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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Arvika Teknik AB. Rapporten 

undersöker två bostadsområden i Arvika lokalnät, där syftet är att ge vägledning om 

framtidens energibehov för elbilar samt om solceller kan hjälpa till och minska 

effekttoppar. Rapporten visar på att lokalnät i vissa fall har stora effektutrymmen som kan 

användas till laddning av elbilar. Ytterligare visas att solceller endast kan ha en marginell 

inverkan på effekttoppar. Utmaningarna för nätbolagen innefattar många andra faktorer 

än de som berörs i denna rapport. Rapporten ger viss vägledning men mycket arbete 

återstår. Problem med elbilsladdning kommer inte komma de närmaste åren men på sikt 

kommer det vara viktigt att utveckla metoder att styra elbilsladdningen.  

 

  



 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is collaborated with Arvika Teknik AB. It’s an analyse of two local 

grids in Arvika. The purpose is providing guidance of future energy needs for charging of 

electric vehicles and whether photovoltaics is able to reduce power peaks. The report 

shows that some local grids have good capabilities to meet future power demand from 

charging electric vehicles. This thesis also shows that photovoltaics potentially has a fringe 

possibility to cut current power peaks. There are many more challenges for network 

operators than what is referred to here. Hence the report gives some guidance, but more 

research is needed. For both areas investigated, problems due to power shortages related 

to charging electric vehicles will not occur in the next few years. But as the number of 

electric vehicles rises it will be important to find methods to distribute the charging 

sessions. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en inledning till detta arbete. Avsnittet börjar med bakgrunden till arbetet, vidare 

beskrivs arbetets syfte, frågeställningar och mål, avgränsningar och till sist metod. 

 

1.1 Bakgrund 

Arvika Teknik är ett kommunalt bolag som har koncessionsrätt för Arvika lokalnät. 

Bolaget har sitt ursprung från Arvika Elektriska AB som bildades år 1899, ändamålet var 

att tillhandahålla elektrisk belysning och elektrisk drivkraft till Arvika och dess 

omgivning [1]. Under 1900-talet har effektbehovet ökat i elnäten på grunda av 

tekniksprång som lett till att till ökat antal elektriska produkter i hemmet. Detta har 

förutsatt uppgradering till större transformatorer och kraftigare kablar. På senare tid har 

dock ett stort fokus på energieffektivisering samtidigt som fjärrvärme börjat användas 

som uppvärmningskälla gjort att vissa områden i dagsläget har relativt stor effektmarginal 

i transformator. Med ett ökat antal elbilar i lokalnäten vill nätbolagen att ny teknik ska 

användas till att styra energibehovet och undvika stora investeringar i större 

transformatorer samt elkablar. 

 

1.2 Syfte 

Arvika Teknik vill undersöka hur två bostadsområden skulle klara ett ökat antal elbilar. 

Kan områdena redan nu klara av ett antal hushåll börjar ladda elbil och vart går gränsen 

för att man behöver vidta åtgärder. Man vill också se om solceller kan bidra till att sänka 

effekttoppar på för- och eftermiddag. 

Man vill även ha förslag på lösningar på problemen med effekttoppar. Vilka realistiska 

möjligheter finns. Normalt väljer man att uppgradera transformator och byta ut kablarna, 

men frågan är om det finns bättre sätt. 

 

1.3 Frågeställning och mål 

Investeringar som transformatorer och ledningar till elnät är ämnade att vara i många år. 

Därför är det viktigt att utvärdera framtida utmaningar i elnätet för att undvika 

uppgraderingar. Därför är detta arbetes främsta frågeställningar följande. 

• Kommer transformatorer och kablar behövas bytas ut? 

• Vilka åtgärder kan Arvika Teknik ta till för att jämna ut effekttopparna? Finns 

hinder i organisation och lagstiftning för dessa lösningar? 

• I vilken utsträckning minskar solceller behovet av att importera effekt utifrån vid 

effekttoppar? 
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För att kunna besvara dessa frågor sattes följande delmål upp: 

• Skapa en modell för elbilsladdning 

• Sammanställa effekterna laddning och solceller har på elnätet 

• Finna lösningar att jämna ut effekttopparna 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetets data är konstanta heltimmes värden som är ackumulerade i 

transformatorstationen. Beräkningar är inte exakta utan syftar till att ge en generell bild på 

hur det lokala elnätet påverkas. 

Vidare begränsas diskussionen till nätägarens perspektiv. Syftet är att ge nätägaren 

underlag för att vidare besluta vilken riktning de vill ta för att möta de framtida 

problemen. Eventuella lösningar som främst skulle gynna den enskilde bostadsägaren 

behandlas ej i denna rapport. 

Detta arbete förutsätter att framtidens teknikutveckling kommer att lösa problem med 

transienter och övertoner vid elbilsladdning. 

För att begränsa arbetet har fyra månader från år 2018 valts ut för analys. Mars, augusti, 

oktober och december får representera värsta scenario för varje årstid. 

 

1.5 Metod 

Litteraturstudier har genomförts för att skapa en modell för hur stort laddningsbehov 

näten kan komma att utsättas för i framtiden samt till att finna beräkningsmodell för 

solceller. Beräkningar har sedan utförts på data från litteraturstudierna samt 

effektförbrukning för elnäten. Litteraturstudier ligger till grund för värdering om 

transformator och kablar kommer att hålla. 
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2 Teori 
Detta avsnitt ger en kort beskrivning av transformatorer, elbilar och solceller samt beskriver vissa 

relaterade problem. 

 

2.1 Transformator 

En transformator används till att transformera en spänningsnivå (och därmed också 

strömmen) vid en frekvens till en annan spänningsnivå med bibehållen frekvens. Den 

anslutning som är kopplad mot energikällan kallas primärlindning och den mot förbrukare 

kallas sekundärlindning. Transformatorer i våra elnät transformerar spänningsnivån med 

hjälp av ett magnetfält. Primär- och sekundärlindningen är lindade som spolar kring en 

gemensam järnkärna med olika antal varv. Primärlindningen inducerar då ett magnetfält i 

kärnan som överförs till sekundärlindningen. När primär lindningen har fler varv än 

sekundärlindningen så transformeras spänningen upp. Samma effekt som transformatorn 

matas med avges på sekundärsidan, det betyder att motsvarande spänningsökning leder till 

samma strömminskning i enlighet med Ohms lag. Eftersom transformering sker med 

hjälp av magnetfält så kommer frekvensen vara samma på primär- och sekundärsidan [2]. 

 

2.1.1 El kvalitet vid elbilsladdning 

Olinjära laster ger upphov till dålig el kvalitet, eller övertoner i elnätet. Olinjära laster är 

sådana som inte tar tillvara på hela strömmens sinusvåg. Likriktare och elektriska 

komponenter som tyristorer är exempel på laster som skapar övertoner. Övertonerna rör 

sig tillbaka i nätet, från lasten mot transformatorn. Vid höga halter av övertoner kan 

transformatorlindningarna utsättas för en skadlig överhettning [3].  

Elbilsladdning innebär en stor påfrestning på elnät och transformator. 

Effektförbrukningen är ofta lika stor eller större än vad övriga hushållet står för. Detta 

innebär en stor förändring på effektbehovet i framtiden. Studier har visat på att problem 

för elbilsladdning främst gäller övertoner genererade vid laddning. Spänningsfall på grund 

av ökad last är främst ett problem för svagare nät på landsbygden [4]. 

 

2.2 Elbilar 

Vid utgången av 2018 hade vi en fordonsflotta i Sverige på lite drygt 4,85 miljoner bilar. 

Av dessa var lite mer än 0,3 procent elbilar samt 1 procent laddhybrid. Detta är inga stora 

tal för bilar med elektrisk drift men i nybilsregistreringen stod elbilar för 2 procent och 

laddhybrider för 6 procent [6]. Förhoppningar ligger i att elbilar inom kort ska stå för 

större delen av nybilsförsäljningen och Power Circle bedömer att detta kan ske redan 

2025. Deras prognos pekar på att så mycket som 2,5 miljoner laddbara bilar kommer vara 

i trafik till år 2030 [7]. Vilket skulle innebära cirka hälften av alla registrerade bilar i 

Sverige. 
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Redan idag görs stora investeringar för utveckling av elbilar. Batterier och elektiska 

komponenter sjunker i pris och när produktionsvolymerna ökar kommer elbilar bli så 

billiga att dom kan konkurrera med fossildriva bilar [8]. 

 

2.2.1 Rörelsemönster 

För att bedöma framtida effektbehov för elbilar behövs kunskap om bilarnas 

rörelsemönster. Statistik från trafikverket visar på att den genomsnittlige personbilen 

körde 33 kilometer per dag under 2018. Detta är en siffra som har legat relativt konstant 

de senaste åren. Från rekordåret 2008 med cirka 36 kilometer per dag har totala sträckan 

per dag succesivt minskat till dagens. Denna statistik har dock vissa brister, hänsyn tas till 

exempel inte till om körsträcka har gjorts utomlands [9]. 

Idag finns begränsade studier som riktar sig mot att kartlägga det dagliga rörelsemönstret. 

Men de som finns pekar på i genomsnitt en sammanlagd körsträcka på cirka 50 kilometer 

per dag. Behovet skiljer sig från person till person men majoriteten ligger under 50 

kilometer per dag [10][11]. 

Ytterligare ger låga utetemperaturer under vinterhalvåret betydligt högre 

energiförbrukning. Projektet ’RekkEVidde’ som gjordes 2013 visar på att elbilars räckvidd 

kan minska med emellan 27 och 76 procent om ute temperatur är -20 grader jämfört med 

+23 grader. Där minus 76 procent uppnåddes i ett extrem scenario där kabin värmaren 

var på full effekt under hela testet [11]. 

 

2.2.2 Laddning 

De vanligaste batterierna i elbilar bygger på litiumjon teknik. Generellt kan man säga att 

uppladdning av batterierna främst sker i tre faser. Första fasen är en initieringsfas där 

strömmen hålls låg och pågår fram tills batteriet har strax över 10 procent laddningsnivå 

är uppnådd. I denna fas känner utrustning av vilket tillstånd batteriet har och om det 

redan finns 10 procent eller mer i batteriet blir denna fas kort. Under den andra 

laddningsfasen håller laddningen en hög konstant ström och pågår tills batteriet når 

80 procents laddningsnivå. Denna del är den snabbaste laddningsdelen och laddning sker 

på full effekt. Den sista fasen inleds när batteriets inre spänning når en förutbestämd nivå. 

I denna fas laddas batteriet med konstant spännings och laddningsströmmen sjunker 

exponentiellt tills batteriet är fullt. Den första och tredje fasen är de mest kritiska. I dessa 

laddningsfaser är det viktigt med övervakning av batteriet så att överladdning inte sker, 

eftersom litiumjon batterier är särskilt känsliga för överladdning. Temperaturen i batteriet 

är en parameter under hela laddnings processen, i början är det viktigt att värma upp 

batteriet till önskad temperatur och under resten av laddningen kyls batteriet så att 

optimal temperatur hålls under laddning [12]. 

Elbilstillverkare är väldigt bra på att specificera energiförbrukningen vid körning. Men 

förluster relaterade till laddning av bilen är minst lika viktig. Förluster vid laddning 
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förekommer i transformator, kablar, laddnings utrustning och i batteriet. Hur stora dessa 

förluster beror bland annat på transformatorns totala belastning, omgivande temperatur 

och batteriets laddnivå. Studier har visat på förluster på 12 och 40 procent, förlusterna 

drabbar inte bara elbilsägare utan även nätägarna genom ytterligare belastning på nätet. I 

de refererade rapporterna Batteriets laddnivå spelar stor roll vid låg ladd effekt, främst 

nivåer runt 20 procent och därunder genererar stora förluster. Så med fördel för både 

nätägare och elbilsägare är att påbörja laddning innan batteriet har blivit för mycket 

urladdat [13][27]. 

 

2.3 Solceller 

En solcell är ofta en dopad kiselstruktur som fungerar som en diod. Solstrålning som 

träffar ytan ger upphov till en elektrisk ström som vi kan ta tillvara på. En solcells 

verkningsgrad bestäms främst av tillverkningsmetod, material samt ansluten växelriktare. 

Växelriktaren är en viktig komponent ansluten till solcellsmodulerna och har framförallt 

två uppgifter. Dels gör den om den producerade likströmmen till växelström. Dessutom 

reglerar den belastningen för att finna den så kallade MPP (Maximum Power Point), det 

vill säga den belastning som ger bäst relation emellan ström och spänning så vi får ut 

maximal effekt. Växelriktaren är den komponent som ger upphov till övertoner i 

nätet [14][15]. 

Den solstrålning som träffar solcellen kallas global strålning eller global irradians. Denna 

solstrålning består av två komponenter, direkt strålning från solen och diffus strålning 

som reflekterats av moln eller spridits i atmosfären. Global irradians mäts i W/m2 [16]. 

Omgivningsförhållandena är viktiga när man ska välja att investera i solceller. Skuggning 

från träd, närliggande byggnader samt nedsmutsning av exempelvis damm kan alvarligt 

försämra elproduktionen i solcellerna [14].  

 

2.4 Energilagring 
 

2.4.1 Mikroproducenter 

Skatteverket har bestämda riktlinjer för vilka som klassas som mikroproducenter av 

förnybar el. Hushåll med en huvudsäkring på högst 63 Ampere och inmatningseffekt på 

maximalt 43,5 kW samt att produktionen är lägre än konsumtionen, räknas som 

mikroproducent. Dessutom krävs att mikroproduktionsanläggningen måste ha samma 

anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostadens anslutning. Att ha en 

solcellsanläggning där toppeffekten ligger lägre än 255 kW alternativt ett vindkraftverk 

med maximalt 125 kW installerad generatoreffekt, innebär det att ingen energiskatt 

behöver betalas. Energiskatt betalas varken på egenkonsumerad effekt eller på såld till 

nätet. För att undvika att behöva momsregistrera sig är det viktigt att försäljning av varor 

och tjänster (inklusive el) är lägre än 30.000 kronor [17].  
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2.4.2 V2G 

En trend som kan komma att förändra hur vi ser på elbilarnas intåg är V2G-tekniken. 

Den är ifrågasatt och spås inte vara en lönsam strategi i närtid. Men tekniken ger en 

möjlighet att skapa ytterligare ett användningsområde för elbilen, att förse elnätet med 

energi vid hög efterfrågan. Dagens elbilar är dock inte konstruerade att på ett effektivt sätt 

leverera tillbaka till nätet. Därför kvävs det ytterligare utveckling och tester för att göra 

tekniken lönsam. Så i framtiden kanske det finns möjligheten att kombinera elbil och 

batterilager, vilket potentiellt skulle kunna gälla alla elbilar. För att detta ska bli verklighet 

behövs lägre förluster vid i och urladdning av batterierna samt ekonomiska fördelar för att 

det ska bli intressant att belasta bilen på detta sätt [19]. 

 

2.5 Effektstyrning 

Idag finns möjligheter att övervaka och styra energianvändning. I takt med att 

privatpersoner och företag får upp ögonen för sin elanvändning kan energiförbrukningen 

minskas eller jämnas ut över tid. Produkter på marknaden ger användarna möjligheter att 

se energiförbrukning för olika laster i realtid [26]. Att öka realtidsövervakningen över 

energikonsumtionen ger bättre möjligheter att minska vårt energibehov och leder till ett 

bättre nyttjande av våra resurser. Mer övervakning i näten gör det lättare att hålla en god 

el kvalitet. Det kommer även bli lättare att upptäcka fel samt åtgärda dem. Analys av 

loggade data kan leda till att potentiella problem upptäcks och åtgärdas innan det leder till 

kostsamma elavbrott. Att använda elmätare med IP-adresser ökar nätägarnas möjligheter 

till styrning av effektförbrukningen, inte bara för elbilsladdning utan potentiellt även 

andra effektförbrukare i hemmet. Genom att upprätta tydliga ekonomiska incitament för 

kunderna kan nätägare potentiellt få stor möjlighet till att styra 

energikonsumtionen [24][25]. 

 

  



Solceller och elbilars påverkan på lokala elnätet  Karlstad Universitet 
    

 9 Mikael Ogenvall, 25 augusti 2019 

3 Ekvationer 
Här presenteras använda ekvationer för arbetet. 

 

3.1 Transformator 

Det maximala effektuttag (Z) man kan ta ut från transformator beror på transformatorns 

märkeffekt (M) och en faktor (K) som nätägaren tagit fram för säker drift. Maximalt 

effektuttag beräknas med följande ekvation: 

𝑍 = 𝑀 ∗  𝐾 

För att beräkna tillgänglig effekt (T) för laddning av elbilar behöver vi dra av för 

nuvarande förbrukning (Y). Tillgänglig effekt beräknas enligt ekvation: 

𝑇 = 𝑍 − 𝑌 

 

3.2 Elbil 

Totalt effektbehov för laddning av en elbil (𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣) beror på den genomsnittliga 

dagliga körsträckan (skm) och elbilarnas energiförbrukning (Pper km). 

𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣  =  𝑠𝑘𝑚  ×  𝑃𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚 

Följande ekvation beräknar hur lång tid (h) det tar att ladda det dagliga behovet för 

elbilsladdning. Där faktorn F är behållningen i batteriet. 

ℎ =
𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 × 𝐹
 

För att beräkna hur många bilar (B) vi kan ladda beräknas med följande ekvation: 

𝐵 =  
𝑇

𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

 

3.3 Solceller 

Den maximala effekt (PMPP) vi kan få ut från bostadsområdena beror på den totala 

solcellsarean (A) och solcellens verkningsgrad (η). Solcellens maxeffekt beräknas med 

ekvationen: 

𝑃𝑀𝑃𝑃 = 𝐴 ∙ 𝜂 ∙ 1 [𝑘𝑊
𝑚2⁄ ] 

En solcellsanläggnings total producerad elektrisk effekt (Pelektrisk) beror förutom på 

solcellens maxeffekt även på inkommande solstrålning (Hsol) och omgivningsförhålande 

(PR). Producerad solenergi beräknas enligt ekvation: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 =
𝐻𝑠𝑜𝑙 ∙ 𝑃𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑅

1 ∙ [𝑘𝑊
𝑚2⁄ ]
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3.3.1 Beräkning av area på solceller 

Ett scenario där 30 procent av bostäderna i bostadsområdena installerar solceller ligger till 

grund för beräkning av möjlig effekt från solceller. Arean (A) som ligger till grund för 

beräkning av möjlig effekt från solceller från ett område beror på antalet villor (Qvilla) och 

arean per villa (Avilla) samt antal bostäder i hyreshus (Qhyres). Beräkning av area täckt av 

solceller i område Taserud Ö:a (T 122) sker enligt ekvation: 

𝐴 = 𝑄𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 × 𝐴𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 × 0.3 

Bostadsområde Röllekan (T 017) har även hyreshus. Arean per bostad anses vara en 

fjärdedel av en villas. Total solcellsarea för området beräknas enligt ekvation: 

𝐴 = 0.3 (𝑄𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 × 𝐴𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 +
𝑄ℎ𝑦𝑟𝑒𝑠 + 𝐴𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎

4
) 
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4 Arbetets data 
Kapitlet beskriver arbetets data och vissa antaganden. 

 

4.1 Transformator 

Arvika Teknik har tillhandahållit data för effektförbrukning i två Transformatorer, där 

båda har en märkeffekt på 800 kVA. Transformator 017 Röllekan förser ett 

bostadsområde med 132 stycken abonnenter, där många bostäder har uppvärmning av 

fjärrvärme. Transformator 122 Taserud Ö:a förser ett område med 111 stycken 

abonnenter, där förbrukarna står för sin egen uppvärmning och förbrukar mer elenergi 

för uppvärmning. För att säkerställa säker drift tas maximalt 720 kW i aktiv effekt ur 

transformator, det vill säga 90 procent av märkeffekten. 

Data jag har att analysera är ackumulerande per timme, det vill säga en timmes 

effektförbrukning exempelvis från 13.00 till 14.00 står i mina temaserier som medelvärde 

för timme 14.00. Data representerar bostadsägarnas förbrukning plus förluster emellan 

transformator och förbrukarna. Data har levererats i Excelfiler enligt Figur 1, en 31 × 24 

matris för varje månad 2018. Dessa återfinns i Bilaga 1. 

 

 

Figur 1: Effektförbrukning i transformator 017 Röllekan för mars 2018 

 

4.2 Elbilar 

I denna rapport uppskattas att 88 procent av laddningseffekten lagras i batteriet och att 

resten försvinner som förluster. Refererade studier har visat på stor variation och i vissa 

fall betydligt högre förluster, men studierna visar även att det finns goda möjligheter att 

sänka förlusterna i framtida laddare [13][27].   
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För att bestämma elbilarnas förbrukning har jag tagit förbrukningsdata från ett vintertest 

från Norsk elbilsförening. Under testet var utetemperatur mellan noll och fem grader, 

20 grader i kupén under hela testet och man kopplade ur bilarnas eco-program. Önskvärt 

hade varit om utetemperaturen hade varit lägre under testet, för att få förbrukning under 

riktigt kalla vinterdagar. Men å andra sidan har bilarna batteripack i lite större storlek, så 

förbrukningen bör vara över snittet. I Tabell 1 presenteras bilarna som fanns med i testet 

och deras medelförbrukning [20]. Jag har därför valt att använda en förbrukning på 

200 kWh/km i mina uträkningar. 

 

Tabell 1: Förbrukning för elbilar i vintermiljö, enligt Norsk elbilsförening [20]. 

Bilmodell Förbrukning 

[Wh/km] 

Enligt tillverkare 

[Wh/km] 

Batteristorlek  Test 

Hyndai Kona EV 153 143 (WLTP) 64/67,1 Norsk 

elbilförening 

Kia e-Niro 159 159 (WLTP) 64/67,1 Norsk 

elbilförening 

Jaguar I-Pace 

EV400 

244 212 (WLTP) 84,7/90,2 Norsk 

elbilförening 

Tesla Model X 215 208 (NEDC) 98,5/102,4 Norsk 

elbilförening 

Audi e-tron 55 

quattro 

235 237 (WLTP) 85/95 Norsk 

elbilförening 

Genomsnitt 198 192   

 

4.3 Solceller 

Data för global solinstrålning har tagits från SMHI:s hemsida [21]. Den kommer i fyra 

kolumner datum, tid, Global solinstrålning och sista kolumn avser om värden hållit god 

kvalitet, enligt Figur 2. Global solinstrålning avser både direkt strålning som kommer in 

rakt från solen och diffus strålning som indirekt reflekteras i atmosfären in mot solcellen. 

Med lite bearbetning har den samma format som effektförbrukningen och presenteras i 

Bilaga 2. Solinstrålningsdata kommer från SMHIs mätstation i Karlstad, eftersom det är 

den närmaste till Arvika. Datan är ackumulerande på samma sätt som data för 

effektförbrukning i transformatorerna [22]. 

För övriga variabler i ekvation (avsnitt3.3) har jag valt PR till 0.85, ett värde som visar på 

normal nedsmutsning och skuggning av solceller. Då vanligt installerade solceller (mono- 

och polykristallina) har en verkningsgrad på cirka 15 procent [14], har jag valt att använda 

det i min uträkning. Beräkning av potentiell area för solceller i de båda områdena beskrivs 

i kapitel 3.3.1, och arean per villa beräknas vara 31m2. Detta är baserat på Vattenfalls 

solcells paket för bostäder till 33m2 stora tak, som består av 16 solpaneler med en area på 

cirka 1,95m2 per styck [23].  
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Figur 2: Global solinstrålning från SMHIs mätstation i 
Karlstad 
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5 Resultat  
Här presenteras resultatet från beräkningar i grafer och tabeller.  

 

5.1 Nuvarande förbrukning 

I östra Taserud (T122) syns en stor variation på effektförbrukningen för de olika 

årstiderna. Av analyserade månader är mars månad den som har störst effektuttag under 

natten det vill säga den tid på dygnet som den mesta elbilsladdningen kommer att ske, 

se Figur 3. Varje linje i figuren representerar en dag i månaden. Mars månad har en 

effekttopp klockan 07.00 på morgonen som uppgår till 485 kW. December månads 

kvällstopp är även den på 485 kW klockan 19.00 på kvällen. Grafer för augusti, oktober 

och december finns i Bilaga 3. 

 

 

Figur 3: Mars månads förbrukad effekt i transformator 122 Taserud, varje linje representerar en dag i månaden 

 

I Röllekan är december den månad som har störst effektuttag, visas i Figur 4. Mönstret 

för alla fyra valda månader är relativt låg förbrukning med en effekttopp klockan 19.00. 

Värt att notera är att decembertoppen på 198 kW innebär att transformatorn belastas till 

cirka 25 procent av sin märkeffekt. Grafer för mars, augusti och oktober finns i bilaga 4. 
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Figur 4: December månads förbrukad effekt i transformator 017 Röllekan, varje linje representerar en dag i månaden 

 

5.1.1 Maximal förbrukning 

För att beräkna totalt tillgänglig effekt används högsta mätta värde för varje timme under 

månaden. Detta för att ge beräkningen marginal och att ta höjd för högsta 

timförbrukning. I Figur 5 ses maximal förbrukning timme för timme under månaden för 

östra Taserud (T122) och Figur 6 visar Röllekan (T017). Graferna visar på de stora 

skillnaderna emellan de båda områdenas förbrukning under vintermånaderna. Blå linje 

representerar mars månad, orange står för sommar, gul är augusti och den lila 

representerar december.  Linjerna representerar enligt blå är mars, orange sommar, gul 

augusti och lila december. 
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Figur 5: Högsta använda effekt, timme för timme under månaden, i transformator 122 Taserud 

 

 

Figur 6: Högsta använda effekt, timme för timme under månaden, i transformator 017 Röllekan 
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5.1.2 tillgänglig effekt 

I Tabell 2 visas tillgänglig effekt ovanför högsta effekttopp. Beräkning har gjort genom att 

ta maximal belastning i transformator (720 kW) minus den högsta effekttoppen, för 

transformator 122 återfanns effekttopp på 485 kW både i december och mars. Dessa 

värden används för att finna hur många bilar som kan laddas utan styrning. 

Tabell 2: Effekttopp samt tillgänglig effekt i respektive transformator 

Transformator (720 kW) Effekttopp (kW) Tillgänglig effekt (kW) Antal abonnenter 

122 Taserud Ö:a 485 (December) 235 111 

017 Röllekan  198 (December) 522 132 (65 i lägenheter) 

 

I Tabell 3 redovisas minst tillgänglig effekt för båda bostadsområdena från 18.00 till 06.00 

samt från 00.00 till 06.00. Detta är den minsta tillgängliga effekten per dag. Framtagen 

genom att dra högsta värdet för varje timme från maximalt tillåtna förbrukningen på 

720 kW. Detta är den tid då de flesta är hemma och värdena visar att trots kvällens 

effekttopp finns mycket tillgänglig effekt att använda till elbilsladdning. 

Tabell 3: Tillgänglig effekt i kWh mellan klockan 18.00-06.00 

 

 

5.2 Elbilar 

Tabell 4 visar hur lång tid det tar att ladda det dagliga effektbehovet med olika 

laddningseffekt. Det är tydligt att de flesta hushåll kommer kunna klara sig bra med 

laddeffekter på 2,3 och 3,7 kW. Har bilen ett batteri på 30 kWh så passar de 10 kWh som 

behövs laddas varje dag emellan 25 och 80 procents laddnivå, det område där laddning 

går som snabbast och förlusterna är som lägst. 

Tabell 4: Laddtider beroende på laddeffekter, med antagande att 88 procent av effekt från nätet lagras i batteriet och att 

2kWh i batteriet ger en mil körsträcka 

Anslutning Effekt [kW] 

(från nätet) 

Effekt [kW] 

(in i batteri) 

Ladd tid 10 [kWh] 

(dagligt behov) 

En timmes laddning ger 

antal mil på väg [h] 

1-fas (AC), 230v 10A 2,3 2 5 1 

1-fas (AC), 230V 16A 3,7 3,1 3,2 1,5 

3-fas (AC), 400V 10A 6,9 6 1,6 3 

3-fas (AC), 400V 16A 11 9,6 1,1 4,8 
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Tabell 5 visar antalet bilar som kan laddas utan styrning ovanför högsta effekttopp. För 

laddning på 2,3 och 3,7 kW kan över hälften av hushållen i östra Taserud och alla i 

Röllekan ladda en elbil samtidigt ovanpå högsta effekttopp. 

Tabell 5: Antal bilar som transformatorerna kan leverera effekt till vid högsta effekttopp 

Transformator 2,3 [kW] 3,7 [kW] 6,9 [kW] 11 [kW] 

T122 102st 63st 34st 21st 

T017 226st 141st 75st 47st 

 

 

5.2.1 Totalt effektbehov för elbilsladdning 

Totala dagliga effektbehovet till elbilsladdning när varje hushåll laddar en elbil var visas i 

Tabell 6. I jämförelse med uppgifter i Tabell 3 ses att alla bilar teoretiskt sätt skulle kunna 

laddas på natten mellan midnatt och sex på morgonen, men det skulle inte finnas större 

utrymme för avvikelser i transformator 122 Taserud. 

Tabell 6: Totalt effektbehov när varje hushåll laddar en elbil var, inklusive förluster 

Transformator Effektbehov laddning (kW) Antal abonnenter 

T 122 Taserud 1244 111 

T 017 Röllekan 1479 132 

 

Vi har ganska stor tillgänglig effekt i båda våra transformatorer. Om vi jämt fördelar ut 

totalt dagligt effektbehov emellan klockan sex på kvällen till sex på morgonen. Då får vi 

total effekt i transformator 122 Taserud Ö:a enligt Figur 7 och total effekt i transformator 

017 Röllekan enligt Figur 8. 
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Figur 7: Mars månads effektkonsumtion plus genomsnittlig möjlig framtida laddning i transformator 122 Taserud 

 

 

Figur 8: Decembermånads effektkonsumtion plus genomsnittlig möjlig framtida laddning i transformator 017 Röllekan 
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5.3 Solceller 

Som väntat bidrar solceller med en del effekt men inte på tider då vi har våra 

effekttoppar. I Figur 9 ses den globala solinstrålningen i mars, den visar att vi kan få ett 

litet effekttillskott vid morgon toppen men har ingen inverkan på kvällens effekttopp. 

Grafer för solinstrålning från augusti, oktober och december 2018 återfinns i Bilaga 5. 

 

Figur 9: Global solinstrålning per kvadratmeter under dygnets timmar, varje linje representerar en dag i månaden 

 

I Figur 10 ses den potentiellt möjliga effekt vi kan få i östra Taserud om 30 procent av 

anslutna kunder installerar 31m2 stora solcellsanläggningar. Det möjliga tillskottet från 

solceller vi kan få vid morgonens effekttopp varierar mycket under månaden. Vid 

effekttoppen på 485 kW den andra mars skulle solcellerna kunna bidra med cirka 3 kW, 

däremot den 18:de mars då effekttoppen var på 471 kW skulle solcellerna ha bidragit med 

hela 19 kW. 
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Figur 10: Mars månads möjliga effekttillskott från solceller i området östra Taserud, 

beräkning med att 30 procent av bostäder har installerat 31 m2 solceller 
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6 Slutsats 
Denna rapport visar på framförallt två viktiga slutsatser. Främst visar rapporten att 

effektbehovet för elbilsladdning inte behöver vara särskilt stort per bil och att de flesta 

elbilsägare skulle klara sig bra på att ladda på låg effekt om laddning sker dagligen. Att 

ladda på låg effekt är det bästa att eftersträva eftersom det ger utrymme till att många 

elbilar kan laddas utan någon styrning. Rapporten visar också att solceller endast kan ge 

en marginell direkt påverkan på nuvarande effekttopp på morgonen i mars månad. 

 

6.1 Östra Taserud 

Östra Taserud är området med minst tillgänglig effekt till elbilsladdning. Om en 

laddeffekt på 3,7 kW tillämpas, kan hälften av abonnenterna ladda en elbil var samtidigt 

utan att nätet blir överbelastat på nuvarande högsta effekttopp i december. Det är dock 

rimligt att anta att en del elbilsägare vill ha möjligheten att ladda snabbare och installerar 

laddare med högre laddeffekt. Förutsatt att hushåll ansluter en elbil var för laddning krävs 

det, för att undvika att behöva uppgradera transformator och kablar, att Arvika Teknik får 

tillgång att direkt styra elbilsladdningen för uppemot hälften av bilarna. Det kommer vara 

en stor utmaning att lyckas med. Men enligt Power Circle [7] kommer hälften av 

fordonsflottan bestå av elbilar och laddhybrider först år 2030. Detta ger ytterligare några 

år att undersöka och arbeta fram en lösning innan större förändring i nätet behövs göras. 

 

6.2 Röllekan 

Röllekan har i dagsläget stort tillgängligt effektutrymme. Med en laddeffekt på 6,9 kW kan 

hälften alla hushåll ladda en elbil var på högsta effekttopp i december. Från 18.00 till 

06.00 finns fyra gånger mer tillgänglig effekt än det framtida energibehovet. Detta ger 

goda möjligheter att möta framtida utmaningar med styrning av elbilsladdning. 

 

6.3 Solceller och energilager 

Solceller har liten eller ingen påverkan på effekttoppar. Även om ett stort antal solcells 

anläggningar installeras i områdena så produceras ingen effekt på kvällstoppen och endast 

en liten del vid morgonens effekttopp. Med rådande lagstiftning finns i princip inget 

incitament för privatpersoner att införskaffa batterilager. Eftersom skattesystemet gör att 

du slipper betala skatt på det du själv förbrukar och det du säljer, så det finns inte mycket 

pengar att tjäna på att ladda energilagret med energi från solceller för att minska 

effekttoppar. Så med nuvarande lagstiftning kommer inte solel i någon större skala 

användas till att minska effekttoppar. Solceller riskerar därmed att endast vara en störande 

del i elnätet för nätägaren, då dessa genererar övertoner. 
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6.4 Framtida arbete 

Eftersom elbilar är i ett tidigt stadium och idag vet vi inte hur stor del av marknaden dom 

kommer ta. Ny teknik kan komma att leda till miljövänliga bränslen som tar 

marknadsandelar från elbilarna. Eftersom båda undersökta områden har stor tillgänglig 

effekt föreslår denna rapport att Arvika teknik i första hand satsar på att försöka styra 

elbilsladdningen. 

Att anpassa nättariffer så att ett lågt och jämt effekttag uppmuntras skulle kunna öka 

nyttan för anslutna nätkunder att installera energilager samt att jämna ut nuvarande 

energiförbrukning. Om teknikutvecklingen går fort och priset på energieffektiva 

komponenter sjunker kan det vara möjligt att varje bil fungerar som ett energilager i 

framtiden. För nätägare kan det vara en enklare och billigare metod att uppmuntra till ett 

jämnare effektuttag än att söka bygga egna energilager, främst eftersom lagstiftning 

begränsar nätägarnas möjlighet att använda energilager till effektstyrning. 

Arvika Teknik bör prioritera elmätare med möjlighet styrning och mätning i realtid. Med 

ökad realtids övervakning och styrning kan nätägare förutse och förebygga avbrott och el 

kvalitetsproblem. Med ekonomiska incitament kommer med sannolikhet många kunder 

acceptera styrning av elbilsladdning från sin nätägare. Till tekniken måste även relevanta 

tjänster kopplas. Andra arbeten har föreslagit någon form av prioriterings planering, där 

kunder kan välja prioriteringsgrad på sin elbilsladdning [24].  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Rådata för båda transformatorer 

 

Figur 11: Effektförbrukning i transformator 017 Röllekan för augusti 2018 

 

 

Figur 12: Effektförbrukning i transformator 017 Röllekan för oktober 2018 
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Figur 13: Effektförbrukning i transformator 017 Röllekan för december 2018 

 

 

Figur 14: Effektförbrukning i transformator 122 Röllekan för mars 2018 
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Figur 15: Effektförbrukning i transformator 122 Röllekan för oktober 2018 

 

 

Figur 16: Effektförbrukning i transformator 122 Röllekan för augusti 2018 
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Figur 17: Effektförbrukning i transformator 122 Röllekan för december 2018 

 

Bilaga 2: Global solinstrålning från SMHIs mätstation i Karlstad 

 

Figur 18: Global solinstrålning i SMHIs mätstation Karlstad för mars 2018 
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Figur 19: Global solinstrålning i SMHIs mätstation Karlstad för augusti 2018 

 

 

Figur 20: Global solinstrålning i SMHIs mätstation Karlstad för oktober 2018 
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Figur 21: Global solinstrålning i SMHIs mätstation Karlstad för december 2018 

 

Bilaga 3: 2018 års effektförbrukning i östra Taserud 

 

Figur 22: Mars månads förbrukade effekt i transformator 122 Taserud, varje linje representerar en dag i månaden 
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Figur 23: Oktober månads förbrukad effekt i transformator 122 Taserud, varje linje representerar en dag i månaden 

 

 

Figur 24: December månads förbrukad effekt i transformator 122 Taserud, varje linje representerar en dag i månaden 
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Bilaga 4: 2018 års effektförbrukning i Röllekan 

 

Figur 25: Mars månads förbrukad effekt i transformator 017 Röllekan, varje linje representerar en dag i månaden 

 

Figur 25: Augusti månads förbrukad effekt i transformator 017 Röllekan, varje linje representerar en dag i månaden 
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Figur 26: Oktober månads förbrukad effekt i transformator 017 Röllekan, varje linje representerar en dag i månaden 
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Bilaga 5: Graf över global solinstrålning från SMHIs mätstation i Karlstad, 2018 

 

Figur 27: Global solinstrålning per kvadratmeter augusti 2018 

 

 

Figur 28: Global solinstrålning per kvadratmeter oktober 2018 
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Figur 29: Global solinstrålning per kvadratmeter december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


