Detta för att elbolag och andra relevanta företag skall kunna ha 

möjlighet att påverka detta (EI 2018). I denna undersökning 

demonstreras detta genom att elbilsförbrukningen görs flexibel. Detta 

kan ses vid jämförande av Figur 24 och 25.   

 

 
Figur 23 - Effektförbrukning utan flexibel förbrukning (screenshot med tillstånd 
av Henrik Lund) 
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Figur 24 - Effektförbrukning med 30% flexibel förbrukning (screenshot med 
tillstånd av Henrik Lund) 

 

I EnergyPLAN går det att välja om den flexibla förbrukningen skall 

tas antingen från samma dag, samma vecka eller inom en 4 

veckorsperiod. 

 

För att få en överskådlig vy över vad som krävs för att reducera 

effektbehoven har följande flexibla värden valts: 

• 10%: 10% samma dag. 

• 20%: 10% samma dag och 10% till över en vecka. 

• 30%: 10% samma dag, 10% till över en vecka och 10% till över 

en fyraveckorsperiod. 

• 50%: 20% samma dag, 20% till över en vecka och 10% till över 

en fyraveckorsperiod. 

 

Anledningen till att dessa värden valdes var för att få en jämnare 

fördelning för att kunna se vad effekten blev. Skulle detta genomföras 

i verkligheten är det självklart svårt att hålla förbrukningen på ett 

jämnt procentantal, men det ger en uppskattning om hur stor 

sänkning som krävs för att elnätet skall klara den extra lasten. Den 

resulterande balansen beräknades med ekvation [7]. 

 

För flexibel förbrukning valdes att använda laddprofil med laddning 

under kvällar/nätter då användning av konstant laddning inte 
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kommer till sin rätt annars. Är laddandet konstant varje dag finns det 

väldigt lite utrymme att placera den flexibla förbrukningen på. 

 

4.3.3. Tillkomst av solceller 

Här genomfördes undersökningar vad som sker då solceller läggs till i 

nätet. Eftersom transformatorns maximala tillåtna effekt inte får 

överstiga dess toppeffekt, togs beslutet att begränsa effekten från 

solcellerna genom att endast försöka täcka upp värmebehovet i 

respektive bostad. Detta genom att simulera att den inkomna elen 

från solcellerna enbart försörjer bostaden med el och inte skickas ut 

på nätet. 

Solcellernas tillskott till uppvärmning av hushållet beräknades enligt 

ekvation [8].  

 

 
Figur 25 - Soltimmar i Karlstad 2017 (SMHI m.fl. 2018) 

 

Datan i distributionsfilen (Figur 26) är soltimmarna i Karlstad förra 

året inhämtade från databasen STRÅNG (SMHI m.fl. 2018) och den 

resulterande balansen beräknades med ekvation [7]. 

 

4.3.4. Tillkomst av fjärrvärme 

Under denna del ersattes den elektriska uppvärmningen helt med 

fjärrvärme för att undersöka om det var möjligt att reducera det totala 

effektbehovet genom transformatorn. Detta i syfte att kunna ägna mer 
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av den tillgängliga elen åt elbilsladdning. Då uppvärmningen av 

bostäderna står för den större delen av effektförbrukningen skulle en 

tillkomst av fjärrvärme definitivt kunna vara till hjälp.  

Det totala energitillskottet beräknades enligt ekvation [9] och 

balansen beräknades därefter enligt ekvation [7].  

 

4.3.5. Tillkomst av batterilager 

Planen var här att undersöka vad som sker då batterilager kommer in 

i bilden. Kan de bidra till att minska det totala effektbehovet från 

elbilarna genom att laddas upp via elnätet dagtid och hjälpa till att 

ladda elbilar nattetid? Tyvärr är det dock inte möjligt att göra denna 

undersökning i EnergyPLAN. Det är möjligt att simulera batterier, 

men det går endast att simulera dem för att motverka överproduktion 

av effekt, inte för att minska effekttoppar som uppstår då elbilar 

kommer in i bilden. Då effekten från elbilarnas laddning långt 

överstiger de gränser som finns, måste det till likvärdiga källor, men 

det är inte lika lätt. 

 

5. Resultat 

5.1. Enbart elbilar 

 

Här började elbilar läggas till i simuleringarna efter föregående 

specifikationer. Antalet elbilar beräknades med hjälp av Karlstad 

kommuns parkeringsnorm (Karlstad kommun 2018). Enligt 

parkeringsnormen har området Henstad/Hultsberg cirka 1,1 bilar per 

hushåll. Om samtliga fordon i området byts ut mot elbilar fås 

totalmängden ut med hjälp av ekvation [6]. Den resulterande 

balansen beräknades med ekvation [5] och avrundades uppåt till 

närmaste 10-tal.  Resultaten blev då följande: 

 

T261 och T262: cirka 80 bilar 

T273: cirka 60 bilar 

T422: Industriområde, så här fick mängden bilar antas till cirka 40 

bilar. 

För att täcka in fler potentiella elbilar då parkeringsnormen inte är 

exakt gjordes beräkningar även på ±20 stycken per transformator. 
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Tabell 4, 5, 6, 7: Maximala spänningsbalansen då bestämda mängder 

elbilar per transformator laddas med antingen 3,7 kW, 6,9 kW eller 11 

kW effekt – konstant laddning 

T261 
Maximal 
effektskillnad 

 
T262 

Maximal 
effektskillnad 

Balans utan elbilar 
T261 0 kW 

 

Balans utan elbilar 
T262 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T261 -30 kW 
 

Balans 60 - 3,7 T262 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T261 -222 kW 
 

Balans 60 - 6,9 T262 0 kW 

Balans 60 - 11 T261 -468 kW 
 

Balans 60 - 11 T262 -104 kW 

Balans 80 - 3,7 T261 -104 kW 
 

Balans 80 - 3,7 T262 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T261  -360 kW 
 

Balans 80 - 6,9 T262 0 kW 

Balans 80 - 11 T261 -688 kW 
 

Balans 80 - 11 T262 -324 kW 

Balans 100 - 3,7 
T261 -178 kW 

 

Balans 100 - 3,7 
T262 0 kW 

Balans 100 - 6,9 
T261 -498 kW 

 

Balans 100 - 6,9 
T262 -134 kW 

Balans 100 - 11 T261 -908 kW 
 

Balans 100 - 11 T262 -544 kW 

     

T273 
Maximal 
effektskillnad 

 
T422 

Maximal 
effektskillnad 

Balans utan elbilar 
T273 0 kW 

 

Balans utan elbilar 
T422 0 kW 

Balans 40 - 3,7 T273 -35 kW 
 

Balans 20 - 3,7 T422 -22 kW 

Balans 40 - 6,9 T273 -163 kW 
 

Balans 20 - 6,9 T422 -86 kW 

Balans 40 - 11 T273 -327 kW 
 

Balans 20 - 11 T422 -168 kW 

Balans 60 - 3,7 T273 -109 kW 
 

Balans 40 - 3,7 T422 -96 kW 

Balans 60 - 6,9 T273 -301 kW 
 

Balans 40 - 6,9 T422 -224 kW 

Balans 60 - 11 T273 -547 kW 
 

Balans 40 - 11 T422 -388 kW 

Balans 80 - 3,7 T273 -183 kW 
 

Balans 60 - 3,7 T422 -170 kW 

Balans 80 - 6,9 T273 -439 kW 
 

Balans 60 - 6,9 T422 -362 kW 

Balans 80 - 11 T273 -767 kW 
 

Balans 60 - 11 T422 -608 kW 

 

 

Tabell 8, 9, 10, 11: Maximala spänningsbalansen då bestämda 

mängder elbilar per transformator laddas med antingen 3,7 kW, 6,9 

kW eller 11 kW effekt – laddning efter laddprofil med laddning på sen 

kväll och natt. 

T261 
Maximal 
effektskillnad 

 
T262 

Maximal 
effektskillnad 

Balans utan elbilar 
T261 0 kW 

 

Balans utan elbilar 
T262 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T261 0 kW 
 

Balans 60 - 3,7 T262 0 kW 
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Balans 60 - 6,9 T261 -163 kW 
 

Balans 60 - 6,9 T262 -60 kW 

Balans 60 - 11 T261 -402 kW 
 

Balans 60 - 11 T262 -303 kW 

Balans 80 - 3,7 T261 -55 kW 
 

Balans 80 - 3,7 T262 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T261  -299 kW 
 

Balans 80 - 6,9 T262 -197 kW 

Balans 80 - 11 T261 -612 kW 
 

Balans 80 - 11 T262 -518 kW 

Balans 100 - 3,7 
T261 -125 kW 

 

Balans 100 - 3,7 
T262 -22 kW 

Balans 100 - 6,9 
T261 -424 kW 

 

Balans 100 - 6,9 
T262 -98 kW 

Balans 100 - 11 
T261 -822 kW 

 

Balans 100 - 11 
T262 -509 kW 

     

T273 
Maximal 
effektskillnad 

 
T422 

Maximal 
effektskillnad 

Balans utan elbilar 
T273 0 kW 

 

Balans utan elbilar 
T422 0 kW 

Balans 40 - 3,7 T273 0 kW 
 

Balans 20 - 3,7 T422 -37 kW 

Balans 40 - 6,9 T273 -119 kW 
 

Balans 20 - 6,9 T422 -186 kW 

Balans 40 - 11 T273 -279 kW 
 

Balans 20 - 11 T422 -213 kW 

Balans 60 - 3,7 T273 -66 kW 
 

Balans 40 - 3,7 T422 -126 kW 

Balans 60 - 6,9 T273 -250 kW 
 

Balans 40 - 6,9 T422 -281 kW 

Balans 60 - 11 T273 -494 kW 
 

Balans 40 - 11 T422 -488 kW 

Balans 80 - 3,7 T273 -138 kW 
 

Balans 60 - 3,7 T422 -216 kW 

Balans 80 - 6,9 T273 -388 kW 
 

Balans 60 - 6,9 T422 -454 kW 

Balans 80 - 11 T273 -709 kW 
 

Balans 60 - 11 T422 -771 kW 

 

Som synes är det långt ifrån samtliga transformatorer som klarar av 

ett tillägg av ett antal elbilar i elnätet. De flesta klarar av ett mindre 

antal laddade med enfasladdning på 16 A:s säkring, men vill kunderna 

ha snabbare laddning är det inte lika lätt. Den maximala 

effektskillnaden som ses i Tabell 4, 5, 6, 7 är den maximala 

effektförbrukningen då tillgänglig effekt via transformator har 

subtraherats. I Tabell 8, 9, 10, 11 ses hur effektbehovet ändras när 

laddning enbart sker nattetid. Här nedan, i Figur 27, 28 och 29 ses 

när respektive maximala effekttopp sker för T261, samt hur stora de 

är. 
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3,7 kW: 

 
Figur 26 -  Effektbalans vid laddning på 3,7 kW för olika mängder elbilar – 
konstant laddning 

 

6,9 kW: 

 
Figur 27 - Effektbalans vid laddning på 6,9 kW för olika mängder elbilar – 
konstant laddning 
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11 kW: 

 
Figur 28 - Effektbalans vid laddning på 11 kW för olika mängder elbilar – 
konstant laddning 

 

5.2. Flexibel förbrukning 

Som nämndes i avsnitt 4.3.2. användes här endast laddprofil med 

laddande kväll/natt. 

 

T261: 

Tabell 12: Effekten av flexibel förbrukning för transformator T261 

T261 Max skillnad Max 10% Max 20% Max 30% Max 50% 

Balans utan elbilar T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T261 -186 kW -159 kW -134 kW -106 kW -50 kW 

Balans 60 - 11 T261 -432 kW -366 kW -300 kW -234 kW -126 kW 

Balans 80 - 3,7 T261 -68 kW -48 kW -32 kW -11 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T261  -324 kW -269 kW -214 kW -158 kW -65 kW 

Balans 80 - 11 T261 -652 kW -572 kW -484 kW -396 kW -265 kW 

Balans 100 - 3,7 T261 -142 kW -113 kW -76 kW -39 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T261 -462 kW -393 kW -324 kW -255 kW -144 kW 

Balans 100 - 11 T261 -871 kW -777 kW -667 kW -557 kW -403 kW 
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Figur 29 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 3,7 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

 
Figur 30 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 6,9 kW med olika mängd 
flexibilitet 
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Figur 31 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 11 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

T262: 

Tabell 13: Effekten av flexibel förbrukning för transformator T262 

T262 Max skillnad Max 10% Max 20% Max 30% Max 50% 

Balans utan elbilar T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T262 -83 kW -55 kW -24 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T262 -329 kW -284 kW -237 kW -193 kW -105 kW 

Balans 80 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T262  -221 kW -183 kW -144 kW -107 kW -33 kW 

Balans 80 - 11 T262 -549 kW -489 kW -428 kW -369 kW -252 kW 

Balans 100 - 3,7 T262 -39 kW -13 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T262 -359 kW -312 kW -263 kW -217 kW -125 kW 

Balans 100 - 11 T262 -768 kW -694 kW -617 kW -544 kW -397 kW 
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Figur 32 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 3,7 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

  
Figur 33 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 6,9 kW med olika mängd 
flexibilitet 
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Figur 34 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 11 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

T273: 

Tabell 14: Effekten av flexibel förbrukning för transformator T273 

T273 Max skillnad Max 10% Max 20% Max 30% Max 50% 

Balans utan elbilar T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 6,9 T273 -125 kW -108 kW -89 kW -70 kW -34 kW 

Balans 40 - 11 T273 -289 kW -262 kW -231 kW -202 kW -143 kW 

Balans 60 - 3,7 T273 -71 kW -59 kW -42 kW -27 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T273  -263 kW -238 kW -208 kW -181 kW -126 kW 

Balans 60 - 11 T273 -509 kW -467 kW -421 kW -378 kW -290 kW 

Balans 80 - 3,7 T273 -145 kW -127 kW -106 kW -86 kW -47 kW 

Balans 80 - 6,9 T273 -401 kW -367 kW -328 kW -291 kW -218 kW 

Balans 80 - 11 T273 -729 kW -673 kW -612 kW -554 kW -436 kW 
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Figur 35 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 3,7 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

 
Figur 36 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 6,9 kW med olika mängd 
flexibilitet 
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Figur 37 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 11 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

T422: 

Tabell 15: Effekten av flexibel förbrukning för transformator T422 

T422 Max skillnad Max 10% Max 20% Max 30% Max 50% 

Balans utan elbilar T422 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 20 - 3,7 T422 -22 kW -15 kW -7 kW 0 kW 0 kW 

Balans 20 - 6,9 T422 -86 kW -72 kW -58 kW -45 kW -17 kW 

Balans 20 - 11 T422 -168 kW -146 kW -124 kW -102 kW -58 kW 

Balans 40 - 3,7 T422 -96 kW -81 kW -66 kW -52 kW -22 kW 

Balans 40 - 6,9 T422  -224 kW -196 kW -169 kW -141 kW -86 kW 

Balans 40 - 11 T422 -419 kW -344 kW -300 kW -256 kW -168 kW 

Balans 60 - 3,7 T422 -170 kW -148 kW -126 kW -103 kW -59 kW 

Balans 60 - 6,9 T422 -393 kW -321 kW -279 kW -238 kW -155 kW 

Balans 60 - 11 T422 -639 kW -542 kW -476 kW -410 kW -299 kW 
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Figur 38 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 3,7 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

 
Figur 39 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 6,9 kW med olika mängd 
flexibilitet 
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Figur 40 - Effektbalans vid laddning av 80 elbilar med 11 kW med olika mängd 
flexibilitet 

 

I ovanstående Tabell 12, 13, 14 och 15 kan ses att flexibel förbrukning 

kan sänka effektförförbrukningen en hel del. Dock behövs en väldigt 

stor flexibilitet för att kunna se någon verkan. I Figurer 30 till och 

med 41 ses de olika effektbalanserna per transformator då de har 

maximal effektförbrukning. 

 

5.3.Solceller 

Då enbart solceller kopplas in uppmärksammas att Max skillnad i 

Tabell 16 nedan ser exakt likadan ut som Tabell 12. Detta beror 

såklart på att elbilar har sin största effektförbrukning på natten när 

solcellerna inte används. De största effektförbrukningarna sker också 

på vintern när det är ännu mindre solljus. Procentmängderna som 

kan ses betyder exempelvis att 10% av elbilarna är i trafik eller att de 

inte är inkopplade i elnätet, medan 90% är det eller att 80% laddar 

medan 20% inte gör det. 

 

Då EnergyPLAN dessvärre inte klarar av att simulera batterier i 

samband med solceller på det sätt som önskades (uppladdning av 

batteriet dagtid via elnätet och hjälp med laddning av bilen nattetid) 

så blev detta avsnitt väldigt kort. 
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T261: 

Tabell 16: Effekten av inkopplade solceller för transformator T261 

T261 Max skillnad Max 10% Max 20% Max 30% Max 50% 

Balans utan elbilar T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T261 -186 kW -159 kW -134 kW -106 kW -50 kW 

Balans 60 - 11 T261 -432 kW -366 kW -300 kW -234 kW -126 kW 

Balans 80 - 3,7 T261 -68 kW -48 kW -32 kW -11 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T261  -324 kW -269 kW -214 kW -158 kW -65 kW 

Balans 80 - 11 T261 -652 kW -572 kW -484 kW -396 kW -265 kW 

Balans 100 - 3,7 T261 -142 kW -113 kW -76 kW -39 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T261 -462 kW -393 kW -324 kW -255 kW -144 kW 

Balans 100 - 11 T261 -871 kW -777 kW -667 kW -557 kW -403 kW 

 

5.4. Fjärrvärme 

Här byttes det elektriska värmebehovet ut mot fjärrvärme i 

EnergyPLAN. I tabeller 17-22 nedan kan effektbalanserna med både 

konstant laddning samt laddning nattetid ses. 

 

T261:  

Tabell 17: Utbyte av värmekälla för transformator T261 – konstant 

laddning 

T261 Max skillnad Max 90% Max 80% Max 70% Max 60% 

Balans utan elbilar T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T261 -75 kW -9 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T261  0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 11 T261 -295 kW -207 kW -119 kW -31 kW 0 kW 

Balans 100 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T261 -99 kW -30 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 11 T261 -515 kW -405 kW -295 kW -185 kW -75 kW 
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Figur 41 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 

 

 
Figur 42 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 
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Figur 43 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 

 

Tabell 18: Utbyte av värmekälla för transformator T261 – laddning 

efter laddprofil med laddning på sen kväll och natt 

T261 Max skillnad Max 90% Max 80% Max 70% Max 60% 

Balans utan elbilar 
T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T261 -63 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T261  0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 11 T261 -283 kW -195 kW -107 kW -4 kW 0 kW 

Balans 100 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T261 -93 kW -24 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 11 T261 -502 kW -392 kW -282 kW -172 kW -62 kW 

 

T262: 

Tabell 19: Utbyte av värmekälla för transformator T261 – konstant 

laddning 

T262 Max skillnad Max 90% Max 80% Max 70% Max 60% 

Balans utan elbilar 
T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T262 -104 kW -38 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T262  0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 
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Balans 80 - 11 T262 -324 kW -236 kW -148 kW -60 kW 0 kW 

Balans 100 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T262 -134 kW -65 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 11 T262 -544 kW -434 kW -324 kW -214 kW -104 kW 

 

 
Figur 44 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 

 

 
Figur 455 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 
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Figur 46 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 

 

Tabell 20: Utbyte av värmekälla för transformator T261 – laddning 

efter laddprofil med laddning på sen kväll och natt 

T262 Max skillnad Max 90% Max 80% Max 70% Max 60% 

Balans utan elbilar T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T262 -89 kW -23 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T262  0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 11 T262 -309 kW -221 kW -133 kW -45 kW 0 kW 

Balans 100 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T262 -119 kW -50 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 11 T262 -528 kW -418 kW -308 kW -198 kW -88 kW 

 

T273: 

Tabell 21: Utbyte av värmekälla för transformator T261 – konstant 

laddning 

T273 Max skillnad Max 90% Max 80% Max 70% Max 60% 

Balans utan elbilar T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 6,9 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 11 T273 -94 kW -50 kW -6 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T273  -68 kW -27 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T273 -314 kW -248 kW -182 kW -116 kW -50 kW 

Balans 80 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 
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Balans 80 - 6,9 T273 -206 kW -151 kW -96 kW -40 kW 0 kW 

Balans 80 - 11 T273 -534 kW -446 kW -358 kW -270 kW -182 kW 

 

 
Figur 47 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 

 

 
Figur 48 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 
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Figur 49 - Effektbalans med fjärrvärme och olika mängder elbilar 

 

Tabell 22: Utbyte av värmekälla för transformator T273 – laddning 

efter laddprofil med laddning på sen kväll och natt 

T273 Max skillnad Max 90% Max 80% Max 70% Max 60% 

Balans utan elbilar T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 6,9 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 11 T273 -85 kW -41 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T273  -59 kW -18 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T273 -305 kW -239 kW -173 kW -107 kW -41 kW 

Balans 80 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T273 -197 kW -142 kW -87 kW -31 kW 0 kW 

Balans 80 - 11 T273 -525 kW -437 kW -349 kW -261 kW -173 kW 

 

I figur 42-49 ovan ses hur effekten påverkas när olika mängder elbilar 

kopplas in i elnätet. 

Även här fick transformator T422 uteslutas då det är ett 

industriområde och inte använder sig av uppvärmning, utan enbart 

elförbrukning. 

 

5.5. Fjärrvärme plus flexibel förbrukning 

 

Här genomfördes simuleringar med fjärrvärme i kombination med 
flexibel förbrukning för att undersöka om detta gav en större 
minskning av effektbehovet. I tabeller 23-25 nedan kan 
effektbalanserna med laddning nattetid ses. Enbart laddprofil med 
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laddning sen kväll och natt användes här på grund av flexibel 
förbrukning. 

 

 

Tabell 23: Utbyte av värmekälla för transformator T261 – laddning 
efter laddprofil med laddning på sen kväll och natt 
T261 Max skillnad Max 10% Max 20% Max 30% Max 50% 

Balans utan elbilar T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T261 -63 kW -8 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T261  0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 11 T261 -283 kW -213 kW -151 kW -91 kW 0 kW 

Balans 100 - 3,7 T261 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T261 -93 kW -36 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 11 T261 -502 kW -430 kW -357 kW -286 kW -139 kW 

 

 
Figur 50 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T261 
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Figur 51 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T261 

 

 
Figur 52 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T261 

 

Tabell 24: Utbyte av värmekälla för transformator T262 – laddning 
efter laddprofil med laddning på sen kväll och natt 
T262 Max skillnad Max 10% Max 20% Max 30% Max 50% 

Balans utan elbilar T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T262 -89 kW -42 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T262  0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 11 T262 -309 kW -247 kW -185 kW -120 kW -3 kW 

Balans 100 - 3,7 T262 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 100 - 6,9 T262 -119 kW -70 kW -20 kW 0 kW 0 kW 
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Balans 100 - 11 T262 -528 kW -451 kW -374 kW -295 kW -148 kW 

 

 
Figur 53 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T262 

 

 
Figur 54 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T262 
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Figur 55 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T262 

 

Tabell 25: Utbyte av värmekälla för transformator T273 – laddning 
efter laddprofil med laddning på sen kväll och natt 
T273 Max skillnad Max 90% Max 80% Max 70% Max 60% 

Balans utan elbilar T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 6,9 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 40 - 11 T273 -85 kW -53 kW -22 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 6,9 T273  -59 kW -30 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 60 - 11 T273 -305 kW -259 kW -212 kW -164 kW -76 kW 

Balans 80 - 3,7 T273 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Balans 80 - 6,9 T273 -197 kW -158 kW -119 kW -77 kW -4 kW 

Balans 80 - 11 T273 -525 kW -464 kW -403 kW -340 kW -223 kW 
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Figur 56 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T273 

 

 
Figur 57 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T273 
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Figur 58 - Effektbalans med fjärrvärme plus flexibel förbrukning T273 

 

I Figurer 50-58 ses hur effekten påverkas då både fjärrvärme och 

flexibel förbrukning används.  

 

6. Diskussion 

De laddningskapaciteter som valdes att titta på var 3,7 kW, 6,9 kW 
samt 11 kW. Enfasladdning på 2,3 kW bedömdes vara en 
laddningsstyrka i stort sett samtliga transformatorer klarar av, så den 
togs ej med i detta arbete. Likaså bedömdes laddningskapaciteter över 
11 kW vara något som inte tros bli vanligt då behovet av 
snabbladdning inte direkt finns i bostäder plus att snabbare 
laddningar kräver större huvudsäkringar, vilka inte är så billiga. 
Självklart finns det vissa kunder som säkert vill ha högre kapaciteter 
och är villiga att betala för det. Dock tror jag att majoriteten kommer 
hålla sig inom de mindre kapaciteterna. 

 

Då detta enbart är en simulering av ett möjligt framtida elnät och 
troligen inte kommer bli verklighet med tanke på hur bland annat 
utvecklingen av produkter, batterier och elbilar ser ut idag, har det 
ändock varit intressant att se på. Troligen kommer det att bli en stor 
variation i fordonsflottan även framöver då vi ännu inte vet hur 
tekniken ser ut i framtiden. Kanske inte med fossila bränslen, utan 
med hybrider av alla dess slag, inte enbart eldrivna.  

 

Som nämns i avsnitt 4.3.3. var det inte möjligt att mata in den 
tillgängliga effekten i EnergyPLAN eftersom programmet kräver 
bestämda källor och den datan hade jag inte tillgång till eftersom man 
nuförtiden är fri att välja var elen skall komma ifrån. Huvuddelen av 
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elen tillgänglig i Karlstads El- och stadsnäts elnät har sitt ursprung i 
Ellevios nät, vilket gör det än mindre möjligt att veta var exakt elen 
kommer ifrån. 

På grund av att källan sågs som importerad fick jag också veta långt 
senare att det inte går att simulera batterier i EnergyPLAN då 
programmet kräver en överproduktion av effekt för att det ska 
fungera. Det fungerar inte alls om man tittar på en effektförbrukning 
större än tillskottet. 

 

Vid analys av resultatet är det möjligt att se att en ersättning av 
värmekällan är det alternativ som fungerar bäst om det kopplas in ett 
stort antal elbilar i elnätet. Ser man även på Bengt-Göran Dalmans, 
tidigare produktionschef och ansvarig för fjärrvärme hos Göteborgs 
Energi, (Dalman & DalmanEkh med partners AB 2017) förslag i 
Bilaga 1 på hur detta kan genomföras, märker man att det är fullt 
genomförbart och att det även är ett bra sätt att minska användandet 
av fossila bränslekällor. 

 

Den ultimata lösningen i nuläget hade ju varit en kombination av de 
olika sätt jag simulerat, men det kan ju tyvärr dra iväg 
kostnadsmässigt, vilket inte är optimalt. Ett av de bättre alternativen 
hade ju varit att byta ut eluppvärmningen mot en lokal värmekälla 
som pannor alternativt fjärrvärme och dessutom använda flexibel 
förbrukning. Enbart flexibel förbrukning fungerar delvis som ses i 
avsnitt 5.2., men då krävs rejäl flexibilitet för att det ska hjälpa. 

 

7. Slutsatser 

En tillkomst av elbilar i elnätet är inte lätt att hantera, speciellt inte 
om kunderna i nätet väljer att ladda med högre effekt. Vilket kan ses i 
resultatet i denna rapport, är flexibel förbrukning genom 
effektstyrning ett bra alternativ för att sänka den totala 
effektförbrukningen. Fast det gäller då givetvis att kunderna går med 
på att förbrukningen styrs på detta sätt. 

 

Att enbart använda solceller var tyvärr ingen bra idé då de inte 
avhjälpte problemet särskilt mycket. I samband med batterier kan de 
dock vara till hjälp. Möjligen genom att låta solcellerna ladda upp 
batteriet under dagen och sedan använda det för att hjälpa till att 
ladda elbilen under natten. 

 

Att helt ersätta värmekällan, i detta fall med fjärrvärme, och därmed 
frigöra effekt i transformatorn visade sig däremot vara det bästa 
alternativet. På så sätt kunde i stort sett samtliga mängder elbilar 
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laddas med valfri laddningsstyrka mellan 3,7 och 11 kW.  Det finns 
många värmekällor som kan användas istället för direktverkande el, 
däribland ett flertal förnybara energikällor, men då är det ju upp till 
kunden i fråga om hen vill lägga pengar på något som kan bli billigare 
med åren eller fortsätta använda direktverkande el till uppvärmning. 
Här krävs det incitament för att få kunden att byta värmekälla om det 
blir så att i stort sett alla fordon byts ut mot elfordon i framtiden. 

 

Vad gäller transformator T422, ses inget annat val än att byta ut den 
om ett flertal elbilar ska börja ladda där. I nuläget klarar den av högst 
10–20 elbilar som laddar på lägsta effekt eftersom det endast finns ca 
50 kW tillgängligt vintertid. 
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