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Sammanfattning 

Sweco har som underlag för det kunskapsunderlag för hållbara transporter som ska tas 

fram av Region Östergötland skapat denna underlagsrapport för att:  

1) Beskriva förutsättningarna för laddning av elfordon och möjlig påverkan på 

elnätet till år 2030, gällande kapacitet och möjliga flaskhalsar. Även ny 

elproduktion och belastning belyses. 

2) Ge argument för möjlig produktion, distribution och användning av vätgas år 2030 

med utblick mot 2050. 

 

Elfordon introduceras idag på bred front i samhället och laddinfrastruktur för dessa fordon 

är under uppbyggnad, främst för elbilar, men också för elbussar i ett antal städer i 

Sverige. Det finns idag fyra vätgastankstationer och några 10-tal bränslecellsbilar i 

Sverige, ytterligare introduktion förutsätter dock fortsatt teknik- och marknadsutveckling. 

 

Laddinfrastruktur byggs upp på många platser i samhället, vätgastankstationer kan 

emellertid vara betydligt färre för att täcka samma antal fordon tack vare kort tanktid och 

högre energiinnehåll. Total energiförbrukning för att producera vätgas i jämförelse med 

erforderlig laddning av samma antal batteri-elfordon är högre, och om den vätgasen 

produceras via elektrolys skulle elförbrukningen för samma antal fordon som för 

batterielfordon att vara högre med högre energiuttag, dock jämnare effektuttag, än för 

batteri-elfordonen. 

 

Sammanfattande slutsatser – Elfordon och elnät 

För att besvara hur elnätet i Östergötland kan hantera en ökad andel laddningsbara 

fordon har Sweco genomfört intervjuer med elnätsföretag verksamma i området. Utöver 

att ställa generella frågor, har också fyra geografiska områden identifierats som 

undersökts mer noggrant (Arkösund, Rimforsa, Lindö och Ekängen).  

Huruvida elnätet kommer klara av en ökad andel elfordon i Östergötland beror på hur stor 

omfattningen blir. Generellt sett kan sägas att det sannolikt kommer att krävas 

nätförstärkningar när punktladdning ska installeras, exempelvis längs med vägarna där 

snabbladdare installeras oavsett trafikslag, vid parkeringsplatser för flerfamiljshus och 

parkeringshus. Dedikerade laddplatser nyansluts och elnätet som försörjer dem 

dimensioneras vid upprättande av dem. De flesta anslutningar kan sannolikt ske med 

endast lokala förstärkningar och därmed till en rimlig kostnad. Ett nätföretag nämner dock 

att anslutningarna för punktladdning med höga effekter i centrala delar av en stad kan 

komma att bli dyra om det inte finns en överkapacitet. Viktigt i sammanhanget för att 

reducera kostnad är att föra en dialog med elnätsföretaget i fråga om vilken plats som är 

mest lämplig för laddning ur elnätets perspektiv.  

För hemmaladdning har inte elnätsföretaget samma kontroll eftersom det inte är fråga om 

en nyanslutning i de flesta fall. Istället är det exempelvis laddning som tillkommer till en 

befintlig husanslutning. Huruvida elnätet i Östergötland kan hantera hemmaladdning ur 
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en kapacitetssynpunkt är som tidigare nämnt kopplat till hur stor omfattningen av elfordon 

blir. Överlag svarar elnätsföretagen med att elbilsladdning generellt inte ses som ett 

problem för närvarande. Ett av företagen nämner dock att det eventuellt skulle kunna bli 

kapacitetsproblem i landsbygdsnätet om omfattande elbilsladdning skulle ske. Två 

elnätsföretag nämner att de flesta näten i villaområdena har överkapacitet i dagsläget. I 

tätorter nämns inga problem kopplat till hemmaladdning. Ett nätföretag nämner att 

kapacitetsproblemen inte kommer att upptäckas plötsligt i ett område, istället är det 

problem med att bibehålla elkvalitet som först kommer visa sig, vilket ger en indikation på 

att kapacitetsproblem skulle kunna uppstå.  

Vad gäller scenariot för områdena Arkösund, Rimforsa, Lindö och Ekängen så bör 

områdena klara av den extra topplast som anges av scenariot, med undantag av Lindö 

som skulle behöva en förstärkt matning av el till området. 

Övrig lastutveckling, såsom datahallar och industrier, skulle sannolikt behöva 

nätförstärkningar om sådana nyansluts eftersom effekterna är höga vid sådan typ av last. 

Någon sådan nyanslutning är inte planerad i regionen i dagsläget, en sådan kan 

emellertid komma att ske med relativt kort varsel. En sådan etablering får dock räkna 

med att bära betydande kostnader för elanslutning och tillgång till elnätskapacitet är en 

avgörande parameter när exploatören väljer plats. 

Distribuerad produktion, främst genom solceller, ökar, men bedöms samtidigt inte skapa 

svåra framtida kapacitetsproblem. Det kan däremot innebära elkvalitetsproblem. Även 

laddning av elfordon kan potentiellt innebära utmaningar ur elkvalitetssynpunkt. 

Värt att nämna är den troligtvis långa ledtiden för att bygga fram elnätsanslutningen när 

en ny laddstation planeras. Viktigt i sammanhanget är att kommunikationen mellan 

kommuner/region och elnätsföretag är god så att elnätsföretagen är medvetna om 

framtida lastutveckling i ett tidigt skede. 

 

Sammanfattande slutsatser – Vätgas 

Det finns en god potential för vätgasproduktion i Östergötlands län, och det är ett 

intressant alternativ med vätgas till 2030 då det kan minska det eventuella gapet som 

uppstår mellan potentialen för biodrivmedel och elfordon med batteri, samt bidra till att 

möta upp mot politiska målsättningar.  

Produktionskostnaden relativt alternativa energibärare kommer att vara starkt beroende 

av elprisutvecklingen samt gällande produktion via biogas i vilken takt regionens 

biogasproduktion kan öka. På kort sikt kommer de relativt höga livscykelkostnaderna för 

vätgas göra att andra alternativ väljs i första hand. Mellan år 2030 och år 2050 kan dock 

kostnaderna minska och efterfrågan på vätgas öka, parallellt med att nivån på 

elektrifiering av fordonsflottan utvecklas, samt att behovet av energilager kopplat till elnät 

ökar i takt med att elproduktionen till allt större del blir av intermittent karaktär.  

De närmaste åren är det främst långväga lätta fordon som är intressanta för vätgasdrift, 

tex en andel av personbilarna, taxi och distributionsfordon. Även lastbilstillverkare ser en 
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möjlig utveckling där vätgas kan bli ett viktigt drivmedel på längre sikt givet strängare 

utsläppskrav, vilket ses att det ges uttryck för i större städer med höga miljöambitioner i 

dagsläget. 

Hur mycket vätgas som kommer att användas i olika tillämpningar, och särskilt i 

fordonsflottan, kommer till stor del att vara påverkat av många olika faktorer. Det är ännu 

inte givet till vilken utsträckning bränslecellsfordon kommer att utvecklas och introduceras 

globalt eller i Europa under de kommande årtiondena. Fordonsutvecklingen kommer att 

vara styrande i denna fråga, men även vara beroende av den politik och den styrning 

som införs på transportområdet. De vätgastankstationer som behövs för att introducera 

fordon behöver byggas, och för detta finns det idag både intressenter och 

bidragsmöjligheter. 
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1 Bakgrund till rapporten 

Sweco har som underlag för det kunskapsunderlag för hållbara transporter som ska tas 

fram av Region Östergötland skapat denna underlagsrapport för att:  

 Beskriva förutsättningarna för laddning av elfordon och möjlig påverkan på 

elnätet till år 2030, gällande kapacitet och möjliga flaskhalsar. Ny elproduktion 

och belastning ska belysas. 

 

 Ge argument för möjlig produktion, distribution och användning av vätgas år 2030 

med utblick mot 2050. 

Notera att detta är en tvådelad rapport där elfordons- och elnätsfrågorna behandlas i den 

första delen och vätgasfrågorna separat i den andra delen. 

 

Denna rapport är en planerad komplettering av den första rapport som levererades i juni 

2018, och levereras november 2018.  
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2 Elfordon och elnät 

Den första delen av denna rapport behandlar elfordons roll som framtida transportmedel i 

Östergötland, ur perspektivet elnätets förmåga att hantera en växande andel elfordon. 

Viss hänsyn till andra framtida utmaningar såsom ökad andel lokal elproduktion har 

tagits. Kapitlet inleds med att beskriva syftet, avgränsningar och metod. En bakgrund i 

ämnet ges även, där exempelvis begrepp såsom energi, effekt och kapacitet diskuteras.  

2.1 Syfte 

Syftet med den första delen av denna rapport är att utreda förutsättningarna för en 

växande andel elbilar i Östergötland fram till 2030, med avseende på elnätet. Mer 

specifikt besvarar rapporten följande frågor för tidsperspektivet 2030: 

 Finns det några flaskhalsar i kapaciteten för elnätet i Östergötland? 

 Är en växande andel elfordon ett hot mot elkapaciteten? 

2.2 Avgränsningar 

Rapporten behandlar elfordon, med fokus på elbilar. Elbussar, ellastbilar och andra typer 

av elfordon som inte kan klassificeras som elbilar nämns i rapporten, dock i mindre 

utsträckning. Anledningen till detta är att laddning av elbussar, lastbilar och andra större 

elfordon kan jämföras med ”punktladdning”, vilket tas upp nedan i stycket 2.7 Framtida 

lastutveckling. I nuläget är elbilar i en klar majoritet vad gäller antal i jämförelse med 

andra elektrifierade fordonsslag
1
. Laddeffekterna som krävs för att ladda elektrifierade 

lastbilar och bussar är visserligen större än för personbilar, emellertid bedömer författarna 

att antalet inte är tillräckligt och att framtidens tekniklösningar inte är tillräckligt entydiga 

för att motivera ett eget avsnitt i denna rapport förutom inom avsnittet där ”punktladdning” 

finns beskrivet.   

2.3 Metod 

Frågeställningarna beskrivna i avsnitt 2.1 besvaras i rapporten huvudsakligen genom 

skriftliga frågor och intervjuer till elnätsbolag verksamma i Östergötland, där svaren 

analyserats på erfarenhetsmässiga grunder. De frågor som ställts berör främst 

kapaciteten i respektive elnätsoperatörs nät, exempelvis om näten dimensioneras med 

överkapacitet i planeringsfasen och hur kapaciteten ser ut i olika delar av nätet. 

Ytterligare frågor som berörts är utmaningar med hemmaladdning respektive 

punktladdning ur ett elnätsperspektiv, men frågor kring andra typer av eventuella 

utmaningar såsom lokal produktion har också ställts.  

Utredningen har gjorts i två intervjufaser. Frågorna som ställts i den första fasen (våren 

2018) är av generell karaktär, där svaren således blir generella. De företag som deltagit i 

undersökningen är Vattenfall Eldistribution (lokalnät och regionnät), E.ON 

Energidistribution, Tekniska verken och Mjölby Kraftnät. I undersökningen har ett par 

elnätsföretag utelämnats vilka endast har en liten mängd elnät i regionen och därmed inte 

påverkar resultatet av undersökningen nämnvärt. 

                                                      
1
 Trafikanalys (2017). Prognoser för fordonsflottans utveckling i Sverige. Rapport 2017:8. 

Stockholm: Trafikanalys 
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I den andra intervjufasen (hösten 2018) har fyra områden i Östergötland valts ut för att 

låta elnätsföretagen svara mer detaljerat kring elfordons eventuella påverkan på elnätet 

för just dessa områden. I Tabell 1 kan de utvalda områdena ses, tillsammans med vilket 

elnätsföretag som är nätägare för respektive område, Som kan ses av tabellen är det 

E.ON eller Tekniska verken som är nätägare för de fyra områdena, vilket innebär att den 

andra intervjufasen genomförts uteslutande med dessa. 

Tabell 1: Områdena som innefattas av scenariot. 

Område Placering geografiskt Huvudsaklig typ av område Elnätsägare 

Arkösund Norrköpings skärgård, 

Vikbolandet 

Fritidshusområde E.ON 

Rimforsa Ca 40 km söder om Linköping Mindre tätort E.ON 

Lindö Förort till Norrköping Villaförort E.ON 

Ekängen Förort till Linköping Villaförort Tekniska verken 

Som ett diskussionsunderlag till intervjuerna har ett scenario skapats, vilken beskriver 

elfordonens utbredning i de olika områdena år 2030 och därigenom hur mycket 

belastning på elnätet som förväntas adderas till dagens topplast. Scenariot beskrivs i 

Bilaga 1: Scenario för laddning av elfordon. 

2.4 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs begreppen effekt, energi och kapacitet. Vidare beskrivs elnätets 

uppbyggnad i Sverige och Östergötland, avslutat med framtida lastutveckling med fokus 

på elfordon. 

2.4.1 Effekt och energi  

Ett begrepp som är fundamentalt när det gäller förståelsen av kraftsystemet är effekt. 

Effekt är energi per tidsenhet. Energi anges ofta i enheten kWh (kilowattimmar), och 1 

kWh är den energimängd som behövs för att kunna använda effekten 1 kW kontinuerligt 

under en timmes tid. 

Kraftsystemet kan jämföras med en bil som håller en viss hastighet – lagom mycket gas 

måste ges hela tiden. Energin är bensinen i tanken, och hur mycket gas som måste ges 

återspeglar effekten. I en brant uppförsbacke räcker det inte med att ha bensin (energi) i 

tanken – motorn behöver vara kraftig nog, det vill säga ha en viss effekt. Ett annat 

exempel för att belysa skillnaden mellan energi och effekt är följande: ett samhälle med 

dess invånare har under en timme ett behov av att förbruka en energimängd av 1 MWh. 

Stadens kraftförsörjning har möjlighet att producera den energimängden, men bara på 

två timmar istället för en. Det uppstår därmed en effektbrist, eftersom stadens invånare 

har ett effektbehov av 1 MW (1 MWh / 1 h), medan kraftförsörjningen endast kan 

producera 0,5 MW (1 MWh / 2 h). 

I kraftsystemet behöver den producerade elektriska effekten hela tiden matcha den 

konsumerade elektriska effekten.  

När begreppet ”kapacitet” används med avseende på elnät är det effekt som avses. 

Elnäten dimensioneras för att klara att överföra en viss effekt. Elanvändningen i Sverige 

är som högst under vintern, till stor del beroende på att behovet av värme och belysning 
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är större än på sommaren. El används för uppvärmning både genom direktverkande 

elradiatorer och genom elberoende värmepumpar. Därmed är effektbehovet som störst 

under denna tid, och det är också det största effektbehovet som elnätet dimensioneras 

efter. Om effektbehovet ökar, genom exempelvis ökat invånarantal, etablering av 

industrier eller ökat effektbehov hos befintliga kunder i ett område som redan ligger nära 

sin kapacitetsgräns, behöver kapaciteten i elnätet utökas. Detta görs genom utbyggnad 

av elnätet, till exempel genom att bygga nya ledningar, transformatorer och ställverk.  

Ett centralt begrepp för att bedöma kapacitetsbehov är sammanlagring av elektrisk last. 

Sammanlagring är ett mått på hur ofta ett högt kapacitetsbehov för en viss typ av elektrisk 

last sammanfaller. Last som har god sammanlagring är slumpmässig till sin karaktär – 

effektbehovet uppstår inte för all ansluten last samtidigt. Ju fler laster man adderar, desto 

mindre är sannolikheten att effektbehovet sammanfaller och därmed blir det totala 

behovet av kapacitet mindre. Ett exempel kan vara elektriska varmvattenberedare. 

Elnätsanslutningen till varje byggnad dimensioneras för att minst klara byggnadens 

maximala elbehov. Denna effekt kanske endast utnyttjas någon eller några timmar varje 

år. Det maximala elbehovet för varje byggnad i ett område behövs därför, normalt sett, 

inte adderas då dessa sammankopplas – effekttopparna kommer inte sammanfalla. Last 

som har dålig sammanlagring är inte slumpmässig – det finns ett beroende mellan 

effekttopparna hos olika anläggningar. Exempel på last med dålig sammanlagring är 

uppvärmning av byggnader, där behovet följer en gemensam parameter – 

utomhustemperaturen. 

2.5 Elnätets uppbyggnad 

El transporteras från dess produktionskälla till elkonsumenter via elnätet. Elnätet kan 

grovt sett delas in i olika nivåer; stamnätet (400-220 kV) som ägs och drivs av det statliga 

affärsverket Svenska kraftnät, regionnätet (170-30 kV) som drivs och ägs främst av 

Vattenfall, E.ON och Ellevio, samt lokalnätet (20-0,4 kV). Det finns ett stort antal 

lokalnätsföretag i Sverige, ca 170 stycken. Lokalnätsföretagens storlek varierar kraftigt, 

från Vattenfall, E.ON och Ellevio med omkring en miljon nätkunder var till små 

elnätsföretag med några hundra kunder. 

El transporteras exempelvis från norra delen av Sverige till södra delen med hjälp av 

stamnätet. För att elen ska nå slutkund, som kan vara allt från en större industri direkt 

anslutna till regionnätet till en mindre lägenhet i lokalnätet, så måste spänningen 

transformeras ner till regionnätsnivå respektive lokalnätsnivå.  

Lokalnäten är finmaskiga och når ut till varje elanvändare. Därmed är lokalnäten också de 

som har störst utbredning. Lokalnätet ansluter till regionnätet i mottagningsstationer, där 

spänningen transformeras från regionnätspänning till mellanspänning, normalt 10 eller 20 

kV. Mellanspänningsnätet når alla elektrifierade områden i Sverige. Innan elen kan 

användas av slutanvändare behöver den transformeras en gång till ner till 0,4 kV, den 

spänningsnivå som når den absoluta majoriteten av elanvändare. Transformeringen sker 

i nätstationer. En nätstation försörjer normalt dess närområde, upp till några hundra 

meter. Det elnät som förbinder nätstationen med slutkunden kallas ibland för 

lågspänningsnät.  
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Elen i Sverige produceras mestadels från vattenkraft- och kärnkraftverk, som är anslutna 

till stamnätet där el transporteras över långa avstånd över hela Sverige. Det blir dock allt 

vanligare att el dessutom produceras i lokalnätet i anslutning till olika slutkunder, med 

hjälp av exempelvis solceller. Hur mycket el som ska produceras och till vilket pris 

bestäms av tillgång och efterfrågan på el, där el handlas på elbörsen Nord Pool. 

Elkonsumenter köper oftast sin el via elhandelsföretag. Se Figur 1 för en översiktlig bild 

av elens väg från produktion via elnätet till elkonsumenter.  

 

Figur 1: Elens väg i Sverige. Elen produceras och transporteras via elnätet till elanvändaren (höger 
i bild). Den handlas via elbörsen av elhandelsföretag som säljer elen vidare till elanvändaren 
(vänster i bild). 

2.6 Elnätet i Östergötland 

Elnätet i Östergötland har samma uppbyggnad som i övriga Sverige. Det finns ett fåtal 

stamnätsstationer där spänningen transformeras från 400 kV till regionnätsspänning 130 

kV. Regionnätet ägs i huvudsak av Vattenfall Eldistribution, även om E.ON också har ett 

antal ledningar i området. 

Lokalnätet drivs av fyra olika elnätsföretag: E.ON Energidistribution (Östra delen inklusive 

Norrköping, benämns E.ON i kommande avsnitt), Tekniska verken (Linköping med 

omkringliggande orter), Mjölby Kraftnät (Mjölby, Skänninge och omkringliggande orter) 
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och Vattenfall Eldistribution (Västra delen inklusive Motala samt Finspång med 

omkringliggande orter, benämns Vattenfall i kommande avsnitt). 

2.7 Framtida lastutveckling 

Användningen av elnätet har utvecklats sedan elektrifieringen av Sverige för runt 100 år 

sedan och utvecklingen fortsätter. I detta avsnitt beskrivs några trender som påverkar hur 

elnäten utnyttjas. 

2.7.1 Elfordon och laddning 

Elbussar och ellastbilar laddas oftast vid dedikerade laddplatser såsom depåer eller 

laddare vid busshållplatser (liknande ”punktladdning” beskrivet nedan i avsnitt 3.3). För 

dagens elbussar är effekterna upp emot 600 kW, där även flera kan laddas på samma 

ställe. Den fordonstyp som kommer stå för den största omfattningen vad gäller kapacitet 

och laddning i elnätet lär vara elbilar, vilket är beskrivet nedan tillsammans med 

elbilsladdning.  

Elbilar laddas antingen via hemmaladdning eller publik laddning, där det sistnämnda 

innebär laddning vid offentliga platser såsom köpcenter, centrala parkeringar och 

besöksattraktioner, eller dedikerade laddplatser. Publik laddning kan i sin tur klassificeras 

som snabbladdning om det tar maximalt 30 minuter att återladda batteriet till 80 % 

laddningsnivå. EU klassificerar snabbladdning som en gräns på över 22 kW i laddeffekt
2
, 

men i och med att teknikutvecklingen av elbilar går snabbt framåt med ökad 

batterikapacitet så utgår denna rapport från den förstnämnda definitionen.  

Elen som finns i dagens elsystem är växelström. Vid växelström färdas elen via tre faser. 

Anledningen till att det finns tre faser istället för en är bland annat att det reducerar motor- 

och generatorvibrationer och ger ett jämnt vridmoment i maskiner, samt också att mer 

effekt kan överföras per ledarmaterial. När ett elfordon laddas kan det göras via enfas 

eller trefas beroende på om elbilsmodellen och kontakttypen stödjer det. Med 

trefasladdning kan högre effekter uppnås jämfört med enfasladdning.  

Effekten som fås vid hemmaladdning beror dels på fastighetens elinstallation, dels på 

kontakttypen för fordonet. Givet 230 V och 16 A-säkring vilket är vanligt för en villa eller 

ett radhus, blir effekten för enfasladdning 3,7 kW, under förutsättning att kontakttypen 

klarar av att leverera samma effekt till fordonet. Effekten kan höjas till tex 22 kW, men då 

måste anslutningen vara trefas 400 V med 32 A-säkring.  

Vad gäller publik laddning som inte kategoriseras som snabbladdning så varierar effekten 

mellan 2,3 kW och 22 kW. För snabbladdning, givet definitionen 30 minuter att återladda 

80 % laddningsnivå, så brukar det med dagens elbilar innebära 50 kW i laddeffekt, men 

Teslas supercharger
3
 har en effekt av 120 kW. I framtiden kommer dock inte laddeffekter 

om 50 kW räcka för att definieras som snabbladdning enligt LaddinfraÖsts utredning
4
, då 

                                                      
2
 Strömfelt, G., & Österqvist, E. (2017). Strategi för utbyggnad av laddstationer i östra 

mellansverige. Uppsala: LaddInfraÖst. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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det redan inom 2-3 år från det att utredningen gjordes 2017 kommer finnas elbilar som 

kräver upp till 7 gånger så mycket effekt för att snabbladda. De framtida snabbladdarna 

för personbilar kan behöva klara laddeffekter på 350 kW
5
. 

I dagsläget finns det totalt 265 laddpunkter i Östergötland
6
. Vid utgången av 2016 fanns 

det nio snabbladdare i Östergötland, varav sex är placerade längs E4
7
. 

Försäljningen av elbilar och så kallade plug-in hybridbilar med möjlighet till laddning från 

elnätet har ökar kraftigt på senare år (om än från en låg nivå), vilket kan ses i Figur 2, där 

antalet nyregistrerade bilar med sladd i Sverige visas för åren 2013-2017
8
. 

 

 

Figur 2: Nyregistrerade laddningsbara elfordon i Sverige 2013-2017 . Med "El" menas elbil, och 
med "Laddhybrid" menas hybridbil som laddas med sladd  (Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 innebär att elbilar sannolikt kommer 

fortsätta premieras. Kombinerat med allt fler modeller med bättre räckvidd kan 

utvecklingen antas fortsätta. Än så länge utgör dock eldrivna fordon endast en liten del av 

                                                      
5
 Ibid. 

6
 Power Circle. (den 11 maj 2018). Statistik - laddpunkter per län. Hämtat från 

Laddinfra.se: https://www.laddinfra.se/statistik 
7
 Strömfelt, G., & Österqvist, E. (2017). Strategi för utbyggnad av laddstationer i östra 

mellansverige. Uppsala: LaddInfraÖst. 
8
 Statistiska Centralbyrån. (den 16 Maj 2018). Nyregistrerade personbilar efter län och 

kommun samt drivmedel. Månad 2006M01 - 2018M04. Hämtat från Statistiska 
Centralbyrån: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__TK__TK1001__TK1001A/P
ersBilarDrivMedel/?rxid=cc40338f-6411-4665-8338-10e84ecd5b67 
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den befintliga fordonsflottan. I Östergötland är 0,2 % av fordonsflottan rena elbilar och 0,4 

% är elhybrider. 

Samtidigt är laddningsbara fordon ojämnt spridda över landet, där storstadsområdena har 

en snabbare utveckling än mer glest befolkade områden. Under 2017 var 5,2 % av alla 

nyregistrerade bilar i Sverige antingen elbilar eller laddhybrider, det vill säga har möjlighet 

att laddas från elnätet. Motsvarande siffra för Östergötlands län är 3,4 %
9
. 

2.7.2  Förändrade konsumtionsmönster 

Hur el används utvecklas snabbt. Det har skett en betydande energieffektivisering av 

exempelvis vitvaror, men också i många industriprocesser. Samtidigt påverkas 

elanvändningen kraftigt av uppvärmningen av byggnader.  

2.8 El för uppvärmning 

Hur uppvärmning sker i byggnader har stor betydelse för belastningen i elnätet, särskilt 

vid kall väderlek. I de flesta eldistributionsnät i Sverige sker effekttoppen vid kall väderlek. 

Det går tydliga trender i uppvärmningssätt. Figur 3 visar uppvärmningssätt för småhus 

perioden 2002-2014
10

. Där kan tydligt ses att andelen småhus som värms med el eller 

luftvärmepumpar minskade fram till 2010. Detta berodde främst på minskad andel 

direktverkande eller vattenburen eluppvärmning. Från 2011 ökar istället andelen igen. 

Det beror främst på introduktionen av ett större antal värmepumpar. 

                                                      
9
 Statistiska Centralbyrån. (den 16 Maj 2018). Nyregistrerade personbilar efter län och 

kommun samt drivmedel. Månad 2006M01 - 2018M04. Hämtat från Statistiska 
Centralbyrån: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__TK__TK1001__TK1001A/P
ersBilarDrivMedel/?rxid=cc40338f-6411-4665-8338-10e84ecd5b67 
10

 Energimyndigheten. (2015). Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 
2014. Eskilstuna: Statens energimyndighet. Hämtat från 
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/032ae48379024b0e8434a350fb308bcf/
energistatistik-for-smahusflerbostadshus-och-lokaler-2014.pdf 
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Figur 3 Uppvärmningssätt av småhus (Källa: Energimyndigheten, 2015) 

Luftvärmepumpar, antingen luft/luft eller luft/vatten, har normalt betydligt lägre 

elförbrukning än direktverkande eller vattenburen eluppvärmning. Utbytet kan vara så bra 

som 1:5, det vill säga en kWh tillförd el ger fem kWh värme. Vid kall väderlek minskar 

dock utbytet drastiskt. Det är ur elsystemets synvinkel problematiskt, då det ger 

belastningstoppar som sammanfaller med direktverkande och vattenburen elvärme. 

Tidigare har det funnits ett mer eller mindre linjärt samband mellan utetemperatur och 

belastning i många eldistributionsnät. På senare år har flera elnätsföretag upplevt att 

detta mönster brutits eller att kurvan blivit brantare, med en starkt ökande belastning när 

temperaturen sjunker till -10C - -20C. Detta misstänks bero på luftvärmepumpar. 

Andra typer av värmepumpar såsom bergvärmepumpar, jordvärmepumpar och 

sjövärmepumpar har inte samma drastiskt ökande elförbrukning vid kall väderlek 

eftersom de arbetar mot mer temperaturstabila värmelager, även om de ofta behöver 

spetsvärme vid kall väderlek. 

I val av uppvärmningssystem finns en viss granneffekt. Om ett hushåll skaffar ett 

värmesystem kan det leda till att grannar väljer samma system. Det kan innebära att det 

uppstår ”kluster” med hus som har luftvärmepumpar som värmekälla som orsakar lokala 

belastningsproblem i elnätet. 

Samtidigt är nya byggnader mer energieffektiva än äldre och kräver mindre uppvärmning. 

Det skulle också gå att styra värmepumpsanläggningar effektivare för att minska 
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belastningen i elnätet. Detta motverkar trenden med större effekttoppar på grund av 

uppvärmning.  

2.8.1 Lagring 

Teknik för lagring av el utvecklas snabbt och priset sjunker. Lagring kan ske på alla 

nivåer i kraftsystemet, från stora stam- eller regionnätanslutna pumpkraftverk till mindre 

batterisystem i enskilda hushåll. Det finns system avsedda för konsumentmarknaden idag 

och dessa erbjuds ibland tillsammans med solcellspaket. Dagens små system består av 

batterier, men det kan också komma lagringssystem exempelvis baserade på gas. 

2.9 Vehicle-to-grid 

Även laddningsbara fordon skulle kunna utgöra en lokal lagringskälla som kan användas 

för att utjämna toppar i enskilda kunders förbrukning, ett koncept som kallas vehicle-to-

grid. Om exempelvis nätföretag skulle införa kraftiga effekttariffer är det rimligt att anta att 

det på sikt skulle kunna komma program för elfordon som tillåter att elbilens batteri 

utnyttjas i syfte att stötta hushållets elsystem för att kapa effekttoppar. Vehicle-to-grid 

innefattar dessutom konceptet att låta elfordonens laddningstid fördröjas för att laddas 

när nätets belastning är som minst under en given tidsperiod. Dessa koncept är tilltalande 

ur ett tekniskt perspektiv då det är ett sätt att frigöra kapacitet i nätet. Standarden för 

laddningskontakt som ska gälla för publik laddning från och med 2017 kräver en 

kommunikation mellan laddstation och fordon, och därmed är standarden för 

laddningskontakterna förberedda för vehicle-to-grid-lösningar.
11

 För att vehicle-to-grid ska 

implementeras måste dock vissa tekniska och marknadsmässiga lösningar tillämpas. 

Exempelvis måste laddstationerna kommunicera i realtid med elnätet, och dessutom 

måste vissa marknadsstrukturer utvecklas och utnyttjas för att ett sådant koncept ska 

kunna bli genomförbart. Detta innebär exempelvis att elfordonsanvändare skulle kunna 

sälja tillstånd till en tredje part (aggregator) att använda sina inpluggade bilar som 

kapacitet i form av balanskraft på balansmarknaden.  

2.10 Övrig framtida lastutveckling  

Sedan Sverige elektrifierades för cirka 100 år sedan har sättet att producera och använda 

el utvecklats. Denna förändring har inte stannat av. Utvecklingen debatteras ofta och på 

senare år har miljö- och klimatperspektivet blivit allt viktigare. 

En elanläggning som byggs idag behöver klara morgondagens krav, och det är inte bara 

en eventuellt växande andel av elfordon som kan komma att påverka kapacitetsbehovet i 

framtidens elnät. Det är därför nödvändigt att resonera om hur framtida generella 

förändringar i produktions- och förbrukningsmönster kommer påverka hur elnätet 

används. I detta avsnitt tas några långsiktiga trender upp och diskuteras.  

Diskussionen rör främst hur hushållskunders elanvändning utvecklas. Elanvändningen 

bland företag påverkas av den allmänna konjunkturen och följer inte nödvändigtvis 

samma mönster. På senare tid har energieffektivisering generellt inneburit ett minskat 

                                                      
11

 Strömfelt, G., & Österqvist, E. (2017). Strategi för utbyggnad av laddstationer i östra 
mellansverige. Uppsala: LaddInfraÖst. 
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elbehov inom industrin. En del elintensiv industri har även avvecklats i Sverige. Detta 

minskade elbehov kan mötas upp av exempelvis etablering av datahallar som är mycket 

elkrävande. 

2.11 Distribuerad elproduktion 

En pågående trend är att en större andel av elproduktionen sker i mindre, mer 

distribuerade elproduktionsenheter. I Sverige syns det tydligt med utbyggnaden av 

storskalig vindkraft och medelstora värmekraftanläggningar samtidigt som kärnkraften 

sannolikt kommer avvecklas de kommande årtiondena. Samtidigt byggs allt fler mycket 

små anläggningar, exempelvis mikrovattenkraft, småskaliga vindkraftverk och 

solcellsanläggningar på villatak. 

Storskalig vindkraft och medelstor kraftvärme ansluts ofta till regionnäten och berör sällan 

lokalnätsföretagen. Däremot har mikroproduktionsanläggningarna potentiellt stor inverkan 

på lokalnätsföretagens elnät och verksamhet. Det mikroproduktionsslag som på kort sikt 

har störst potential är solelproduktion. Även om det är små volymer har utvecklingen varit 

kraftig de senaste åren, se Figur 4. 

 

Figur 4 Nettotillförsel av solel per år till det svenska elsystemet (Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Andelen av den totala elproduktionen är dock fortfarande försumbar, ca 0,1 %. 

Utvecklingen i andra länder visar att det kan gå mycket fort om stimulansåtgärder införs. 

Ofta lyfts Tyskland fram som ett exempel där offensiva stödsystem lett till en kraftig 

expansion av solelproduktionen, som år 2016 producerade 38 400 GWh el, motsvarande 

7 % av landets totala elproduktion
12

. En stor andel av denna elproduktion är ansluten i 

                                                      
12

 Fraunhofer ISE. (den 8 maj 2018). Power generation in Germany - assesment of 2017. 
Hämtat från FRAUNHOFER INSTITUTE FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS ISE: 
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lokalnäten, som soliga dagar kan ha betydande ”omvända flöden” i delar av systemet 

jämfört med vanliga förhållanden i Sverige. I Tyskland har den kraftiga utbyggnaden nu 

stannat av. 

Se kapitel 3.5 nedan gällande potential för solelproduktion i Östergötland. 

 

2.12 Omvärldsanalys – batterier och elnätseffekter 

 

2.12.1 Batterier  

I dagsläget används främst litiumjonbatterier (Li-jon-batterier) i elfordon. Fördelar med Li-

jonbatterier innefattar möjlighet till drift inom ett brett utomhustemperaturintervall, relativt 

lång livslängd samt förhållandevis god säkerhet och energitäthet. Utmaningarna för dessa 

batterier är dels kostnaden och dels en lägre energitäthet i jämförelse med traditionella 

drivmedel.  

Utvecklingen av batteriteknik sker kontinuerligt och Li-jonbatterier kan komma att ersättas 

av nya tekniker med högre prestanda, t.ex. sett till energitäthet, livslängd och/eller lägre 

kostnader. Det är emellertid inte uppenbart vilken teknik som kommer vara dess 

ersättare, eller när i tiden detta kommer att ske. Någon ny teknik förväntas inte 

introduceras kommersiellt inom de närmaste åren. Det bör noteras att Li-jonbatterier 

består av en familj av olika kemier som skiljer sig mycket åt när det gäller 

livscykelspåverkan och livslängd. Skillnaderna är främst beroende av materialvalen för 

batteriets katod, samt om batteriet är energi- eller effektoptimerat. En studie som utförts 

av IVL visade att det finns kunskapsbrist om livscykelseffekterna av batterier
13

.   

Det finns ett flertal material som används vid batteritillverkning vilka bedöms som kritiska 

av EU gällande deras ekonomiska betydelse och tillgänglighet. Kobolt och grafit är 

exempel på dessa material
14

. EU:s definition av ett kritiskt material innefattar bland annat 

huruvida utvinningen innebär allvarliga sociala brister, såsom barnarbete och bristfälliga 

arbetsmiljövillkor. Dessutom finns risker angående tillgång till material såsom litium och 

nickel då dessa är icke-utspridda tillgångar, det vill säga att utvinningen av dessa material 

är koncentrerade till vissa länder, samtidigt som det finns begränsade möjligheter till 

återvinning.  

Dessa negativa sociala och miljömässiga konsekvenser kan minimeras med tillverkning 

av nya batterikemier som använder en mindre mängd av de tidigare nämnda kritiska 

materialen, alternativt andra, mindre riskfyllda material. Dessutom kan återvinning minska 

jungfrulig brytning av materialen, vilket minskar de negativa konsekvenserna ytterligare.  

                                                                                                                                                 
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/Stromer
zeugung_2017_e.pdf 
13

 http://www.ivl.se/download/18.5922281715bdaebede95a9/1496136143435/C243.pdf 
14

 SGU, ‘Kritiska Material’, 2018 <https://www.sgu.se/mineralnaring/kritiska-material/> 
[accessed 19 October 2018]. 
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När EU:s Batteridirektiv (“Direktiv 2006/66/EC om batterier och ackumulatorer och 

förbrukade batterier och ackumulatorer”
15

) trädde i kraft var användningen av Li-

jonbatterier till elfordonsapplikationer begränsad, varför det saknas ett särskilt fokus på 

denna typ av batterier. Enligt Batteridirektivet bör följande uppfyllas
16

: 

 En återvinningsgrad på 25 % för bärbara batterier ska vara uppfylld senast 

september 2012 och 45 % september 2016; 

 Förbud mot bortskaffande genom deponering eller förbränning av batterier i 

industriella- och/eller fordonstillämpningar (vilket i praktiken sätter in ett 100 % 

insamlings- och återvinningsmål); och 

 Införande av krav på återvinningseffektivitet för att säkerställa att en stor andel av 

avfallet från återanvända batterier återvinns (65 % för blybatterier, 75 % för 

nickelkadmiumbatterier och för 50 % andra batterier). 

Li-jonbatterier som används i fordonstillämpningar berörs av det andra och tredje målet. 

Återvinningseffektiviteten är massbaserad, det vill säga att 50 % av batteriets vikt måste 

återvinnas. Det garanterar dock inte att särskilda material kommer att återvinnas, målet 

kring återvinning skiljer inte mellan kritiska och icke-kritiska material
17

. Kommande 

uppdateringar av direktivet kommer troligtvis att anpassa regelverk och definitioner 

gällande återvinning av Li-jonbatterier. 

OECD:s ”Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 

Conflict-Affected and High-Risk Areas” är den standard som i dagsläget används för 

spårbarhet av kritiska material. Det bör noteras att batterimaterialens försörjningskedjor 

är långa vilket innebär att många aktörer och länder involveras. Det innebär att det är en 

utmaning att nå 100 % spårbarhet. Det är batterileverantörerna som ska visa att dessa 

riktlinjer har uppföljts. Köparen kan förstås ställa kompletterande krav vid inköp och 

upphandling. 

 
2.12.2  Elnätseffekter 

Länder med högutvecklade elnät, såsom Tyskland, Nederländerna och de nordiska 

länderna förväntas kunna hantera effektbehov för elfordon bättre än länder med mindre 

utvecklade nät, såsom Polen, Litauen, Ungern och Estland
18

. I de flesta europeiska 

länderna finns överkapacitet under natten på grund av kraftvärme- och 

                                                      
15

 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=En 
16Eurostat, ‘Batteries’, 2018 <http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/key -waste-streams/batteries> 
[accessed 25 September 2018]. 
17

 Jan Tytgat, ‘The Recycling Efficiency of Li-Ion EV Batteries According to the European 
Commission Regulation, and the Relation with the End-of-Life Vehicles Directive 
Recycling Rate’, World Electric Vehicle Journal, 6.4 (2013), 1039–47 
<https://doi.org/10.1109/EVS.2013.6914885>; Vasileios Drabik, Eleanor Rizos, 
‘Prospects for Electric Vehicle Batteries in a Circular Economy’, 2018, 43. 
18

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Speeding%20up%20Eur
opean%20Electro-Mobility.pdf 
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kärnkraftsproduktion som körs på samma nivå dygnet runt. Smarta lösningar kan jämna 

ut effekttopparna som uppstår vid elfordonsladdning, och styra över mer laddning till 

natten. Vid introduktion av mer intermittent förnybara energikällor kan laddning under 

dagen istället bli nödvändigt för att balansera effektbehovet
19

.  

Shepero (2018) har utvecklat en modell för att förutsäga laddningsbelastningen av elbilar 

i städer. Modellen utvärderar effekterna på elnätet som uppstår på grund av 

elfordonsladdning. Modellen har testats för orten Herrljunga i Västra Götaland och visade 

där att även upp till 100 % elfordon som laddas vid 3,7 kW inte skulle orsaka stora 

problem på det lokala elnätet. Ytterligare visar resultaten att det i en svensk stad behövs 

cirka 1,43 kW/elbil i extra kapacitet, givet antagandet att elfordonen laddar med 22 kW 

(vilket är högt i jämförelse med dagens normalnivå 3,7 kW) och i huvudsak med 

hemmaladdning
20

.  

I ett Energiforsk-projekt har effekterna av snabbladdning av elbussar på distributionsnätet 

undersökts
21

. Studien noterar att laddningsbehovet kan leda till ”påfrestningar för det 

lokala elnätet, vilket kan behöva förstärkas för att klara den ökade belastningen som 

elbussar innebär”. Modellen som byggdes för projektet undersöker följande möjligheter; 

effektstyrning av snabbladdningsstationer, lokal energilagring vid laddstationer, styrning 

av laddstationsområdets effekt, samt laddstyrning över tid. Resultaten för de undersökta 

områdena visar att det är möjligt att installera snabbladdstationer utan orimliga 

belastningar på distributionsnätet. Det bör noteras att investeringskostnaderna för dessa 

tekniker bör utvärderas i jämförelse med de investeringskostnader för nätförstärkningar 

som istället kan undvikas.  

Umeå Universitet har i samarbete med Biofuel Region undersökt effekterna på elnätet av 

ett ökat antal elfordon i norr (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland). 

Resultaten av studien visar att inga omfattande nätförstärkningar skulle behövas innan 

2030 för givna prognoser tack vare att dagens elnät är överdimensionerat. Denna 

uppskattning baseras på en prognos för elförbrukningen år 2030 samt intervjuer med 

berörda elnätsbolag. Andra studier konstaterar att det är viktigt att satsa på smarta 

elnätslösningar som främjar kommunikation mellan elproduktion, distribution och 

konsumtion att för att undvika effekttoppar
22

. 

Västra Götalands län har under år 2017 drivit projekt E-WEST där en omställning till 

eldrivna fordon har analyserats. Inom projektets ramar har en strategisk studie för 

utbyggnad av snabbladdning i länet publicerats. Studien påpekar att det är viktigt att tidigt 

planera för högre effekter för destinations- och snabbladdning och att erbjuda flera, och 

                                                      
19

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Speeding%20up%20Eur
opean%20Electro-Mobility.pdf 
20

 Shepero, Mahmoud, ‘Modeling and Forecasting the Load in the Future Electricity Grid 
Spatial Electric Vehicle Load Modeling and Residential Load Forecasting’ (Uppsala 
Universitet, 2018) 
21

 Energiforsk, Snabbladdning Av Elbussar i Distributionsnät (2017:455), 2017 
22

 http://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2017/05/Vision-2030-Framtidens-
laddning-av-elfordon.pdf 

http://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2017/05/Vision-2030-Framtidens-laddning-av-elfordon.pdf
http://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2017/05/Vision-2030-Framtidens-laddning-av-elfordon.pdf
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inte bara en, laddningspunkter per laddplats. Detta innebär att nätanslutningar tidigt bör 

anpassas till dessa förutsättningar för att undvika högre investeringskostnader vid ett 

senare tillfälle.  En annan viktig aspekt att fundera över är förberedelse av skyltning, 

parkeringsförbud och max. laddningstid som är tillåten per bil som laddar. Slutligen är det 

viktigt att också hantera ägandefrågan samt bestämma om underhållsansvar för 

laddinfrastrukturen
23

.   

Inom projektet E-WEST har en ytterligare rapport publicerats som skulle kunna användas 

som vägledning för kommuner som planerar för introduktion av laddinfrastruktur för 

elfordon
24

. SKL har också publicerat en omfattande rapport om laddinfrastruktur som bl.a. 

handlar om elnätbehov, kommunens roll vid etablering av laddinfrastruktur samt juridik 

kring laddplatser
25

. 

Laststyrning skulle kunna åtgärda effekttoppar genom att styra laddning till off-peak-

timmar och utjämna laddbehovet under dagen. Styrningsåtgärder faller under två 

kategorier: centraliserade, där laddning kontrolleras centralt (av t.ex. ett elnätsbolag) och 

decentraliserade, där laddningstiden enbart styrs för enskilda elfordon
26

.  

Trafikförvaltningen i Stockholm utreder under 2017 och 2018 möjligheten att storskaligt 

införa elbussar i kollektivtrafiken. Effektbehovet och energiförsörjningsfrågor är i fokus 

inom projektet, särskilt med hänsyn till investeringar till nya depåer. Projektet kommer att 

redovisas i början av 2019
27

. Projektet Puss-EL har utrett effekterna av elektrifieringen av 

transportsektorn i Göteborgs kommun. Projektet visade att dagens kapacitet är tillräcklig 

för att tillgodose omställningen, men att lokala problem skulle kunna uppstå. Studien 

diskuterar den potential som finns för att kapa effekttoppar med smart laddning och 

laststyrning, men pekar också på att styrmedel som kan främja implementering av dessa 

tekniker saknas i dagsläget
28

. 

PowerCircle har utrett möjligheter, hinder, och utmaningar vid en bredare implementering 

av smarta elnät i Sverige i sin rapport ”Elnätets roll i framtidens energisystem: 

möjligheter, hinder och drivkrafter för smarta elnätslösningar”. Rapporten påpekar att det 

finns stora osäkerheter kring framtida investeringar på elnätet och problematiserar kring 

utmaningen att göra storskaliga investeringar på elnätets kapacitet som riskera bli 

obsoleta med den kraftigt pågående teknikutvecklingen inom batteri- och 

smartnätsområdena. Dessutom rekommenderas att incitament för att testa de nya 

                                                      
23

 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/2017/laddinfrastruktur-for-elfordon.html 
24

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5776ebef1633fba4a973345/1526461200445/
2018-14.pdf 
25

 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-571-4.pdf?issuusl=ignore 
26

 Shepero, Mahmoud, ‘Modeling and Forecasting the Load in the Future Electricity Grid 
Spatial Electric Vehicle Load Modeling and Residential Load Forecasting’ (Uppsala 
Universitet, 2018) 
27

 https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Elbussar/ 
28

 https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/hallbarhet/rapport_puss_el.pdf 
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teknikerna införs, samt att regelverket kring reglering, användarflexibilitet och batterilager 

förklaras
29

. 

Användarflexibilitet och dynamisk prissättning är också viktiga faktorer för att minska 

effekttoppar i elnätet. Projekt i Kalifornien, New York, Maryland och Tyskland har visat att 

ändringar i tariffstrukturen kan påverka beteende kring laddning och således 

laddningseffekter på elnätet, men det finns vidare potential att toppa med implementering 

av användarflexibilitet
30

.  

Danmark uppskattar att nätet kan hantera cirka 100 000 EV (5 % av bilsflottan) innan 

problem med nätstabilitet uppstår. Norge har tagit fram ett scenario med 1,5 miljoner 

elfordon år 2030 och konstaterar att elnätet är i gott skick för att klara av en övergång 

men att problem i områden i de lokala näten med lägre kapacitet (som 

semesterhusområden) kan förekomma. För Island betyder den låga andelen 

energiförbrukning inom fastighetssektorn och därför lägre byggd elnätskapacitet att det 

kan uppstå problem på lokal nivå vid elbilsladdning. Sammanfattningsvis uppskattas i 

Nordic Energy Outloock 2018 att transportelektrifiering inte skulle orsaka problem på 

elnätet på nationell nivå, men att det finns det risk att lokala problem skulle kunna uppstå 
31

. 

Tabell 2 sammanställer några ytterligare studier som är relevanta gällande etablering av 

laddinfrastruktur och omställning till elfordon. Rapporterna som visas i tabellen handlar 

om elnätseffekter, livscykelanalys för batterier, samt beteendefrågor.  

 
Tabell 2 : Urval av relevanta publikationer för vidare läsning om elfordonsfrågor 

Titel  Nyckelord 

Granström et al., 2017. Användarnas 
beteende och syn på laddbara bilar.

32
 

Beteende, laddningsmönster 

Steen et al., 2013. Emissioner av 
växthusgaser och förbrukning av naturresurser 
vid tillverkning av personbilar med olika 
drivkällor - ur ett livscykelperspektiv. 

33
 

Livscykelanalys 
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 http://powercircle.org/wp-content/uploads/2018/01/Slutrapport-KAN2.0.pdf 
30

 https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Power-utility-best-practices-
EVs_white-paper_14022017_vF.pdf 
31

 http://www.nordicenergy.org/publications/nordic-ev-outlook-2018/ 
32

 http://www.trum.umu.se/digitalAssets/197/197609_self2017.pdf 
33

 http://www.trum.umu.se/digitalAssets/197/197609_self2017.pdf 
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Romare & Dahllöf, 2017. The Life Cycle 
Energy 
Consumption and 
Greenhouse Gas Emissions 
from Lithium-Ion Batteries. 

34
 

Livscykelanalys batterier 
 

Trafikkontoret Göteborgs Stad, 2016. Åtgärder 
för att stimulera elfordon och delade 
mobilitetslösningar i Göteborg. Elmob 
projektrapport. 

35
 

Policy, beteendesfrågor, elnätsfrågor 
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 http://www.ivl.se/download/18.5922281715bdaebede95a9/1496136143435/C243.pdf 
35

http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Elmob%20AP6%20Incitament%2
0-%20slutrapport%202016-05-31.pdf 
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3 Elnät - Resultat och analys 

I detta avsnitt beskrivs kapacitetssituationen i elnätet i Östergötland idag och vid en ökad 

andel elbilar utifrån de svar som regionens elnätsföretag lämnat. 

3.1 Elnätets förutsättningar för att hantera framtida lastutveckling 

Elnätens kapacitet i Östergötland är, enligt intervjuerna med elnätsföretagen, god 

avseende den last som finns i nätet idag. Det råder därmed ingen kapacitetsbrist i 

dagsläget. Det kan dock finnas lokala problem i höglastsituationer, exempelvis vid mycket 

kall väderlek.  

Elnätsföretagen tillhandahåller inte i förväg information om var kapaciteten är god 

respektive begränsad, utom i särskilda fall. Det är därför viktigt att i god tid prata med det 

berörda elnätsföretaget innan större elanslutningar. Författarna menar att en strategisk 

samordning mellan olika aktörer som är involverade (exempelvis elnätsföretag, 

beslutsfattare och stadsutformning) är nödvändig för att ökningen av elfordon i region ska 

ske så smidigt som möjligt.  

Nätföretagen har anslutningsplikt inom sitt område, de kan inte neka till att genomföra en 

elanslutning. Om den normala processen följs är det först när nätföretaget lämnar en 

offert som den som önskar ansluta vet hur mycket infrastruktur som behövs byggas och 

därmed kostnaden. För mindre anslutningar (16-25 A vilket är normalt för villor och upp till 

1 800 m från anslutningspunkt i befintligt nät) finns ett avståndsberoende maxpris för 

anslutningsavgift beslutad av Energimarknadsinspektionen. För andra anslutningar är det 

normalt självkostnad som gäller. Energimarknadsinspektionen kan pröva 

anslutningsavgifter och övriga villkor vid anslutning till elnät om den anslutande parten 

inte tycker det är skäligt. 

3.2 Hemmaladdning 

Hemmaladdning kan ske i vanliga eluttag eller genom installation av laddboxar. Som 

tidigare nämnts nyttjar ofta en elnätskund sin maxeffekt endast vid ett fåtal tillfällen. Det 

innebär att det normalt finns utrymme hos exempelvis villa- och radhuskunder att ladda 

bilen utan att uppgradera sitt elnätsabonnemang om laddning tillkommer i redan befintliga 

nät. Det är därmed svårare att anpassa näten för utökad elbilsladdning i efterhand. Som 

elnätsoperatör har denna därför mindre kontroll än vad som gäller för exempelvis 

dedikerade laddplatser då elnätet som försörjer dessa dimensioneras vid upprättande av 

dem, vilket nämns i intervjuerna med elnätsföretag.  

E.ON påpekar både vid de mer generella intervjuerna samt vid intervju om specifika 

områden att det inte är kapacitetsbrist som kommer visa sig först, utan istället problem 

med att bibehålla elkvaliteten, vilket Vattenfall också ser som en utmaning. Vid 

hemmaladdning sker den ofta som enfasladdning, vilket innebär problem relaterat till 

elkvalitet eftersom en osymmetri i spänningsförhållandet mellan de tre faserna i nätet 

uppstår om en majoritet kopplar in sig på samma fas. Ytterligare problem som kan uppstå 

relaterat till elkvalitet är spänningssänkningar och övertoner i nätet. E.ON menar att man 

på så sätt kommer att kunna märka problemen med elkvalitet succesivt och åtgärda dem, 
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vilket ger en indikation på eventuella kommande kapacitetsproblem i nätet. 

Kapacitetsproblemen kommer således inte komma utan förvarning. 

Laddning av elbilar bedöms även ha ogynnsam sammanlagring om laddningen inte styrs, 

utan att användaren laddar sin bil direkt efter arbetet eller andra dagsaktiviteter. Normalt 

har effektbehovet i elnätet två tydliga toppar, en på morgonen och en på kvällen. Om 

hemmaladdning av elfordon tillkommer under kvällstoppen och sammanlagringen är 

dålig, kan det innebära att befintliga elnät får kapacitetsproblem. Det är därmed 

fördelaktigt om det redan finns extra utrymme i näten. Ofta överdimensioneras näten 

något vid planeringsfasen, även om det skiljer sig mellan elnätsföretagen i Östergötland. 

Vid planeringsfasen överdimensionerar Tekniska verken exempelvis sitt 0,4- och 10/20 

kV-nät med 30 respektive 30-40 % vid nyexploatering och förnyelse. Mjölby Kraftnät 

däremot, dimensionerar nätet efter den befintliga lasten i nätet förutsatt att de inte har 

anledning att tro att det finns planer på att bygga ut. 

Vad gäller landsbygdsnätet nämner Tekniska verken att de generellt sett har god 

kapacitet för mindre utökningar, men att de inte har marginaler för att ansluta större 

produktionsanläggningar eller omfattande elbilsladdning utan att förstärka nätet. Vidare 

nämner man att många serviser (anslutningarna in till fastigheterna) är anpassade till max 

25 A, och skulle en ökning av elbilsladdning med ett effektbehov som överstiger 

ledningens dimensionering ske så skulle det kunna innebära relativt omfattande 

förstärkningar. 25 A motsvarar en effekt om ca 17 kW vid trefasig belastning och knappt 6 

kW enfasig last. Normalt betalar elnätskunden för förstärkning av servisledningen till 

byggnaden om det krävs att abonnemanget utökas. Om förstärkningar krävs för att en 

större andel av elnätskunderna nyttjar hela det möjliga effektutrymmet i befintliga 

anslutningar är det elnätsföretaget som bekostar uppgraderingen. Det ska dock nämnas 

att huruvida mer generella förstärkningar behövs göras eller inte i Östergötland starkt 

beror på penetrationen av elfordon samt också efterfrågade laddeffekter. 

I villaområden och förorter är näten i många fall dimensionerade för elvärme som 

uppvärmningsform av fastigheter medan det numera är övervägande 

fjärrvärmeuppvärmning, vilket nämns av Mjölby Kraftnät och Tekniska verken. Därför 

finns en överkapacitet i just dessa nät. Tekniska verken nämner även att nätet är relativt 

starkt, men i stort sett alla serviser är anpassade till 25 A-säkring, vilket i dessa fall skulle 

kunna innebära relativt omfattande förstärkningar av nätet om laddeffekterna blir höga, i 

likhet med tidigare nämnda diskussion om landsbygdsområden. Vad gäller näten i tätorter 

så är kapaciteten generellt sett god, där Mjölby Kraftnät nämner att de har en 

överkapacitet och Tekniska verken nämner att de skulle klara utökningar relativt bra. 

Skulle kapacitetsbrist uppstå i nätet kommer det främst beröra lågspänningsnätets yttre 

delar, det vill säga nätet som är närmast slutkund. Därefter kommer 

transformatorkapaciteten i nätstationer som transformerar elen ned till 0,4 kV, vara 

bristfällig. Detta beskrivs både av E.ON och Tekniska verken. Huruvida elnätsföretagen 

själva tror att det kommer bli problem i nätet vid hemmaladdning givet 16 A enfasladdning 

är dock starkt kopplat till omfattningen av elfordonsladdning, vilket E.ON påpekar. 

Tekniska verken bedömer inte att det kommer att vara ett stort problem, med undantag 
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för några få ställen. Mjölby Kraftnät bedömer att det inte kommer att vara några problem 

eftersom villaområdena i deras nät är dimensionerade för 25 A, medan de flesta villor har 

säkringsabonnemang med 16 eller 20 A säkring idag. Generellt sett så kan lokala 

problem uppstå i lågspänningsnätet, vilket E.ON och Tekniska verken nämner. Detta är 

dock inte specifikt för elnätet i Östergötland, utan kan gälla för alla lågspänningsnät. 

Exempelvis kan en gata få problem kapacitetsmässigt om samtliga villaägare på gatan 

höjer sin last signifikant, medan nästa gata inte har samma problem. Det första som 

kommer märkas är troligen som ovan nämnt problem relaterade till elkvalitet. 

Tekniska verken menar att det är rimligt att det kommer mer lösningar framöver med syfte 

att minska topplasten. Detta kan exempelvis vara olika former av laststyrning som 

effektvakter. 

Sammanfattningsvis bör det påpekas att huruvida en eventuell kapacitetsbrist uppstår 

eller inte starkt beror av omfattningen av elfordonsladdning, och elnätsföretagens svar 

bör ses i ljuset av det. En skillnad för hemmaladdning gentemot punktladdning är att en 

ökning av hemmaladdning inte sker under samma kontrollerade former för 

elnätsoperatören, och att det oftast sker i befintliga nät som ofta men inte alltid har en 

överkapacitet. I vissa delar av nätet i Östergötland kan det därmed uppstå problem om 

omfattningen av elfordonsladdning är stor. Det kommer först visa sig genom en 

försämrad elkvalitet för att senare visa sig i kapacitetsbrist. Vid kapacitetsbrist är det 

främst lågspänningsnätets yttre delar som kommer att beröras, det vill säga ledningarna 

närmast elnätskunderna, och transformatorer i nätstationer. Ledningarna närmast kunder 

utgör en stor andel av elnätets värde, eftersom detta nät är vitt förgrenat. I takt med att 

lasten i näten ökar så lär också olika initiativ för att styra lasten introduceras, exempelvis 

genom effekttariffer som styr genom ekonomiska incitament eller effektvakter som 

begränsar effektuttaget.  

Elnätsföretag Kommentar 

E.ON Problem med elkvalitet kommer att visa 

sig före kapacitetsproblem. 

Tekniska verken  

Mjölby Kraftnät  

Vattenfall Problem med elkvalitet kan bli en 

utmaning. 

 

3.3 Punktladdning 

Punktladdningar, såsom snabbladdare utmed motorvägar eller vid köpcenter, kräver som 

tidigare nämnt större effekter, omkring 50-120 kW för en laddare. Laddarna samlas ofta i 

grupper, vilket innebär att kapacitetsbehovet fram till laddplatsen kan bli stort. Detta gäller 

även exempelvis vid tänkbara framtida uppställningsplatser för elbussar och ellastbilar, 

eller vid snabbladdningsplatser för sådana fordon. Behovet kan potentiellt bli flera 

megawatt, exempelvis vid knutpunkter längs E4an i Östergötland. Vid nyanslutningar av 
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dessa effekter krävs i princip alltid en förstärkning av elnätet för att utöka kapaciteten, ofta 

flera kilometer fram till närmsta transformatorstation ansluten till regionnätet. Nås 

stationens maxeffekt kan den också behöva uppgraderas.  

Bilden bekräftas av lokalnätsföretagen i Östergötland. Exempelvis beskriver Tekniska 

verken att det sannolikt krävs förstärkningar av elnätet för de snabbladdare som placeras 

utmed vägarna där elnät generellt sett inte är dimensionerade för att klara av sådana 

effekter, men även vissa områden i tätorterna skulle behöva förstärkningar. Mjölby 

Kraftnät framhåller att deras beställningar för punktladdningar hittills har skett i relativt 

nybyggda nät, där det inte har varit några problem att ansluta. Skulle det dock behöva 

anslutas i äldre delar av deras nät där nätet nyttjas hårdare så skulle det troligtvis 

innebära nätförstärkningar.  

Att elnätet behöver förstärkas för att tillhandahålla högre effekter är naturligt och inte 

ovanligt. Nyanslutningar på motsvarande effekter av exempelvis industrikunder och 

köpcentrum är vanliga. Vad som eventuellt särskiljer snabbladdare från övrig typ av last 

av samma effektstorlek är placeringen vid vägar och andra platser där elnätet tidigare inte 

varit dimensionerat för högre effekter. E.ON påpekar dock att elnätsföretag dimensionerar 

nätet för varje nyanslutning som ska göras, så även i fallet snabbladdare. En 

elnätsoperatör har således kontroll över nätets kapacitet på så sätt, eftersom de alltid 

dimensionerar nätet för att kunna tillgodose den extra kapacitet som nyanslutningen 

kräver. Tekniska verken nämner att man kan få problem att leverera 

snabbladdningseffekter utmed vägar och även vissa områden i tätort.  

I stadsmiljö kan det även bli problem med att placera nya transformatorstationer, om det 

blir nödvändigt för att försörja ny infrastruktur. Tekniska verken nämner att behov av 

förstärkningar av elnätet kan bli ett potentiellt bekymmer om exempelvis en punktlast på 1 

MW (till exempel i form av ett par bussladdare) skulle tillkomma i en central del av 

Linköping. Förstärkningarna går oftast att göra, men det kan kosta relativt mycket pengar 

och tar tid att utföra. En elbusslinje i Linköping med ändhållplatsladdning i antingen 

område Ryd eller Lambohov med 0,5-1 MW laddeffekt (ett par bussladdare) för en 

hållplats kostar uppskattningsvis 1-1,2 miljoner kronor i anslutningskostnader enligt 

Tekniska verken. Detta under förutsättning att bygglov fås för nätstationerna som krävs 

på en plats intill. Skulle samma laddeffekt placeras vid Resecentrum i Linköping så skulle 

motsvarande grova uppskattning av kostnad bli 1,5-2 miljoner kronor. Vad gäller tiden att 

ansluta effekten så är det främst arbetet med att hitta plats för nätstationer och att få 

bygglov som tar tid. En grov uppskattning för den totala anslutningstiden är enligt 

Tekniska verken 4-6 månader efter beställning. Skulle depåladdning göras i Kallerstad 

(3 km från Resecentrum) med mindre effekter, totalt 140-560 kW så är det en mindre 

kostnad. Uppskattningsvis kostar det 250-300 000 kronor. Författarna menar utifrån 

ovanstående resonemang att en strategisk samordning mellan aktörerna (elnätsföretag, 

stadsutformare etc.) är viktig för att hantera införandet av laddinfrastruktur på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Även om ett elnätsföretag inte kan reservera kapacitet i nätet 

innan en faktisk beställning är lagd så bör aktörerna kunna arbeta tillsammans för att hitta 

en så lämplig laddplats som möjligt för samtliga parter.   
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Mjölby Kraftnät och Tekniska verken nämner i linje med E.ON:s påpekande att nätet 

kommer att behöva förstärkas om exempelvis befintliga parkeringsplatser vid 

flerfamiljshus eller i parkeringshus skulle utrustas med laddplatser, men vid 

nyexploatering är det enklare att anpassa nätet från början. Vattenfall menar att höga 

laddeffekter som bara utnyttjas ibland är ett ineffektivt utnyttjande av nätkapaciteten.  

Den sammantagna bilden vid intervjuerna är att punktladdningen visserligen kan 

innebära att nätet behöver förstärkas, men att elnätsföretagen inte ser kapacitet i elnätet 

som en brist eller ett hinder för utbyggnad av laddinfrastruktur. Anslutningar av högre 

effekter genomförs förhållandevis ofta.  

Författarna bedömer utifrån ovanstående resonemang att nätet behöver förstärkas på 

vissa platser i lokalnätet för att tillgodose laddning med högre effekter, exempelvis 

snabbladdare eller normalladdning koncentrerad till större parkeringsplatser. 

Elnätsägarna har dock goda möjligheter att hantera detta eftersom nyanslutning av 

dedikerade laddplatser sker under kontroll av elnätsägaren. Förläggs dessa punkter till 

områden där det redan finns ett lite större elbehov, exempelvis större köpcentrum, finns 

troligtvis en mottagningsstation i närheten och behovet av förstärkningar är i första hand 

lokala även om förstärkningarna skulle kunna kosta relativt mycket och ta lång tid att 

genomföra beroende på befintligt utrymme i nätet. Sker anslutningen där infrastrukturen 

är dåligt utbyggd, exempelvis långt från en transformatorstation ansluten till regionnätet, 

kan anslutningskostnaden bli hög och utgöra ett hinder. Utbyggnad av regionnät och ny 

transformering till lokalnätsspänning kostar tiotals miljoner kronor och kräver ofta 

linjekoncessioner med långa handläggningstider och potentiella överklagandeprocesser. 

Ett linjekoncessionsärende kräver en ansökan som normalt tar flera månader för 

elnätsföretaget att sammanställa och har en handläggningstid på ca 12 månader hos 

Energimarknadsinspektionen. Under den tiden får arbetet med att bygga ledningen inte 

påbörjas. Det är heller inte ovanligt med överklaganden av positiva nätkoncessionsbeslut. 

Brist på resurser hos elnätsföretag och entreprenörer kan även innebära att anslutningen 

tar längre tid. Författarna bedömer dock att det vid de flesta platser där punktladdning blir 

aktuell redan finns en utbyggd infrastruktur där kapacitet finns. Då är ledtiderna kortare 

och en anslutning kan normalt komma till stånd inom 6-12 månader. Det är dock klokt att 

ta en tidig kontakt med elnätsföretaget, gärna innan beslut om placering tagits, för att 

hitta den sammantaget mest lämpliga platsen.  

3.4 Scenario för laddning av elfordon 

För en mer detaljerad analys så har olika områden valts ut med ett tillhörande 

behovsscenario för elfordonsladdning vilket innehåller antaganden om den extra topplast 

som elfordonsladdnings skulle innebära, beskrivet i Bilaga 1: Scenario för laddning av 

elfordon. Nedan redovisas de olika områdena. Observera att svaren nedan baseras på 

scenariot beskrivet i Bilaga 1: Scenario för laddning av elfordon och är inte nödvändigtvis 

direkt applicerbara på fall med andra förutsättningar eller områden.   

Arkösund  har ett stort antal fritidsboende. Elnätet i området drivs av E.ON. Det finns i 

dagsläget en (1) ledning som matar ut el till Arkösund, och för den så bör kapaciteten 

räcka för att hantera ytterligare last. Vad gäller mellanspänningsnätet så är kapaciteten 

god. Vissa transformatorer har enligt E.ON en något hög belastning i dagsläget, men 
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detta kommer att åtgärdas. Vad gäller lågspänningsnätet så finns alltid förbehållet att 

lokala problem kan uppstå i likhet med exemplet som nämnts ovan i avsnitt 3.2. 

Sammanfattningsvis bör den lastökning som beskrivs i scenariot kunna hanteras i 

Arkösund. Det finns goda marginaler i nätet. 

Rimforsa är en ort ca 40 km söder om Linköping. Elnätet i området drivs av E.ON. Det 

finns två ledningar som överför el till Rimforsa idag, med god kapacitet att tillhandahålla 

den extra topplast som är beskriven i scenariot. För lågspänningsnätet har man också 

god kapacitet, men med samma förbehåll som för Arkösund. 

Lindö är ett område som ligger i östra Norrköping. Elnätet i området drivs av E.ON. I 

lågspänningsnätet har man god kapacitet där man ofta har stora transformatorer med 

ledig kapacitet. Dock gäller samma förbehåll som för de två övriga områdena med 

eventuella lokala problem. På mellanspänningsnivå skulle en viss problematik kunna 

uppstå. Lindö matas i dagsläget via en annan stadsdel, samtidigt som det planeras för en 

ny stadsdel i närheten. För att tillhandahålla den extra topplast i Lindö som scenariot 

beskriver så skulle Lindö behöva en egen matning. Om en egen matning inte fås kan det 

innebära kapacitetsproblem. Detta kommer dock inte ske plötsligt, utan snarare gradvis 

över tid. 

Ekängen är ett områdei Linköping. Elnätet i området drivs av Tekniska verken. Vad gäller 

matningen till Ekängen så finns det inga kapacitetsproblem i dagsläget och med stor 

sannolikhet inte 2030 heller. Ekängen matas av två kablar med en sammanlagd kapacitet 

på 12 MW och där topplasten i dagsläget är 4,5 MW. För lågspänningsnätet bedöms 

situationen som god, men samma förbehåll som tidigare avseende lokala problem gäller. 

Sammanfattningsvis så visar scenariona att det för dessa områden finns en god kapacitet 

i nätet, med två förbehåll. Det ena förbehållet är att det kan uppstå problem lokalt i 

lågspänningsnätet (exempelvis på en enskild gata), där elkvalitetsproblematik kan ge en 

första indikation på detta. Det är troligt att olika initiativ för att styra last kommer 

introduceras i takt med att topplasten i nätet ökar i framtiden, exempelvis effekttariffer 

som styr mot en jämnare belastning. Det andra förbehållet berör Lindö, vars förmåga att 

tillhandahålla den extra kapacitet som behövs för topplasten i scenariot beror på huruvida 

försörjningen till området förstärks eller inte.  

3.5 Distribuerad elproduktion 

I dag finns inte några signaler på att nya större produktionsanläggningar ska etableras 

hos elnätsföretagen som deltagit i studien. 

Vad gäller mikroproduktionsanläggningar, exempelvis solceller, så är det sannolikt att 

dessa ökar i Östergötland kommande årtionde. Utvecklingen av privatägda 

solcellsanläggningar bedöms vara knuten till utformning av stödsystem – om ett offensivt 

program införs som det i Tyskland skulle det kunna leda till en mycket snabb utbyggnad 

och även få effekt på elnäten i Östergötland inom en överblickbar framtid. Utan stöd 

bedöms utvecklingen gå långsammare, även om en utbyggnad redan pågår och 

fortfarande accelererar. Någon statistik har inte tagits fram, men författarnas erfarenhet är 

att det ökade solcellstöd som infördes vid årsskiftet 2017/2018 skapat en ökning av 
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förfrågningar om anslutning av mikroproduktionsanläggningar hos elnätsföretagen. 

Omfattningen av mikroproduktion är i dagsläget inte tillräckligt stor för att skapa 

kapacitetsproblem enligt de intervjuade elnätsföretagen. Huruvida solcellsproduktion 

kommer att skapa kapacitetsproblem i framtiden beror på hur mycket produktion som 

sker i förhållande till konsumtionen i nätet. Författarna bedömer dock att 

mikroproduktionsanläggningar sannolikt inte kommer att bidra nämnvärt till kapacitetsbrist 

i Östergötlands elnät. Detta beror på att, inom överblickbar framtid, så kommer det 

maximala eluttaget med marginal överstiga den maximala solelproduktionen i 

Östergötland. Tekniska verken nämner dock att det installeras mycket 

solcellsanläggningar i villaområden som innebär utmaningar med att bibehålla en god 

elkvalitet. 

3.6 Övrig lastutveckling - datahallar 

Datahallar och industriers elanvändning är starkt knutet till det lokala företagsklimatet och 

enskilda företags utveckling och är svår att generalisera på lokal nivå. Det ska dock 

nämnas att det rör sig om relativt stora effekter om exempelvis datahallar byggs. 

Tekniska verken har exempelvis fått förfrågningar på serverhallar som är i behov av upp 

till 50-70 MW. Skulle sådana kapaciteter bli aktuella så kommer nätet behöva förstärkas 

för att tillgodose det.  

  



  

   

 
 

31 (50) 
 

REGION ÖSTERGÖTLAND  

2018-11-30  

SWECO ENERGUIDE AB 

 

 

 

4 Elnät - Slutsatser 

Förutsättningarna för att ladda elfordon utan att belastningen på elnätet i Östergötland blir 

för stor är gynnsamma. Elnätsföretagen upplever, givet de prognoser majoriteten av dem 

gör i nuläget, inte att brist på kapacitet riskerar bli ett problem eller begränsning för 

introduktion av elfordon eller andra nya användningsområden för el i regionen. Det finns 

dock lokala variationer och lokalt kan behov av förstärkningar uppstå. Ett av de tillfrågade 

elnätsföretagen upplever att det inte går att svara generellt på huruvida brist på kapacitet 

i elnätet i Östergötland riskerar att bli ett problem, på grund av de lokala variationer som 

finns. 

De fyra områdena som studerats närmre har generellt en god kapacitet med förbehållen 

att lokala problem skulle kunna uppstå i lågspänningsnätet, i likhet med alla områden, 

och att Lindö sannolikt behöver en ny matning för att klara av den extra topplast som 

scenariot innebär.  

Vissa nätföretag överdimensionerar elnäten för att ha möjlighet att hantera framtida 

lastökningar. Det gäller dock inte alla företag.  

I befintliga elnät finns stora lokala variationer som beror av historiska faktorer. Exempelvis 

är många elnät i villaområden dimensionerade för elvärme. Idag har uppvärmningsformen 

i många fall ändrats, och då finns ledig kapacitet i elnätet. Elnätsföretagen i Östergötland 

uppger att man idag inte har några generella kapacitetsproblem, tvärtom att kapaciteten 

är god. 

Kapaciteten är generellt bättre i tätort jämfört med landsbygd, eftersom näten är tätare. 

Samtidigt är behovet kopplat till laddning av elbilar större i mer tätbefolkade områden, 

varför det inte är givet att landsbygd är mer utmanande att hantera än tätort. 

4.1 Hemmaladdning 

Inget elnätsföretag ser hemmaladdning som ett generellt kapacitetsproblem. Det kan 

lokalt uppstå kapacitetsbrist och behov att förstärka elnätet. Behovet kommer uppstå i 

nätet närmast kunden först, det vill säga lågspänningsnät och nätstationer. Brist på 

kapacitet i elnät med högre spänningar är mindre troligt. 

Enfasig laddning kan ge upphov till elkvalitetsproblem. Det är troligare att dålig elkvalitet 

blir ett problem innan det krävs omfattande förstärkningar av elnätet. På så sätt kommer 

inte kapacitetsbrist uppkomma plötsligt eftersom den första indikationen kommer ses 

genom elkvalitetsproblem. Det sistnämnda kan lösas exempelvis genom att använda 

trefasladdare eller säkerställa att enfasiga laddboxar inte installeras på samma fas i olika 

hushåll. För laddare som ansluts i vanliga eluttag är det i praktiken omöjligt att styra på 

vilken fas laddning sker. 

Ett par nätföretag uppger att många befintliga servisledningar är dimensionerade för 25 

A. Villor har idag ofta säkringsabonnemang om 16-25 A. Om hemmaladdning med högre 

strömstyrka blir aktuellt, exempelvis 32 A, kan det innebära behov av mer omfattande 

generella förstärkningar av lågspänningsnäten i Östergötland. 
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Ur kapacitetssynpunkt är det bra om laddning kan styras i tid. Om många elfordon laddas 

samtidigt, exempelvis kvällstid efter arbetstid, innebär det ett dåligt utnyttjande av nätets 

kapacitet, eftersom det sammanfaller med den redan befintliga lasttoppen. Elnät nyttjas 

normalt betydligt mindre under natten, varför en fördröjning av laddstart skulle vara 

gynnsamt ur ett elnätsperspektiv. 

4.2 Punktladdning 

Punktladdning med högre effekter innebär i de flesta fall att elnätet behöver förstärkas. 

Det är ur elnätssynpunkt enklare att hantera än exempelvis en generell ökning av 

elanvändning hos hushåll. Vid nyanslutning av en anläggning med större effektbehov 

dimensioneras elnätet och anslutningen till den högre effekten från början. Det är inte 

ovanligt att större anslutningar sker. Beroende på effekt och avstånd till närmsta plats i 

elnätet där ledig kapacitet finns är kostnaden för anslutning olika stor. Om kapaciteten 

bara nyttjas ibland är det ett oekonomiskt utnyttjande av elnätets kapacitet. Snabbladdare 

som bara nyttjas ibland kan sägas ”blockera” kapacitet i elnätet som inte kan användas till 

andra ändamål. Kostnaden för anslutningen per laddad kWh blir också hög. Laddare som 

utnyttjas mycket är därmed att föredra. Med samma resonemang är långsam laddning 

över längre tid, ur ett elnätsperspektiv, att föredra framför snabb laddning. För att placera 

laddinfrastrukturen på ett så resurseffektivt sätt som möjligt vad gäller kapacitet i nätet 

och kostnadsmässighet, så bör det förekomma strategisk samordning mellan aktörer 

(elnätsföretag, stadsutformare etc.) för att hitta lämplig placering av laddplatser.  

4.3 Annan användning av elnätet – mikroproduktion och datahallar 

I dag finns inga signaler på att nya större produktionsanläggningar ska etableras hos 

elnätsföretagen som deltagit i studien. 

Elnätsföretagen i Östergötland ser en ökning av mikroproduktion av el med solceller. 

Några företag tror att det kan innebära behov av lokala förstärkningar i vissa fall. Det kan 

också innebära problem med elkvaliteten. Det ses dock inte som ett generellt problem. 

Författarna ser heller inte någon konkurrens om kapacitet mellan elbilsladdning och 

solceller, eftersom det är omvända effektflöden. 

Elnätsföretagen ser inte andra faktorer som utmaningar ur kapacitetssynpunkt. Det har 

förekommit förfrågningar om etablering av exempelvis datahallar i regionen. En datahall 

kan ha mycket stort elbehov. Vid lokalisering är därför elnätets kapacitet en avgörande 

faktor, eftersom nätanslutningen är en stor kostnad. 

4.4 Rekommendationer 

 En strategisk samordning i ett tidigt skede mellan aktörer inblandade i strategier 

för elnäts- och laddinfrastruktursfrågor är nödvändig. Region Östergötland kan 

underlätta och fungera som kunskapsspridare gällande elnätsfrågor för 

laddinfrastruktur, exempelvis genom att bjuda in elnätsföretagen till ett 

gemensamt seminarium där strategin för elfordon presenteras och elnätets 

kapacitet diskuteras. Regionen bör också i dialog med intressenter som vill 

etablera laddinfrastruktur påpeka vikten av att ta en tidig kontakt med berörda 

elnätsföretag och kan även, om möjligt, förmedla kontakt. 
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 Regionen som kollektivtrafikmyndighet och ägare av Östgötatrafiken är en direkt 

berörd aktör i fråga om elektrifiering av busstrafik. Regionen rekommenderas att 

tidigt i processen involvera elnätsföretagen vid elektrifiering av trafiken för att 

finna de mest lämpliga lösningarna för laddning. På makronivå spelar elnätets 

kapacitet en roll för vilken laddlösning som väljs (exempelvis 

ändhållsplatsladdning eller depåladdning). På mikronivå kan det spela roll vid 

vilken hållplats som väljs för etablering av linjeladdning för att undvika onödiga 

förstärkningskostnader. 

 

5 Vätgas – Bakgrund 

5.1 Syfte 

I de följande kapitlen i denna rapport diskuteras vätgas utifrån möjlig produktion, 

distribution och användning och argument presenteras för och emot dessa. Syftet är att 

ge grundläggande kunskap om vätgas och dess potential inför kommande arbete inom 

det övergripande projektet med att skapa scenarier för drivmedelsanvändningen i 

regionen. 

5.2 Avgränsningar 

Detta är en övergripande rapportering om vätgas. Fördjupningar kan och ska genomföras 

i kommande arbete inom projektet. 

5.3 Metod 

Rapportförfattarna har arbetat inom området vätgas och bränsleceller (forskning, 

företagsledning och konsultverksamhet) i upp till 20 år och dessa delar av rapporten 

bygger på erhållen samt utvecklad kunskap om området. Artikelförfattarna har i flera 

projekt verkat för nationella samarbeten inom vätgasområdet, både vad gäller 

introduktion av fordon och ny infrastruktur för tankning
36

, 
37

, 
38

, samt på EU-nivå
39

.  

Analysen av möjligheterna för vätgasproduktion baseras på tidigare erfarenheter och 

utredningar, samt en litteraturstudie av tillgängliga produktionstekniker och deras 

mognadsgrad. Utifrån kunskapsunderlaget görs en bedömning av hur de regionala 

resurserna skulle kunna omvandlas till vätgas och hur de olika alternativen passar in i det 

regionala energisystemet.  

5.4 Introduktion 

                                                      
36

 Vätgasinfrastruktur för Transporter – Fakta och konceptplan för Sverige 2014-2020. 
C.Wallmark, F.Mohseni, G. Schaap, M. Larsson mfl, Sweco, 2014 
37

 Strategisk Innovationsagenda Vätgas för fordon, C. Wallmark/Sweco, B. 
Aronsson/Vätgas Sverige, P. Leisner/SP, 2016  
38

 Vätgas i Green Drive Region, M. Larsson, C. Wallmark, F. Mohseni och D. Bügel, 
Sweco 2017 
39

 A Syncronised Implementation Plan for Europe, M. Weeda, H. de Wilde, R. Wurster, U. 
Bünger, G.Schaap, C. Wallmark, 2014 
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En drivkraft för vätgasproduktion för transportsektorn, antingen för bränslecellsfordon 

eller som en komponent i andra drivmedel, är att utöka produktionspotentialen utöver 

tillgängliga substrat för biodrivmedel. Vätgas kan produceras från många olika substrat 

och energikällor, varav främst elektricitet utgör en stor potential utöver de biologiska 

substraten.  

En andra drivkraft kan vara att öka andelen elektrifierade fordon utan lokala emissioner 

genom att tillsammans med elfordon med batteri som energilager introducera elfordon 

med vätgas som energilager. Bränslecellsfordonen har inte lika hög energieffektivitet över 

drivmedlets livscykel som elfordon med batteri, men kan generellt erbjuda en högre 

energieffektivitet jämfört med flytande och gasformiga drivmedel som används i 

förbränningsmotorer. Den totala omvandlingseffektiviteten från el till vätgas till bränslecell 

till framdrift av fordon har tidigare uppskattats till strax över 20 %.
40

 

En tredje drivkraft är att vätgasproduktion kan erbjuda en flexibilitet i energisystemet 

genom att det skapas en koppling mellan elsystemet och olika energibärare som vätgas, 

metan och flytande drivmedel (producerade från vätgas och koldioxid). Detta skapar en 

flexibilitet på både kort och lång sikt, genom att energibärarna kan lagras och sedan 

omvandlas till el eller användas i transportsektorn efter behov.  

Det huvudsakliga argumentet som talar mot en storskalig introduktion av vätgas är att 

livscykelkostnaden för produktion och distribution av vätgas är hög relativt dagens 

alternativ. Skillnaden i kostnader kommer troligen vara mindre år 2030, men det bygger 

på att vätgas introduceras i relativt stor skala i Sverige och andra delar av världen. Det är 

svårt att specificera exakt hur stor marknaden måste vara, men det handlar åtminstone 

om märkbara procentuella andelar av dagens enorma fordons- och drivmedelsindustri.  

Det argumentet gäller även flexibiliteten som vätgas kan tillföra energisystemet. Med 

dagens förutsättningar framstår lokala energilager som kostsamma lösningar jämfört med 

utbyggnad av elnäten och utökad användning av vattenkraft, men ändrade regelverk och 

snabbt fallande batteripriser kan till viss del ändra detta fram till år 2030.   

6 Vätgasproduktion 

Det kan finnas flera anledningar till att vätgasproduktion med stor sannolikhet kommer att 

utgöra en relevant pusselbit i regionens transport- och energisystem. Det är dock svårt att 

i nuläget bedöma i vilken omfattning vätgasproduktion kan introduceras, takten för en 

introduktion är beroende av ett antal parametrar som framtida elpris och behov av 

energilager för nätstabilisering, industriell efterfrågan, tillgänglighet på fordonssidan samt 

teknikutveckling för olika produktionsteknologier.  

Vätgas kan idag framställas från en rad råvaror och energikällor och många nya 

produktionssätt är under utveckling, se Figur 5. Globalt sett är idag de huvudsakliga 

framställningsmetoderna reformering av metan (naturgas eller biogas) samt elektrolys av 
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vatten, där det senare alternativet är den vanligaste framställningsformen i Sverige och 

Norge. De huvudsakliga kategorierna för vätgasproduktion är termokemiska processer, 

elektrolys, fotolys och biologisk produktion. Dessa innefattar en rad produktionsprocesser 

vilka kan ses i Figur 5. Här ges en kortfattad introduktion till de olika 

produktionsprinciperna samt där det är möjligt verkningsgrader och kostnader.  

Generellt för dagens produktionstekniker kan sägas att dessa inte direkt konkurrerar om 

mark och livsmedelsproduktion.  

Det är främst de termokemiska processerna, inklusive förgasning eller reformering av 

fossil eller förnybar råvara, samt elektrolysprocesserna som är aktuella för kommersiell 

introduktion de närmaste åren.  

De fotoelektrokemiska och biologiska produktionsprocesserna kan på sikt leda till 

produktionsprocesser med låg miljöpåverkan och låga kostnader, men det är för tidigt att 

säga vilka av dem, om någon, som kommer att få en kommersiell tillämpning.  

Om vätgasen ska medföra stora minskningar i utsläpp av växthusgaser och anses som 

ett seriöst alternativ i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, måste den 

produceras från förnybara energikällor och resurser. I dagsläget ligger förnybar el från 

sol, vind och vatten närmast till hands men även biogas, flytande biobränslen och fast 

biomassa är möjliga produktionsvägar. 

 

Figur 5 Översikt över kommersiellt tillgängliga (i grönt) och framtida (i gult för kort- till medellång sikt 
samt orange för lång sikt) processer för vätgasproduktion från förnybara energiresurser. (Källa: 
Sweco) 
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Fram till år 2030 antas endast ett fåtal av alla tillgängliga tekniker för vätgasproduktion ge 

en rimlig produktionskostnad: elektrolys, samt reformering av biogas eller flytande 

biobränslen. Förgasning av biomassa ligger sannolikt lite längre fram i tiden.
41

  

Elektrolys kan användas för central eller distribuerad vätgasproduktion medan 

reformering främst lämpar sig för storskalig central produktion. Med distribuerad 

produktion avses tex produktion i direkt anslutning vid en tankstation.  

 

Produktionskostnaden relativt alternativa energibärare är – och kommer att förbli - starkt 

beroende av elprisutvecklingen samt, för produktion via biogas beroende av i vilken takt 

regionens biogasproduktion kan tänkas öka. På kort sikt kommer de relativt höga 

livscykelkostnaderna för vätgas göra att andra alternativ väljs i första hand. Detta gäller 

såväl transportsektorn och elnätstjänster, där utveckling av batterier för att lagra el går 

mycket fort. Mellan år 2030 och år 2050 kan dock kostnaderna minska och efterfrågan på 

vätgas öka, drivet av att vissa applikationer inom transportsektorn inte enkelt kan 

elektrifieras, samt att behovet av energilager kopplat till elnät ökar i takt med att 

elproduktionen till allt större del blir av intermittent karaktär. Inom transportsektorn saknas 

idag batteriteknik för att elektrifiera tunga och/eller långväga transporter, och för dem är 

vätgas ett alternativ.  

6.1 Elektrolys 

Vid elektrolys används elektricitet för att spjälka vatten till vätgas och syrgas. Det finns i 

dag två typer av elektrolysörer på marknaden, alkaliska och polymerelektrolytmembran 

(PEM)-elektrolysörer. Ytterligare tekniker som baseras på högtemperaturelektrolys med 

fastoxidelektrolytceller (SOEC) är under utveckling, men dessa har endast demonstrerats 

i mindre kW-skala och har begränsad teknisk livslängd.  

Verkningsgraden för vätgasframställning från el beror till största del på elektrolyscellens 

resistens i kombination med processtryck och temperatur. Exempelvis underlättar höga 

temperaturer sönderdelning av vatten vilket innebär att högtempererade 

elektrolysprocesser har möjlighet att uppnå höga verkningsgrader.  

6.1.1 Alkalisk elektrolys  

Alkalisk elektrolys är en beprövad teknik som förekommer i småskaliga såväl som i 

storskaliga lösningar uppemot flera MW. Processen nyttjar en elektrolyt, vanligen 

kaliumhydrooxid (KOH), som löses i vatten, vilket har som uppgift att gynna 

elöverföringen mellan elektroder i vattnet. Elektrolyten skapar en frätande omgivning som 

medför att komponenter, bland annat elektroder, måste bytas ut efter en viss tid.  

6.1.2 PEM (Proton exchange membrane eller polymerelektrolytmembran) 

PEM använder, till skillnad från en alkalisk elektrolysör, ett fast material (polymer), för att 

gynna elöverföringen. Det fasta materialet ger möjlighet till reducerad volym jämfört med 

motsvarande alkaliska elektrolysör med samma kapacitet. På systemnivå reduceras 

därmed utrymmesbehovet kraftigt vilket öppnar för fler tillämpningsområden.  
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6.1.3 SOEC (Solid Oxide Electrolyser Cell)  

SOEC-elektrolysören nyttjar likt PEM också en fast elektrolyt, som i detta fall består av ett 

keramiskt material. Huvudegenskaperna för detta material är god konduktivitet 

kombinerat med hög resistens mot upphettning. SOEC som arbetar i temperaturer kring 

800
o
C kräver mycket värmetåliga komponenter men vid dessa temperaturer är det dock 

möjligt att nå mycket höga teoretiska verkningsgrader jämfört lågtempererade 

elektrolysörer, typ alkaliska eller PEM, som arbetar kring 60-80
o
C.  

6.2 Termokemiska produktionsprocesser 

I termokemiska processer omvandlas en råvara - biomassa eller biogas - till vätgas 

genom värme, tryck och kemisk katalys till en syntesgas som bland annat innehåller 

vätgas. Genom olika separations- och reningssteg fås sedan ren vätgas.  

6.2.1 Reformering av metan 

Globalt är ångreformering av naturgas det vanligaste sättet att producera vätgas, och  

95 % av all vätgas produceras på detta sätt globalt. Men framöver kan även metan av 

förnybart ursprung användas som råvara. Även biogas kan reformeras till vätgas, en 

teknik som det svenska företaget Metacon erbjuder. 

Vid ångreformeringen blandas metan med vattenånga vid högt tryck och hög temperatur i 

närvaro av en katalysator. Förenklat beskrivet innebär processen att metan spjälkas till 

vätgas och koldioxid. Verkningsgraden är relativt hög, kring 70 %, och tekniken är mogen. 

6.2.2 Reformering av flytande biobränslen 

Även flytande bioråvara/biobränslen, som exempelvis etanol, kan reformeras på samma 

sätt som metan.  

6.2.3 Förgasning av biomassa och kol 

Vid förgasning används högt tryck, hög temperatur och eventuellt vattenånga och/eller 

katalysator för att förgasa biomassa eller kol till en energirik syntesgas. Syntesgasen är 

en blandning av kolmonoxid, vätgas, metan och koldioxid. Det är möjligt att styra 

produktionen så att en större andel vätgas bildas. Avgörande faktorer för 

vätgasframställningen är betingelser som råder i processen (tryck, temp, flöden m.m.), val 

av katalysator samt vilken råvara som används. Det metan och kolmonoxid som bildas 

tillsammans med vätgasen kan processas vidare för att skapa ytterligare vätgas, men 

även andra typer av energibärare som metan eller flytande kolväten.  

6.2.4 Termokemisk vattendelning 

Termokemisk vattendelning är en process där hög temperatur, från exempelvis 

koncentrerad solstrålning eller kärnkraft används för att spjälka vatten till vätgas och 

syrgas.  

6.3 Fotoelektrokemiska processer 

Fotoelektrokemiska processer är ännu på ett tidigt forskningsstadium men kan potentiellt 

vara en produktionsmetod med hög verkningsgrad och låg klimatpåverkan. I de 

fotoelektrokemiska processerna används solljus för att direkt spjälka vatten till vätgas och 

syrgas. I dagsläget kan vätgas produceras från solenergi genom en kombination av 
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solceller och elektrolys. Med fotoelektrokemiska processer kan verkningsgraden för 

denna omvandling potentiellt höjas och kostnaderna sänkas.  

Exempel på dessa processer är STCH (Solar Thermochemical Hydrogen Production) och 

PEC (Photoelectrochemical). 

6.4 Biologiska processer 

Ett antal biologiska processer är på ett tidigt forskningsstadium, till exempel direkt eller 

indirekt fotolys, fotofermentering, mikrobiologisk elektrolys och mörk fermentering. I dessa 

processer används mikroorganismer, till exempel alger, som på olika sätt kan omvandla 

solljus eller organiskt material till vätgas. Rent principiellt skulle detta kunna utgöra ett 

billigt sätt att producera vätgas då insatsvarorna som sol, vatten och mikroorganismer 

kan antas vara billiga, men låg verkningsgrad och stort ytbehov gör att kommersiell 

användning är relativt långt borta i tiden. Mörk fermentering, där antingen algbiomassa 

eller organiskt avfall fermenteras utan solljus, ses som ett av de mest lovande spåren 

inom biologisk produktion, men det är fortfarande under utveckling.  

6.5 Produktionspotential 

Som nämnts är den vanligaste produktionsmetoden reformering av naturgas, följt av 

elektrolys. Förgasningsprocesser har länge setts som nästa steg, men exemplet från 

Göteborg Energis pilotanläggning GoBiGas – som avslutades i förtid till stora ekonomiska 

kostnader – visar att denna teknik inte är mogen ännu. På längre sikt finns ett antal 

tekniker som idag enbart är på forskningsstadiet, se Figur 6. 

 

Figur 6 Illustrativ översikt över dagens och tänkbara framtida produktionsmetoder (Källa: US 
Department of Energy, https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-pathways) 

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-pathways
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Potentialen för elektrolys begränsas endast av tillgång till el, vilket för vätgasproduktion i 

Sverige inte är en fysisk begränsning utan enbart en kostnadsfråga. Naturgas, vilket är ett 

fossilt substrat, är inte en väg mot fossilfri vätgas utan det är istället biogas som är trolig 

för framtida satsningar på ny produktionskapacitet i Sverige. På det västsvenska gasnätet 

finns relativt god tillgång till biogas från Danmark, vilket idag kan köpas till samma pris 

som naturgas. Inom detta område kan därför nätburen, importerad, gas vara ett 

alternativ. För Östergötlands län handlar det snarare om lokalproducerad biogas, och 

potentialstudien kring denna kommer att kunna ge konkreta indikationer på när och i 

vilken utsträckning biogasproduktion kan öka inom regionen. Den utveckling som pågår 

för att bygga ut ett transportnät med flytande metan, oavsett om det är naturgas eller 

biogas (LNG/LBG) kan dock medverka till att gas från det västsvenska gasnätet även når 

Östergötland. 

De alternativ för ökad biogasproduktion som till 2030 är mest sannolika att genomföras 

är: 

 Effektivisering och utveckling av existerande lösningar ~100 GWh/år 

 Flytgödseln ~100 GWh/år 

 Odlingsrester ~300 GWh/år (med klustrade restflöden först, följt av mer utspridda 

senare) 

Skogsrester har betydande potential (i storleksordning 1 TWh) men är för närvarande 

kostsam och fortfarande under utveckling på tekniksidan. 

Den uppskattade potentialen för biogas skulle alltså med relativt hög 

omvandlingseffektivitet kunna bli till vätgas. Dessutom skulle skogsrester och vissa 

substrat med låg vattenhalt kunna användas för vätgasproduktion via förgasning. 

Leverantören Plagazi utvecklar lösningar för höga temperaturer som kan omvandla även 

konventionellt avfall (plaster och så vidare) till vätgas. Bortsett från sådana substrat, 

lämpar sig en stor del av de identifierade substraten för någon form av mikrobiologisk 

behandling, och idag är biogasproduktion det främsta alternativet. Liknande 

mikrobiologiska processer för vätgasproduktion är under utveckling, men bedöms inte 

vara ett rimligt alternativ till år 2030 sett ur ett teknoekonomiskt perspektiv.  

Elektricitet kan troligen fortsatt bli en viktig produktionskälla för vätgas, men 

produktionskostnaden är kopplad till elpriset vilket medför en osäkerhet. Det är ovisst hur 

elproduktionen, elnätet och behovet av energilager kommer att se ut framöver och det är 

därmed svårt att uppskatta en storlek på hur mycket vätgas som kan komma att 

produceras via elektrolys. Men enligt bedömningen i kapitel 4 så finns det troligtvis inte ett 

behov av att producera vätgas i syfte att lagra energi.  

En ökad regional produktion av el från sol och vind skulle på sikt delvis kunna användas 

för produktion av vätgas eller energibärare baserade på vätgas. Det finns en betydande 

teknisk potential för sådan elproduktion, men det är svårt att bedöma hur stor del av den 

som skulle kunna realiseras och hur stor del som eventuellt skulle användas för 

vätgasproduktion. Här följer en återgivning av regionens övergripande status gällande 

intermittent produktion.  
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Enligt Energimyndighetens vindkraftsstatistik fanns det 142 vindkraftverk år 2016 i 

Östergötland
42

, med en installerad kapacitet på 172 MW och årsproduktion på 0,4 TWh. 

Enligt en förstudie om vindkraft i Östergötland finns det planer på ytterligare cirka 100 

vindkraftverk i länet.
43

 Givet att den genomsnittliga storleken på vindturbinerna ökar, och 

kan komma att ligga runt 3-4 MW, så skulle de nya turbinerna åtminstone kunna bidra 

med ytterligare den dubbla produktionen, dvs runt 0,8 TWh per år.  

Potentialen för solenergi i Östergötland utgår från medelinstrålningen av sol som är ca 

975 kWh/m
2
,år enligt SMHI. Det kan jämföras med de högsta värdena i Sverige, ca 1 050 

kWh/m
2
,år på Gotland, och de lägsta, ca 750 kWh/m

2
,år i Lapplandsfjällen. Det är något 

bättre förhållanden för produktion av solel i Östergötland än i många andra delar av 

landet.  

När det gäller solelproduktion finns det bland annat en potential för takmonterade 

solceller. Enligt en tidigare studie uppgår den totala nationella (tekniska) potentialen till 49 

TWh el per år som produceras på en yta av 319 kvadratkilometer. Enligt samma studie 

finns 4,2 % av den ytan i Östergötland, och givet att den realiseras motsvarar det runt 2 

TWh. Det ska noteras att detta är en teoretisk potential som i princip inte går att nå, men 

givet att en rad faktorer, främst det fortsatt snabbt fallande priset på solceller, är en snabb 

ökning av solceller att vänta – om än från en låg utgångsnivå.  

Inga betydande flaskhalsar finns i det regionala elnätet som i dagsläget kan utgöra ett 

underlag för vätgas som energilager för elnätstjänster. En storskalig utbyggnad av vind- 

och solenergi skulle kunna göra vätgas intressant att producera vid dessa större vind- 

och solparker för att lagra överskott lokalt (när elpriset är lågt pga hög momentan 

produktion) för senare försäljning till elnätet när priset är högre. Se sida 10 för ytterligare 

resonemang kring lokal energiproduktion. 

För produktion via förgasning så kommer troligen inte den regionala råvarupotentialen 

eller vätgasanvändningen att kunna motivera en storskalig produktionsanläggning av det 

slaget innan år 2030. Tidigare planerade förgasningsanläggningar är främst inriktade på 

produktion av metan eller metanol, och enligt författarnas vetskap finns det inga planer på 

storskaliga förgasningsanläggningar i Östergötland. På längre sikt, närmare 2050, skulle 

det eventuellt kunna bli mer relevant med en sådan anläggning, som i så fall skulle kunna 

använda upp till ett par TWh av substratpotentialen varje år.  

Sammanfattningsvis skulle troligen reformering av biogas ligga närmast till hands för 

vätgasproduktion, följt av elektrolys. Det är dock inte troligt att vätgasproduktionen utgör 

en stor del av energitillförseln år 2030. Omvandlingen från biogas eller el till vätgas sker 

med en effektivitet på runt 65 %.  

6.6 Resurseffektivitet  

Omvandlingseffektiviteten från olika råvaror till vätgas anges i Tabell 3. Notera att de olika 

omvandlingseffektiviteterna utgår från olika systemgränser beroende på vilken teknik som 
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avses och behöver hanteras med viss varsamhet eftersom de inte är rakt av jämförbara 

med varandra.  

Elektrolysörens och metanreformeringens investeringskostnader avgörs till stor del av 

systemets storlek och övriga utformning. Den specifika kostnaden (SEK/kW) sjunker ju 

större anläggningen är då skalfördelar finns.  

Tabell 3 Vätgasproduktion baserad på förnybar energi. Modifierad från Holladay et al
44

. * Ändrad till 
kommersiell enligt Millet och Grigoriev. De olika omvandlingseffektiviteterna utgår från olika 
systemgränser 

Produktionsprocess Råvara Effektivitet Mognad 

Metanreformering Metan (naturgas/biogas) 65-70 % Kommersiell 

Förgasning Biomassa 35-50 % Kommersiell 

Elektrolys, alkalisk H2O + elektricitet 65 % Kommersiell 

Elektrolys, PEM H2O + elektricitet - Kommersiell * 

Elektrolys, högtemperatur H2O + elektricitet + värme - Utveckling 

Fotolys Solljus + H2O 0,5 % Forskning 

Mörk fermentation Biomassa 60-80 % Forskning 

Fotofermentation Biomassa + solljus 0,1 % Forskning 

Mikrobiologisk elektrolys Biomassa + elektricitet 78 % Forskning 

Termokemisk vattenklyvning H2O + värme NA Forskning 

Fotoelektrokemisk vattenklyvning Solljus + H2O 12,4 % Forskning 

7 Vätgasanvändning 

Vätgasanvändning presenteras i detta kapitel sorterat för de tre huvudområdena 

transport, industri och energi. Sist redovisas sätt att distribuera vätgas samt tänkbara 

aktörer i Östergötlands län. 

7.1 Transport 

Bränslecellstekniken erbjuder betydligt högre verkningsgrader för drivlinan i ett fordon än 

dagens mekaniska drivlinor gör (jmf i runda tal 50-60 % vs 20 % med bensinmotor) och 

ger inga lokala utsläpp annat än vattenånga. Bränslecellstekniken är idag dyrare än 

jämförbar konventionell teknik, men i scenarier för svensk fordonsflotta finns de ofta med 

som en andel av buss och personbilsflottan till 2030 45, 46, 47. En fördel med 
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bränslecellsfordon är att de har samma energiutbyte oavsett omgivningstemperatur och 

att restvärmen kan användas för uppvärmning av passagerarutrymmen. 

7.1.1 Lastbil 

Det finns idag ett fåtal lastbilstillverkare som provar bygga lastbilar för bränslecellsdrift 

med vätgas. Den mest kända är amerikanska Nikola som lanserar ett koncept där ett 

större antal lastbilar köps ihop med att ett erforderligt antal vätgastankstationer installeras 

inom driftsområdet
48

. Scania bygger ett 10-tal lastbilar förberedda för installation av 

bränslecellssystem för närvarande, varav fyra ska levereras till ASKO i Norge
49

. 

 

7.1.2 Buss 

En dryg handfull busstillverkare erbjuder bussar med vätgas och bränsleceller
50

, men en 

gemensam faktor är det höga priset för dessa bussar än så länge. Max uppvisad driftstid 

för dessa bussars bränslecellskomponenter i en mindre bussflotta (London) är drygt 

25 000 timmar, vilket ändå inte är tillräckligt för kommersiell trafik där bussar i 

kollektivtrafik typiskt behöver gå 18 timmar per dag i över 10 års tid. Bland annat har 

Toyota har nyligen lanserat sin bränslecellsbuss Sora vars egenskaper förväntas vara 

goda
51

. 

 

7.1.3 Personbil 

Dagens bränslecellsbilar har en räckvidd på 500 till 800 kilometer och tankas på cirka 3 

minuter, vilket innebär att de för användaren erbjuder samma funktion som konventionella 

fordon. Därmed kan bränslecellsbilar också ersätta konventionella bilar i de flesta typer 

av verksamheter. I Sverige idag finns ett 30-tal bränslecellsbilar av de två modeller vilka 

ses i bilderna i Figur 7 nedan.  

 

Figur 7 De två första bränslecellsbilarna tillgängliga på den svenska marknaden, Toyota Mirai och 
Hyundai ix35. (Foto Sweco resp. Hyundai) 

                                                      
48

 https://nikolamotor.com/stations 
49

 https://www.scania.com/group/en/scania-och-asko-testar-vatgasdrift/ 
50

 http://www.vatgas.se/wp-content/uploads/2017/04/Bussfakta.pdf 
51

 https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/21863761.html 

http://www.vatgas.se/wp-content/uploads/2017/04/Bussfakta.pdf
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Studier visar att bränslecellsbilar kan vara föredra framför batterielbilar vid behov av 

längre körsträckor samt kort tanktid inom ett antal år framåt 
52

,
 53

. 

 

7.1.4 Arbetsmaskiner, distributionsfordon 

Det finns idag ett fåtal bränslecellsfordon för yrkestrafik på marknaden, men potentialen 

för dessa fordon bedöms mycket intressant, eftersom det finns många driftsmiljöer där ett 

emissionsfritt fordon tillför stora nyttor. Gaffeltruckar med bränslecellssystem finns i 

tiotusentals globalt, men inga kända i svensk lagermiljö. Det finns ett antal demofordon 

för tyngre bruk under utveckling, bla i ett projekt som drivs av Kalmar Truck och SSAB 
54

. 

 

7.1.5 Vätgas för förbränningsmotorer 

Parallellt med utvecklingen av bränslecellsbaserade fordon pågår utveckling av 

förbränningsmotorer för vätgas. Även dessa motorer sägs få höga verkningsgrader, över 

40 %, samt att dess emissioner med hjälp av filterteknik kan räknas till noll i tex 

Tyskland
55

. Inga kommersiella fordon med vätgasmotorer erbjuds idag på marknaden. 

 

7.2 Industri 

Vätgas används redan frekvent i industriella processer, bla inom följande områden: 

 Stål och metall 

 Glasframställning 

 Livsmedel, för att öka hållbarhet på köttet, påverka kolkedjor 

 Läcksökning, dock små volymer 

 I kärnkraftverk 

 Framställning ammoniak 

 Framställning metanol, särskilt Island – kolla upp företaget YARA 

 Raffinaderier 

Vätgas är en av de största gaserna som säljs på flaska och transporteras för användning 

runt om i världen idag. 

 

Skogsindustrin och andra producenter av flytande drivmedel skulle potentiellt kunna ha 

stora behov av vätgas för denna produktion, något som tex Preem
56

 redan introducerar. 

 

Under de senaste två åren har vätgas presenterats som en möjlig väg med mycket stor 

potential för att reducera koldioxidutsläpp inom tunga industriella processer. Detta gäller 

                                                      
52

 Vätgasinfrastruktur för Transporter – Fakta och konceptplan för Sverige 2014-2020. C. 
Wallmark, F. Mohseni, G. Schaap, M. Larsson mfl, Sweco, 2014 
53

 När passar bränsleceller bäst? – en studie av elektrifierade drivlinor, H. Pohl, A. 
Grauers, J. Nyman och E. Wiberg, Rapport 2017:366 
54

 https://www.jernkontoret.se/sv/publicerat/nytt-fran-
jernkontoret/nyheter/2016/nyhet161123/ 
55

 https://www.keyou.de/ 
56

 https://preem.se/vatgas-fran-gron-el-minskar-utslapp-av-koldioxid 
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tex för LKAB och SSAB som tillsammans med Vattenfall skapat bolaget Hybrit
57

, men 

även för Cementa på Gotland där också Vattenfall är aktivt. 

 

Om det finns industrier inom Östergötlands län som skulle kunna utveckla metoder 

baserat på vätgas för att minska sina koldioxidutsläpp på sikt är ej undersökt inom denna 

studie. 

 

Samproduktion av vätgas för industriella behov skulle ge storskaliga fördelar och 

möjligheter till billigare vätgasproduktion vilket även skulle gynna transportsektorn. 

 

7.3 Energi 

Vätgas är en energibärare och kan användas för att lagra energi. Sådana energilager 

studeras idag i olika länder för flera olika applikationer, men lönsamheten för energilager i 

form av vätgas är sällan direkt gynnsam. En av de applikationer som har analyserats på 

senare tid är lagring av den energi i vindparker som inte kan distribueras ut pga 

begränsningar i tillhörande elnät. En annan applikation är småskaliga energisystem med 

solenergi för byggnader som antingen inte är kopplade till elnätet, eller har extra höga 

behov av tillförlitlig elförsörjning.  

Vid behov av stora temporära effektuttag på elnätet, tex vid tilläggsladdning av buss på 

ett svagt lokalt elnät har både batterilager och vätgaslager diskuterats. I fallet med 

energilager finns även möjligheten att sälja elnätstjänster för att stärka elnätet med 

avseende på elkvalitet. 

Som beskrivits i kapitel 6 Vätgasproduktion behövs vätgas för Power-to-gas-processer. 

7.4 Vätgasdistribution 

Vätgas kan antingen framställas centralt i större anläggningar för att sedan transporteras 

till slutkund eller framställas vid användningsstället (se kapitel 6 Vätgasproduktion ovan). 

Större användare, exempelvis industrier, tenderar i högre utsträckning att framställa 

vätgas på plats medan mindre användare, tex tankstationer, generellt får gasen levererad 

till sig. Egen produktion av vätgas reducerar sårbarheten från extern påverkan men 

medför generellt större investeringskostnader.  

Detta är de vanligaste distribueringsmetoderna för vätgas: 

 Egen framställning på plats 
 Distribution med tankbil/lastbil 

o Trycksatt vätgas  

o Flytande vätgas för relativt stora mängder (även på fartyg) 

 Pipeline 

                                                      
57

 http://www.hybritdevelopment.com/ 
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Den vanligaste transportmetoden för vätgastankstationer är trycksatt vätgas på flaska. 

Denna vätgas är typiskt trycksatt till 200 bar, vilken sedan trycksätts ytterligare i 

vätgastankstationen. I en bil är maxtryck 700 bar och för buss gäller 350 bar. 

 

Idag finns fyra publika vätgastankstationer i Sverige; i Stockholm, Göteborg, Mariestad 

och Sandviken. Under 2017 beviljades ett EU-projekt värt 200 MSEK inom vilket bland 

annat 8-10 vätgastankstationer planeras att byggas i södra delarna av Sverige, det så 

kallade Nordic Hydrogen Corridor-projektet
58

. Inom detta projekt kommer tankstationer att 

byggas utmed EU TEN-T Core Corridors, men faktiska lokaliseringar är ännu ej 

beslutade. E4:an, som går genom Östergötlands län, ingår i Core Corridors. 

 

7.5 Aktörer - vätgas 

 

Här följer en lista på blandade aktörer som visat intresse för vätgas inom regionen: 

 Tekniska verken – uttryckt intresse för att sätta upp en vätgastankstation i 

regionen 

 Siemens, Finspång – gasturbiner, elektrolysörer, mm 

 Impact Coatings – ytbeläggningar av bränslecellsplattor 

 Region Östergötland – leder arbetet med att ta fram kunskapsunderlaget för 

hållbara transporter för regionen (denna rapport en del av arbetet) 

 Linköpings Universitet – forskning  

 Linköpings Kommun – intresse för de miljömässiga fördelar bränslecellsfordon för 

med sig och därför intresse för vätgastankstationer i kommunen 

 Biogas Öst/Biodriv Öst – stöd för omvandlingen av fordonsflottan 

Exempel på nationella aktörer med lokal närvaro; 

 Toyota, Hyundai, Honda, Mercedes 

 AGA – leverantör av vätgastankstationer 

 Vattenfall – stöd för CO2-reducering med hjälp av vätgas i industriella processer 

 VTI – transportforskning  

 RISE – har forskning och utveckling inom vätgas 

 Sweco – konsulter inom vätgasområdet 

Det finns en rad andra möjliga lokala och regionala intressenter för vätgas, tex taxi, 

kollektivtrafik, Lantmännen, skogsindustrin för produktion av flytande drivmedel, andra 

energibolag eller elnätsbolag och fastighetsbolag, men som inte har kontaktats separat 

för denna studie.  

 

Bland nationella bränslecells- och vätgasnära företag med troligt intresse för nya projekt i 

regionen kan nämnas: Scania (lastbil), Power Cell (bränslecellssystem), Nilsson Energy 

                                                      
58

 http://www.sweco.se/en/news/nyhetsartiklar/2017/nordic-hydrogen-corridor-will-
connect-nordic-capitals-by-2020/ 
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(stationära systeminstallationer), Oazer (tankstationer), Plagazi (förgasning till vätgas) 

och Metacon (reformering till vätgas). 

 

8 Vätgas – slutsatser 

Det finns en god potential för vätgasproduktion i Östergötlands län, och det är ett 

intressant alternativ med vätgas till 2030 eftersom det kan minska det eventuella gapet 

som uppstår mellan potentialen för biodrivmedel och elfordon med batteri, samt bidra till 

att möta upp mot politiska målsättningar.  

 

Produktionskostnaden för vätgas relativt alternativa energibärare kommer att vara starkt 

beroende av elprisutvecklingen samt gällande produktion via biogas i vilken takt 

regionens biogasproduktion kan öka. På kort sikt kommer de relativt höga 

livscykelkostnaderna för vätgas göra att andra alternativ väljs i första hand. Mellan år 

2030 och år 2050 kan dock kostnaderna minska och efterfrågan på vätgas öka, parallellt 

med att nivån på elektrifiering av fordonsflottan utvecklas, samt att behovet av 

energilager kopplat till elnät ökar i takt med att elproduktionen till allt större del blir av 

intermittent karaktär.  

 

De närmaste åren är det främst långväga lätta fordon som är intressanta för vätgasdrift, 

tex för en andel av personbilarna, taxi och distributionsfordon. Även lastbilstillverkare ser 

en möjlig utveckling där vätgas kan bli ett viktigt drivmedel på längre sikt givet strängare 

utsläppskrav, som tex ges uttryck för i större städer med höga miljöambitioner idag. 

 

Hur mycket vätgas som kommer att användas i olika tillämpningar, och särskilt i 

fordonsflottan, kommer att vara mycket påverkat av omvärlden. Det är ännu inte givet till 

vilken utsträckning bränslecellsfordon kommer att utvecklas och introduceras globalt eller 

i Europa under de kommande årtiondena. Fordonsutvecklingen kommer att vara styrande 

i denna fråga, men även vara beroende av den politik och den styrning som införs på 

transportområdet. De vätgastankstationer som behövs för att introducera fordon behöver 

byggas, och för detta finns det idag både intressenter och bidragsmöjligheter.  

 

8.1 Rekommendationer 

 Det är en rekommendation att uppdatera kunskapsläget om nya alternativa 

drivmedel och dess fordon kontinuerligt eftersom teknikutvecklingen och 

ändringar av marknadsförutsättningarna sker kontinuerligt. 
 Det är en rekommendation att sprida kunskap om vätgas samt att samla 

nödvändiga aktörskedjor inom regionen för att gemensamt bygga upp den 

efterfrågan och tillförsel av produkter och tjänster som behövs för att realisera 

vätgas som drivmedel i regionen. 

 Region Östergötland kan agera samordnande vid vetskap om efterfrågan å ena 

sidan och tillgänglighet å andra sidan, tex avseende pågående 

investeringsprojekt eller bidragsutlysningar. 
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Bilaga 1: Scenario för laddning av elfordon 

Ett scenario har tagits fram för de fyra områdena Arkösund, Rimforsa, Lindö och 

Ekängen. Scenariot ska ses som ett ”worst-case” ur ett elnätsperspektiv. Det är inte tänkt 

som en absolut sanning, utan istället ett diskussionsunderlag för intervjuerna med 

elnätsföretagen. Nedan beskrivs de antaganden som gjorts för att skapa scenariot, följt 

av de resulterande effekterna som förväntas adderas till topplasten. 

I Tabell 4 nedan visas de antaganden kring laddeffekt som gjorts. Värdena för enfas- och 

trefasladdning i hemmet har beräknats för 16 A laddning. De flesta villor har 20-25 A 

huvudsäkring, men eftersom det finns annan utrustning i hemmet såsom vitvaror som 

också drar ström så bör en laddeffekt motsvarande 16 A vara realistisk. En viktad 

medeleffekt har tagits fram utifrån enfas- och trefasladdning, där viktningen baseras på 

ett antagande att det är förhållandevis mer trefasladdning än enfasladdning.  

Tabell 4: Antagande om laddeffekt. 

Laddeffekt    

Enfas 16A 3,7  kW 

Trefas 16A 11  kW 

Viktad medeleffekt 7,4  kW 

I Tabell 5 kan övriga generella antaganden ses. Antal bilar per invånare i hela landet är 

0.48
59

 för 2017. I de fyra områdena antas dock biltätheten vara något högre och 

dessutom väntas bilägandet öka något tills 2030, varför siffran är satt till 0.55. Andelen 

elbilar i fordonsflottan 2030 har antagits till 20%
60

. Enligt Statistiska centralbyråns 

prognos för befolkningsökningen i Sverige från 2018 till 2030 antas den vara drygt 9%. 

Områdena i analysen anses av författarna att vara mer expansiva i befolkningstillväxt än 

snittet i Sverige. I den kommunala översiktsplaneringen förväntas kommunerna Linköping 

och Norrköping ha en befolkningstillväxt kring 15% respektive 17% under samma 

tidsperiod
61,62

. Utifrån detta har en befolkningstillväxt på 17% antagits.  

Energiåtgång per 10 km för en elbil har antagits till 1.5 kWh/10 km, vilket exempelvis är 

typisk förbrukning för Nissan Leaf
63

. Den genomsnittliga körsträckan per dag för de olika 

                                                      
59

 Trafikanalys (den 26 oktober 2018). Fordon i län och kommuner 2017. Hämtat från 
trafa.se: 
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/2018/fordon_lan_och_kom_20
17_blad.pdf  
60

 Trafikanalys (den 26 oktober 2018). Prognoser för fordonsflottans utveckling i Sverige 
2017:8. Hämtat från trafa.se: https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-
2017_8-prognoser-for-fordonsflottans-utveckling-i-sverige.pdf  
61

 Linköping (2016). Aktualitetsprövning av översiktsplaner i Linköpings kommun 2016. 
62

 Norrköping (2017). Översiktsplan för staden Norrköpings kommun – 
Antagandehandling. 
63

 Erik Söderholm (2017). Så mycket drar elbilarna och laddhybriderna i verkligheten. 
Hämtat från mestmotor.se: 
 

https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/2018/fordon_lan_och_kom_2017_blad.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/2018/fordon_lan_och_kom_2017_blad.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_8-prognoser-for-fordonsflottans-utveckling-i-sverige.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_8-prognoser-for-fordonsflottans-utveckling-i-sverige.pdf
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områdena har antagits till 40 km och baseras främst på närheten till större arbetsorter. 

Utifrån detta beräknas energibehov per laddning, vilket används för att ge en ungefärlig 

bild av hur lång tid en laddning tar. Laddningstiden i sin tur används för att göra en 

uppskattning av sammanlagringen. Sammanlagring vad gäller laddning av elfordon 

beskriver att summan av flera kunders effektuttag är i regel mindre än summan av varje 

kunds högsta uttag (alla elfordon kommer sannolikt inte laddas samtidigt). På så sätt blir 

den totala topplasten från laddning i nätet mindre. Ju högre sammanlagring, desto mer 

utspridd är laddningen över dygnets timmar. För dessa scenarion har därför den totala 

laddeffekten från hemmaladdning skalats ner med en ”sammanlagringsfaktor”. Denna har 

antagits till 0.6.   

Tabell 5: Generella antaganden 

Parameter Värde Enhet 

Antal bilar per invånare 0,55 bilar/invånare 

Andel elbilar av totala fordonsflottan 2030 20%  

Befolkningsökningsfaktor 1,17  

Energiåtgång per 10 km 1,5 kWh/10 km 

Genomsnittlig körsträcka per dag 40 km 

Energibehov per laddning (exklusive 

Rimforsa) 

6 kWh 

Sammanlagringsfaktor 0,6  

För bussar och distributionsbilar har schabloniserade antaganden gjorts om 

ändhållplatsladdning á 0.6 MW respektive snabbladdning á 0.4 MW för samtliga områden 

utom Arkösund. Vad gäller ändhållplatsladdning så baseras antagandet om 0.6 MW på 

att laddinfrastruktur för elbussar idag vanligtvis installeras med laddeffekter mellan 150 

och 450 kW, där 600 kW möjligen skulle kunna bli vanligt till 2030. Vad gäller laddning för 

distributionsbilar så baseras antagandet på att dagens snabbladdare för personbilar har 

effekter kring 120 kW som mest, vilket för en eller två laddare av distributionsbilar skulle 

kunna innebära 400 kW i framtiden. Antagandet om snabbladdare för bussar och 

distributionsbussar skulle också kunna motsvara flera snabbladdare för personbilar 

koncentrerade till en eller ett par platser. 

Följande områdesspecifika förutsättningar har använts; 

Arkösund 

- Antal invånare 2017/2018: 170 fastboende. 

- Antalet elbilar har uppskattats till 80 stycken år 2030 istället för det beräknade 

värdet 22 eftersom området förväntas ha många semesterboende. 

- Ingen buss- eller distributionsladdning har inkluderats för området. 

                                                                                                                                                 
https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170320/sa-mycket-drar-elbilarna-
och-laddhybriderna-i-verkligheten/  

https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170320/sa-mycket-drar-elbilarna-och-laddhybriderna-i-verkligheten/
https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170320/sa-mycket-drar-elbilarna-och-laddhybriderna-i-verkligheten/


   

 
 

 

 

50 (50) 
 
REGION ÖSTERGÖTLAND  

2018-11-30  

SWECO ENERGUIDE AB 

 

 

 

 

Rimforsa 

- Antal invånare 2017/2018: 2259 personer. 

- Buss- och distributionsladdning har inkluderats. 

Lindö 

- Antal invånare 2017/2018: 4763 personer. 

- Buss- och distributionsladdning har inkluderats. 

Ekängen 

- Antal invånare 2017/2018: 2485 personer. 

- Buss- och distributionsladdning har inkluderats. 

Nedan visas den resulterande laddeffekten som anses tillkomma i nätet för varje område i 

ett, ur elnätskapacitetsperspektiv, ”worst case scenario”. Den totala effekten som 

redovisas nedan baseras på den viktade för laddning i Tabell 4, nämligen 7,4 kW. 

Scenariot utgår från att nedanstående effekt tillkommer som extra topplast i nätet för 

respektive område. 

Tabell 6: Uppskattningar av resulterande tillkommen effekt i näten för respektive område. 

Område Total hemmaladdning 

[MW] 

Buss 

[MW] 

Distributionsbil [MW] Uppskattad total 

max laddeffekt 

(summa) [MW] 

Arkösund 0,4   0,4 

Rimforsa 1,3 0,6 0,4 2,3 

Lindö 2,9 0,6 0,4 3,9 

Ekängen 1,5 0,6 0,4 2,5 

 

 


