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Förord
Projektet ”Smart och klimatneutralt Lund 2030” har som mål att bidra med input till en färdplan
för hur Lunds kommun kan bli klimatneutral till 2030. Inom ramen för detta har en studie med
fokus på hur framtidens energisystem kan bli mer hållbart och robust genomförts. Studien har
genomförts inom arbetspaket 3 för projektet. Arbetspaketet och studien tar också avstamp i en
förstudie (Holmqvist, o.a., 2019) som genomfördes 2018–2019, inom Energimyndighetens program
Viable Cities, med fokus på energilösningar för utbyggnadsområdet Brunnshög i Lund.
Den genomförda studien fokuserar på vilka utmaningar som förväntad utveckling avseende bland
annat elektrifiering av mobilitetssektorn och ökade inslag av lokal elproduktion kan innebära för
elsystemet. Utifrån detta analyseras om, och i så fall hur, dessa utmaningar kan adresseras med
åtgärder på stadsdelsnivå. Arbetet inom arbetspaketet har projektletts av IVL och skett i samarbete
med Kraftringen, Siemens, Nordomatic, Sensative, Electricity, Sydö, Wihlborgs, Wästbygg samt
Midroc.
Projektet har möjliggjorts genom medel från Energimyndigheten och genomförts inom ramen för
programmet Viable Cities.
Samordning mellan arbetspaketet och projektet som helhet har skett med Lunds kommun som
också stått för den övergripande projektledningen.
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Sammanfattning
Föreliggande rapport redovisar arbetet som genomförts inom arbetspaket 3 (AP3) - Framtidens
hållbara och robusta energisystem, som är en del av projekt ”Smart och klimatneutralt Lund 2030”.
Projektet som helhet har som mål att bidra med input till en färdplan för hur Lunds kommun kan
bli klimatneutral till 2030 och har genomförts under tiden 2019-09-01 – 2021-09-31 inom ramen för
Energimyndighetens program Viable Cities.
Syftet med AP3 har varit att undersöka hur man genom åtgärder på områdes- eller stadsdelsnivå
kan underlätta för att nå klimatneutrala städer. Detta i ljuset av förväntad utveckling avseende
främst elektrifierad fordonsflotta samt ökat inslag av lokalt producerad energi ur flödande källor.
Denna utveckling anses här vara en förutsättning för klimatomställning av samhället i stort men
potentiellt också en utmaning för elsystemet som behöver hanteras. Inom AP3 har potentiella
utmaningar kartlagts med utgångspunkt i prognoser för områdets framtida elbehov samt olika
åtgärders möjlighet att påverka detta och bidra med såväl elsystem- som klimatnytta analyserats.
Bakgrunden är att framförallt elsystemet är under kraftig förändring. Detta både avseende
produktion, distribution och användning. Delar av den centraliserade och planerbara
elproduktionen förväntas försvinna på grund av utfasning av kärnkraft och fossila bränslen,
samtidigt som lokal förnybar elproduktion ur flödande källor ökar. Export av el från områden med
tidigare liten användning förväntas också minska i takt med att både ny och traditionell industri
blir mer elintensiv. Behovssidan påverkas också av en pågående elektrifiering inom främst
mobilitetssektorn.
Inom AP3 har elbehovet för det aktuella området i Brunnshög, Lund, kartlagts baserat på aktuell
verksamhets- och fastighetsmix. Behovskurvor med timupplösning har tagits fram för två olika
scenarier för de detaljplanelagda delarna. Scenarierna, utgångs- och framåtblickande scenario,
utgörs dels av prognostiserat eleffektbehov utifrån dagens nivå av elektrifiering, dels av
prognostiserat behov vid en kraftigt ökad elektrifiering av mobilitetssektorn. Detta elektrifierade,
framåtblickande scenario baseras på prognoser för elektrifieringen av fordon i Sverige.
Utifrån skillnaden mellan dessa scenarier har utmaningar gällande elnätets belastning, vilka
behöver adresseras för att möjliggöra ökad elektrifiering och i förlängningen klimatneutral stad,
identifierats.
Studien visar att den förväntade utvecklingen, i form av det framåtblickande scenariot, innebär en
ökning av områdets årsenergibehov med ca 9 % och en ökning av områdets maxeffektbehov med
ca 22 %. Effektbehovet ökar alltså mer än energibehovet varför problem kopplat till kapacitet
riskerar att förvärras genom elektrifieringen om inte åtgärder vidtas för att hantera detta. Studien
visar också på en ökad klimatpåverkan sett enbart till den ökade elanvändningen, vilken också
behöver hanteras parallellt med utfasning av fossila bränslen mm. Dessa aspekter av den
förändring som elnätet genomgår innebär ett behov av åtgärder.
Resultat från studien visar att solceller bidrar med ökad självförsörjning och stor klimatnytta
genom att ersätta annan el. Däremot bidrar installation av solceller inte till att minska områdets
maxeffektbehov. Solcellerna ökar istället effektvariationen inom området genom en viss
överproduktion av el, vilket måste beaktas ur elsystemperspektiv. Det kan här slås fast att solceller
bör kombineras med lastomflyttande åtgärder för att bidra till både elsystem- och klimatnytta.
Studien omfattar analys av laststyrande åtgärder i form av styrning av laddinfrastruktur, utökad
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behovsstyrning genom fastighetsautomation samt energilagring via batterier. De lastomflyttande
åtgärderna har potential att sänka områdets maxeffektbehov och att minska effektvariationen,
samt, beroende på hur åtgärderna optimeras, även till att möjliggöra ytterligare elproduktion via
solceller. De lastomflyttande åtgärderna minskar dock inte klimatpåverkan i närheten av lika
mycket som solcellerna, vilket understryker behovet av att kombinera åtgärder för att åstadkomma
både elsystem- och klimatnytta. Studerade åtgärder kan, rätt optimerade, bidra till att möjliggöra
ytterligare elektrifiering och utgör därför möjliga och viktiga dellösningar för att nå klimatneutrala
städer.
Elsystemet är en viktig nyckel i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. För att kunna
maximera de studerade åtgärdernas potential avseende att bidra till både elsystem- och
klimatnyttan behöver den samlade incitamentsbilden för både teknikinvesteringar och styrning av
effektuttag utifrån systemperspektiv ökas. Förutsättningar avseende olika aktörers incitament och
rådighet kopplat till detta behöver utredas vidare. Det konstateras i denna studie att både kommun
och energibolag har intresse av ökad samverkan mellan olika fastigheter/verksamheter i syfte att
åstadkomma områdesperspektiv avseende elbehov och lokal elproduktion och därmed, i
förlängningen, bidra till att möjliggöra klimatneutral stad.
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Summary
This report describes the work carried out within work package 3 (AP3) - Sustainable and robust
energy systems for the future, as a part of the project "Smart and climate-neutral Lund 2030". The
project in total aims to provide input to a roadmap for how Lund municipality can become climate
neutral by 2030 and has been carried out during the period 2019-09-01 - 2021-09-31 within the
framework of the Swedish Energy Agency's program Viable Cities.
The purpose of the work package has been to investigate how to facilitate climate-neutral cities in
the light of expected development regarding mainly electrified vehicle fleet and increased share of
locally produced electricity. This development is here considered to be a prerequisite for
conversion into a climate neutral society as a whole, but potentially also a challenge for the
electricity system. Within work package 3, potential challenges have been mapped based on
forecasts for the area's future electricity demand and measures has been analyzed based on their
possibility to contribute with benefits from both electricity system and climate perspective.
The background is that the electricity system in particular is undergoing major change. Both in
terms of production, distribution and demand. Parts of the centralized and planable electricity
production are expected to be phased out, export of electricity from areas with previously little
demand are expected to decrease as both new and traditional industry becomes more electricity
intensive. The demand side is affected by an ongoing electrification, primarily in the mobility
sector.
Within AP3, the electricity demand for the studied area in Brunnshög, Lund, has been mapped
based on the current business and property mix. Demand curves with hourly resolution have been
developed for two different scenarios for the detailed planned parts. The two scenarios, the one
that describes the initial conditions and the forward-looking scenario, consist respectively of
forecasted electricity demand needs based on the current level of electrification, and of forecasted
needs in the event of a significant increased electrification of the mobility sector. This electrified,
forward-looking scenario is based on forecasts for the electrification of vehicles in Sweden.
Based on the difference between the two scenarios, challenges regarding increased stress on the
electricity grid, which need to be addressed to enable increased electrification and, in the long run,
a climate-neutral city, have been identified.
The study shows that the expected development, in form of the forward-looking scenario, means
an increase in the area's annual energy needs by approximately 9% and an increase in the area's
maximum power demand by approximately 22%. The maximum power demand thus increases
more than the need for energy. This shows that electrification can lead to that problems linked to
capacity can be exacerbated if measures to deal with this are not taken. The study also shows an
increased climate impact linked to increased electricity use. This also needs to be handled parallel
with phasing out the use of fossil fuels etc. These aspects of the change that the energy (electricity)
system is undergoing entail a need for measures.
Results from the study shows that solar cells contribute to increased self-sufficiency and large
climate benefits by replacing need of other electricity. However, installation of solar cells does not
contribute to reduce the maximum power demand int the area. The solar cells instead increase the
power variation within the area through some overproduction of electricity, which must be
considered from an electricity system perspective. It can be concluded that solar cells need to be
combined with load-moving measures to contribute to both electricity system and climate benefits.
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The study includes analysis of load control measures in the form of control of charging
infrastructure, increased demand control through building automation and energy storage via
batteries. The load-shifting measures have the potential to lower the maximum power demand and
to reduce the power variation, and, depending on how the measures are optimized, also to enable
further electricity production via solar cells. However, the load shifting measures do not reduce the
climate impact of the area as much as the solar cells, which underlines the need to combine
measures to achieve both electricity system and climate benefits. Studied measures can, properly
optimized, contribute to enabling further electrification and therefore constitute possible and
important solutions for reaching climate-neutral cities.
The electricity system is an important key in the transition to a climate-neutral society. In order to
be able to maximize the potential of the studied measures with regard to contributing to both
electricity system and climate benefits, the financial incentives for both technology investments
and control of power consumption from a system perspective needs to increase. Conditions
regarding the incentives and resourcefulness for different parties need to be investigated further. It
can be stated that both the municipality and energy companies have an interest in increased
collaboration between different properties / businesses in order to achieve an area perspective
regarding electricity demand and local electricity production and thus, in the long run, contribute
to enabling climate-neutral city.
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1

Inledning

Energisystemet och framförallt elsystemet är under förändring. Den hittills företrädande
ordningen i Sverige har inneburit storskalig, centraliserad och planerbar produktion i områden
med relativt liten egen användning som sedan exporterats till områden med omvänd situation.
En kombination av faktorer förväntas förändra denna ordning radikalt. Elproduktion genom
kärnkraft avvecklas i detta nu och kommer sannolikt att fortsätta avvecklas. I områden med
tidigare låg elanvändning och hög produktion ökar användningen på grund av nya behov inom
tex elintensiv industri, datalager mm. Till detta förväntas en ökad elektrifiering inom till exempel
mobilitetssektorn och inom traditionell industri pga. utfasning av fossila bränslen.
Ökade inslag av decentraliserad elproduktion från flödande källor är en nödvändig del i
omställningen till ett klimatneutralt samhälle men innebär också en utmaning för elsystemet.
En förstudie (Holmqvist, o.a., 2019) genomfördes 2018–2019, inom Energimyndighetens program
Viable Cities, med fokus på energilösningar för utbyggnadsområde Brunnshög som byggs nordöst
om Lund. Förstudien spådde att framtidens bebyggelse, för att kunna bidra till att minska
samhällets klimatpåverkan, kommer att ha egen elenergiproduktion, el-lagringskapacitet och en
hög andel elfordon som behöver laddas. Förstudien pekade även på de lokala nätens potential att
möta elsystemets utmaningar. Genom smarta åtgärder för att bl.a. lagra elproduktion från solceller,
styra elanvändningen samt utnyttja att olika verksamheter har olika behovsprofiler, skulle den
förväntade utvecklingens utmaningar kunna minskas utan att behöva medföra ett orimligt behov
av utbyggnad av kapaciteten i nationella, regionala och lokala elnät. Det konstaterades även att,
bland annat detta, med fördel studeras i en fördjupad studie, vilket således är bakgrunden till det
arbete som presenteras i föreliggande rapport.

1.1

Syfte med projekt och arbetspaket

Projektet ”Smart och klimatneutralt Lund 2030” har som mål att bidra med input till en färdplan
för hur Lunds kommun kan bli klimatneutral till 2030. Det görs genom att kartlägga framtida
utmaningar och identifiera innovationsbehov, utveckla ett arbetssätt för ett innovationsteam, ta
fram underlag till en handlingsplan med koncept som signifikant kan bidra till klimatneutralitet,
samt öka kunskapen om hur framtidens urbana energisystem kan bli mer resurseffektivt, robust
och bidra till mindre klimatgasutsläpp. Projektet som helhet löper under tiden 2019-09-01 – 202109-31 och genomförs inom ramen för Energimyndighetens program Viable Cities. Arbete utfört
inom arbetspaket 3 (AP3) - Framtidens hållbara och robusta energisystem, presenteras i
föreliggande rapport.
Utgångspunkten för arbetspaketet har varit undersöka hur man på områdes- eller stadsdelsnivå
kan underlätta för att nå klimatneutrala städer i ljuset av förväntad utveckling avseende främst
elektrifierad fordonsflotta samt ökat inslag av lokalt producerad energi ur flödande källor. Denna
utveckling anses här vara en förutsättning för klimatomställning av samhället i stort men kan
potentiellt också innebära utmaningar. Arbetet inom arbetspaket 3 har syftat till att undersöka om
denna förväntade utveckling innebär några utmaningar ur klimat- respektive
energisystemperspektiv, samt vilka av dessa utmaningar som i så fall kan minimeras genom
åtgärder på stadsdelsnivå.
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Brunnshög är en stadsdel i utkanten av en mellanstor stad och planen för området innehåller en
blandning av bostäder och kontor. Ur dessa perspektiv är Brunnshög representativt för andra
utbyggnadsområden. Resultat och slutsatser presenterade i föreliggande rapport anses därför
skalbara och applicerbara även på andra liknande områden, både inom och utanför Lunds
kommun, som förväntas genomgå en utveckling liknande den för området Brunnshög.

2 Bakgrund
Sveriges övergripande energipolitiska mål är att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och
ekologisk hållbarhet vilket också överensstämmer med energisamarbetet inom EU. På nationell
nivå finns även mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 (Regeringskansliet, u.å.).
Dessutom ska Sverige enligt det klimatpolitiska ramverket inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser fr.o.m. år 2045 (Regeringskansliet, 2017).
Länsstyrelsen i Skåne redovisade under 2020 en kartläggning av läget i Skåne med avseende på
försörjningstrygghet i elsystemet. Genom denna konstaterades att elsystemet står inför en rad stora
förändringar kopplade till omställningen till ett klimatneutralt samhälle år 2045.
Försörjningstrygghet definieras av Länsstyrelsen i Skåne som ”elsystemets förmåga att leverera el i
önskad omfattning i tid och rum genom tillräcklig kapacitet, flexibilitet och robusthet” (Sonnsjö,
Gunneberg, & Selander, 2020).
För att uppnå de nationella klimat- och energimålen måste omfattande elektrifieringar inom till
exempel industri- och transportsektorn göras i syfte att fasa ut användning av fossila bränslen. Den
förväntade elektrifieringen förväntas öka elanvändningen i Skåne med cirka 1,5 TWh till år 2030
och 3,5 TWh till 2040 (Sonnsjö, Gunneberg, & Selander, 2020). Skåne har redan idag ett stort behov
av importerad el, då den lokala kraftproduktionen i Skåne på ca 3 TWh/år inte matchar regionens
användning motsvarande ca 13 TWh/år. I Länsstyrelsens kartläggning undersöks även möjliga
lösningar för att möta beskriven utveckling och säkra framtida regional försörjningstrygghet.
Bland dessa lösningar nämns efterfrågeflexibilitet, energilager och småskalig elproduktion,
lösningar som ingår i de åtgärder som undersökts inom föreliggande projekt.
Under 2018-2019 genomfördes inom Energimyndighetens program Viable Cities en förstudie av
energilösningar i utbyggnadsområdet Brunnshög nordöst om Lund (Holmqvist o.a. 2019). Syftet
med förstudien var att ta fram förslag för hur flera byggnader med flexibla energisystem i ett
område kan samverka för att öka den energisystemmässiga nyttan, resurseffektiviteten och
robustheten i både det lokala elnätet och i det regionala elsystemet. Behovet av en sådan
samverkan bottnade i bedömningen att förväntad utveckling i form av ökad mängd lokalt
producerad el genom solceller och elektrifiering av fordonsflottan potentiellt innebär en utmaning
för elsystemet.
Slutsatser i förstudien visade bl.a. att det finns en rad komponenter och aktiviteter som kan stärka
en samverkan på områdesnivå. Genom till exempel lagring av elproduktion från solceller, styrning
av elanvändning samt att utnyttja olika verksamheters olika behovsprofiler, skulle kostsamma
förstärkningar av lokala och regionala nät i förlängningen kunna undvikas. Det konstaterades även
att detta med fördel studeras i en fördjupad studie, vilket således är bakgrunden till den
genomförda studie som presenteras i föreliggande rapport.
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2.1

Definitioner

Föreliggande rapport syftar till att undersöka hur åtgärder på lokal nivå kan bidra till att
möjliggöra nödvändig klimatomställning under de närmaste decennierna, utan att
försörjningstryggheten i det svenska elsystemet går förlorad. För att kunna tydliggöra om en
specifik åtgärd leder i önskad riktning behövs definitioner av elsystemnytta som bidrar till
försörjningstrygghet samt klimatnytta som bidrar till klimatomställning. Vidare behövs någon
definition av det energisystem som studien utgår ifrån. I detta avsnitt beskrivs därför hur denna
studie förhåller sig begreppen elsystemnytta, klimatnytta och lokalt nät.

2.1.1

Klimatnytta

Klimatneutralitet är ett av begreppen som används för att beskriva mål inom klimatområdet.
NEPP (Northerneuropean Energy Perspectives Project) har sammanfattat olika begrepp som
beskriver klimatmål och diskuterat hur begreppen används i den svenska energibranschen
(Ottosson & Gode, 2019). Enligt studien innefattar begreppet klimatneutralitet alla växthusgaser
(inte bara koldioxid) och även annan påverkan på klimatet i så stor utsträckning som möjligt. Det
innebär att även indirekta utsläpp i livscykelperspektiv, albedo, kortlivade klimatpåverkande
ämnen, tidsaspekter och höghöjdseffekter tas i beaktning när man talar om klimatneutralitet. Vid
beräkning och redovisning av klimatpåverkan inkluderar begreppet klimatneutralitet även
naturens egen förmåga att balansera klimatpåverkan.
Inom samarbetet Viable Cities har Lunds kommun tecknat ett klimatkontrakt med syfte att öka
tempot i klimatomställningen. Ett av de övergripande målen för Lunds kommun är att bli en
klimatneutral kommun år 2030. I kontraktet används följande definition av klimatneutralitet: ” Vår
utgångspunkt för klimatneutralitet är det geografiska området Lunds kommun. De territoriella
utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras.
Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser.” (Lunds Kommun, 2021).
Syftet med arbetet inom AP3 har delvis varit att bidra med input till en handlingsplan för hur
Lunds kommun ska uppnå målet om klimatneutralitet år 2030. Klimatnytta inom föreliggande
projekt bedöms därför genereras av åtgärder som kan bidra till att uppnå detta mål. Viktigt att
poängtera är att åtgärder som bedöms ge en lägre klimatpåverkan jämfört med referensfallet har
ansetts bidra med klimatnytta även om åtgärden i sig eller i kombination med övriga åtgärder inte
leder till klimatneutralitet.
I projektet har ett framåtblickande scenario, där elektrifiering inom mobilitetssektorn ökar
elbehovet i området, antagits. Det framåtblickande scenariot utgörs av tidigare nämnd och
förväntad utveckling som i sig anses vara en viktig del av samhällets klimatomställning i stort.
Med områdets elsystem som systemgräns (se avsnitt 2.1.3 nedan) ger dock det framåtblickande
scenariots ökade elanvändning en högre klimatpåverkan från elproduktionen än utgångsscenariot.
Åtgärder som beräknas bidra till en minskad klimatpåverkan, med det framåtblickande scenariot
som referens, anses därför bidra med klimatnytta i detta sammanhang.
Klimatpåverkan bedöms i projektet genom konsekvensanalys med hjälp av verktyget tidsstegen 1.
Som en första referensberäkning görs en jämförelse av klimatpåverkan från utgångsscenariot och

1

Verktyget Tidsstegen beskrivs i (Gode, o.a., 2015)
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det framåtblickande scenariot. Vidare bedöms sedan hur de olika åtgärder som undersökts
påverkar klimatpåverkan med det framåtblickande scenariot som referens.

2.1.2 Elsystemnytta
Som nämnts inledningsvis i avsnitt 2.1 ovan behövs även en definition av elsystemnytta som kan
bidra till bibehållen försörjningstrygghet parallellt med nödvändig klimatomställning och de
utmaningar som elsystemet utsätts inför i samband med densamma. Med definition av
försörjningstrygghet enligt Länsstyrelsen i Skåne som ”elsystemets förmåga att leverera el i önskad
omfattning i tid och rum genom tillräcklig kapacitet, flexibilitet och robusthet” (Sonnsjö,
Gunneberg, & Selander, 2020) blir utgångspunkten i detta projekt att de åtgärder som genererar
värden avseende dessa tre begrepp också bidrar med elsystemnytta.
I förstudien av Holmqvist o.a. (2019) konstaterades att lokala elnät kan bidra med elsystemnytta
högre upp i elnätshierarkin genom att variationer i produktion och konsumtion så långt som
möjligt bör ”lokaliseras” i stället för att ”exporteras” till nationellt och internationellt nät. Åtgärder
som bidrar till att plana ut områdets elbehovsprofil kan sägas bidra till att lokalisera områdets
effektvariationer.
Den lokala kraftproduktionen idag i Skåne på ca 3 TWh/år matchar inte regionens användning som
motsvarar ca 13 TWh/år (Sonnsjö, Gunneberg, & Selander, 2020). Detta förhållande förväntas som
tidigare nämnts förvärras genom en ökad elanvändning på grund av pågående och förväntad
elektrifiering. Skåne är därför beroende av eltillförsel från andra delar av Sverige och grannländer
för att trygga sin elförsörjning vilket bland annat ställer krav på överföringskapacitet i
transmissionsnätet. Ur detta perspektiv kan åtgärder som möjliggör ökad lokal elproduktion även
bidra med elsystemnytta.
Parallellt med pågående elektrifiering kan potentiellt också mängden centraliserad och planerbar
elproduktion (från t.ex. produktionsanläggningar med relativt höga driftskostnader såsom tex
kärnkraft och kraftvärme (Sonnsjö, Gunneberg, & Selander, 2020)) minska de kommande åren. Om
denna produktionskapacitet ersätts med lokal elproduktion från flödande källor finns risk att
effektvariationer kopplade till bristande matchning mellan produktion och konsumtion ökar och
därmed potentiellt leder till ökad belastning på elsystemet. Utbyggnad av reservkraft med
kapacitet att utjämna brist på el från flödande källor kan å andra sidan bli mycket kostsam precis
som utbyggnad av distributionsnätet för att flytta större och större mängder el längre och längre
sträckor. Åtgärder för styrning av last kan innebära både ökad flexibilitet och minskat effektbehov
och därmed på flera sätt bidra till elsystemnytta.
Inom studien analyseras åtgärders elsystemnytta utifrån deras potential att minska
maxeffektbehov från nät, minska effektvariationen samt öka självförsörjandegraden.

2.1.3 Lokalt nät
Som slutsatserna från förstudien beskriver kan det finnas fördelar med att, så långt det är möjligt,
införa lokala åtgärder som hanterar bristande matchning mellan produktion och konsumtion. För
att förtydliga önskvärda förutsättningar på områdesnivå definieras i förstudien begreppet ”lokalt
nät” (Holmqvist, o.a., 2019). Ett ”lokalt nät” har enligt denna definition följande egenskaper:
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1.

2.

Det har en struktur bestående av en elektrisk produktionskapacitet (t.ex. solpaneler eller
vindturbiner), någon form av lagring (t.ex. byggnadsbatterier eller elfordon) och ett
konsumtionsbehov vars storlek sätter ramarna för vilken produktions- och
lagringskapacitet som bör finnas.
Det är anslutet till ett regionalt nät, som kan acceptera ett visst mått av överproduktion i
det lokala nätet, och ge ett tillskott till det lokala nätet när dess egenproduktion och
egenlagring inte förmår balansera den lokala konsumtionen.

För maximerad nytta av det ”lokala nätet” och dess produktions- och lagringskapacitet bör, enligt
förstudien, dessutom styrande funktioner som möjliggör följande finnas:
3.
4.

5.

Det har någon form av styrning som kan hantera hur lokal produktion, lagring och
laststyrning används i förhållande till rådande förutsättningar inom och utanför området.
Det har en förmåga att prioritera olika förbrukare, för att i ett läge där det regionala nätet
av någon anledning inte förmår fylla skillnaden mellan lokal produktion/lagring och den
oönskade konsumtionen, kunna säkerställa att kritiska funktioner (t.ex. hissar, larm,
nödbelysning, datornät, och kylenheter) fortsätter att fungera, medan mindre kritiska
funktioner stängs ner tillfälligt.
Det bör ha någon form av möjlighet till avkoppling från det regionala nätet, där det lokala
nätet tillåts stänga ner sin anslutning på ett välorganiserat sätt. (Holmqvist o.a. 2019)

För att uppnå maximal elsystemnytta bör det lokala nätet alltså utformas och styras för att både
minimera variationer mot överliggande regionalt nät och för att kunna fungera självförsörjande,
åtminstone för kritiska funktioner i det fall det regionala nätet brister i att möta det lokala behovet.
Utgångspunkten för detta projekt har varit att åtgärder på lokal nivå kan bidra med elsystemnytta
såsom ökad självförsörjningsgrad, minskat maxeffektbehov och som minskade variationer i
behovsprofilen gentemot överliggande nät, regionnät. Studerat områdesnät, omfattande de tre
nätstationsområdena i Brunnshög, anses ha möjlighet att uppfylla grundförutsättningarna för ett
lokalt nät med definition enligt punkterna 1–2 ovan, varför detta begrepp ansetts relevant att
använda i föreliggande studie.

3 Metodik
3.1

Övergripande metodbeskrivning

Genomförandet av föreliggande studie kan beskrivas genom följande övergripande moment:
•

•
•

En prognos för det aktuella områdets sammantagna elbehov år 2030 har tagits fram utifrån
förväntad elektrifiering. Det prognostiserade elbehovet har tagits fram med hjälp av
simuleringar, uppmätta värden och schablonvärden.
Utifrån framtagen elbehovsprofil identifieras problem som potentiellt påverkar
möjligheten att nå klimatneutral stad.
Olika åtgärder analyseras med avseende på deras möjlighet att minska eventuella problem
ur elsystem- och klimatperspektiv.
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•

Slutsatser och rekommendationer tas fram utifrån resultat från genomförda
åtgärdsanalyser. Dessa avser sedan ligga till grund för underlag till en kommunal
handlingsplan för ett klimatneutralt Lund 2030.

En stor mängd data, detaljberäkningar och antaganden har ingått som delar i dessa metodsteg. I
detta avsnitt beskrivs metoden för projektets genomförande på en övergripande nivå för att sedan
detaljeras i efterföljande delkapitel.
Området som studerats i projektet utgörs av området inom de, vid studiens genomförande, tre
gällande detaljplanerna för Brunnshög. Verksamhetsmixen inom det studerade området, som
ligger till grund för framtagen och framåtblickande elbehovsprofil, baseras på byggrätten för
respektive verksamhet enligt de tre detaljplanerna. Den använda verksamhetsmixen utgår alltså
ifrån att byggrätten för respektive verksamhet kommer att nyttjas maximalt.
För varje verksamhetstyp har en timupplöst elbehovsprofil för ett normalår tagits fram genom
olika typer av indata. Elbehovsprofilerna för respektive verksamhet har sedan satts samman, dels
till ett utgångsscenario (prognos på elbehov vid färdigställande av området baserat på dagens nivå
av elektrifiering) samt ett framåtblickande scenario (prognos på elbehov för området vid en
signifikant elektrifiering av fordonsflottan fram tills år 2030). Sammansättningen av
verksamhetsprofiler har gjorts dels på detaljplanenivå och dels på total områdesnivå (de tre
ingående detaljplanerna).
Skillnaden mellan utgångsscenario och framåtblickande scenario har analyserats för att identifiera
eventuella problem kopplat till den prognostiserade elektrifieringen som ingår i det
framåtblickande scenariot. Analysen har beaktat elsystemperspektiv och klimatperspektiv (se
kapitel 2.1.21 och 2.1.2) och identifierad problembild som beskrivs mer utförligt i kapitel 4.3.
Baserat på problembilden har olika åtgärder, tillhörande teknikområdena lokal elproduktion,
lastomflyttande och effektiviserande åtgärder samt lagring, definierats i samråd med projektets
olika teknikaktörer. Åtgärdernas påverkan på verksamheternas elbehovsprofiler har beräknats i
dialog med teknikaktörerna utifrån önskad tillämpning i detta sammanhang. Åtgärderna har
samlats i olika teknikpaket som sedan representeras av reviderade elbehovsprofiler.
Teknikpaketens effekter ur elsystemperspektiv har analyserats utifrån aspekterna:
•
•
•

Förändring av maxeffektbehov från elnätet
Förändring av självförsörjningsgrad
Förändring av effektvariation

Ur klimatperspektiv bedöms teknikpaketens effekt genom att de förändrade timvärdena
analyseras med metoden och verktyget Tidstegen.
Genom att analysera åtgärdspaketen ur både energisystem- och klimatperspektiv kontrolleras så
att en åtgärd eller ett åtgärdspaket inte bidrar med nytta ur det ena perspektivet men innebär en
belastning ur det andra.
Utgångspunkten för detta sätt att analysera är att energisystemet och främst elsystemet står inför
utmaningar kopplade till trender (såsom elektrifiering av fordonsflottan) som i sin tur är en del av
omställningen mot ett klimatneutralt samhälle i stort. Utifrån detta är det svårt att diskutera
åtgärder för klimatneutralitet utan att också beakta elsystemperspektivet. Genom att utvärdera
åtgärderna ur båda perspektiv minskar risken för åtgärder som uppnår det ena på bekostnad av
det andra. Som till exempel visar på nytta på lokalnivå men som är suboptimerande på

15

Rapport C 618 - Smart och klimatneutralt Lund 2030 – Arbetspaket 3, AP3 – Framtidens hållbara och robusta
energisystem

systemnivå. För att en åtgärd eller ett åtgärdspaket skall rekommenderas och utgöra input till
handlingsplan bör nytta ur båda perspektiven föreligga.
Teknikpaketens påverkan ur ett elsystem- och klimatperspektiv har till sist använts, ihop med
beskrivningar av nuvarande teknikläge kring de aktuella åtgärdstyperna, för att fastslå slutsatser
och rekommendationer utifrån desamma.
De olika åtgärderna som analyserats inom projektet har applicerats på områdesnivå genom att nya,
reviderade, elbehovsprofiler på områdesnivå har tagits fram för respektive åtgärdspaket. Detta
angreppssätt innebär ett områdesperspektiv som avsiktligt bortser från fastighets- och
verksamhetsnivåer. Detta för att fokusera på vad som är önskvärt och möjligt ur
områdesperspektiv då olika verksamheters elbehov sammanlagras.
Genom att analysera elbehoven och åtgärder på områdesnivå (de tre detaljplanerna sammanlagt)
tas hänsyn till hur verksamhetsmixen i sig, och i kombination med teknikåtgärder, kan bidra till att
minska belastningen i anslutningspunkt mot överliggande nät.
Beroende på åtgärdstyp kan detta angreppssätt till exempel innebära att rådigheten för att få till
stånd en viss åtgärd fördelas på fler än en aktör. Konsekvenser av eller förutsättningar för att få till
stånd de åtgärder som analyserats inom projektet berörs i kapitel 6, men kan behöva ytterligare
fördjupning beroende på typ av åtgärd. Vissa åtgärder är till exempel också möjliga att applicera
på olika nivåer (fastighets- eller områdes- osv) men med liknande effekt. Till exempel kan
hårdvaran för centralt styrd batterilagring appliceras på olika nivåer i elnätet med samma resultat
men helt olika aktörskonsekvenser som följd.

3.2

Systemgränser och villkor

Titeln på arbetspaket 3, som föreliggande rapport redovisar arbetet ifrån, är ”Framtidens hållbara
och robusta energisystem”. Utifrån förutsättningar för det aktuella området, del av Brunnshög i
Lund, beskrivna i detta avsnitt har arbetet begränsats till att behandla områdets elsystem ur
system- och klimatperspektiv med definitioner av de två sistnämna begreppen enligt avsnitt 2.1
ovan.
Anledningen till att fokus läggs på elsystemet är flera. Redan i dagsläget finns på många håll en
problematik, främst kopplat till kapacitetsbegränsningar i transmissionsnätet (tidigare stamnät,
regionnätet distribuerar vidare el till olika orter) och begränsad lokal elproduktion i den aktuella
regionen. Utöver detta kan förväntad elektrifiering av samhället i stort och av mobilitetssektorn i
synnerhet potentiellt bidra till ökad belastning på elnätet. Dagens elnät är komplexa nät,
uppbyggda av elproducenter, distributionsnät, och konsumenter. I komplexa system kan lokala
variationer som fortplantar sig uppåt i hierarkin få stor påverkan på systemet i stort. Dagens elnäts
grad av sammankoppling är både en möjlighet och en risk och i sig en anledning att studera
möjligheter till att ”lokalisera” effektvariationer till områdesnivå. Denna aspekt finns inte i tex
fjärrvärmenät.
Arbetet har utgått ifrån att nätstationer inom det studerade området ansluts till överliggande
regionnät via en mottagningsstation (se bild i avsnitt 3.2.2). Möjligheter till Ö-drift (off-gridlösning) för området har inte studerats inom detta projekt. Den generella utgångspunkten är
istället att öar med viss grad av självförsörjning i ett större nät kan vara gynnsamt för elsystemet i
stort. Förstudien identifierade ett antal problem som finns idag och som spås kunna bli värre
genom förväntad utveckling. Slutsatsen i förstudien är att lokala effektbehovsvariationer bör
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begränsas så långt möjligt och att t.ex. lokala nät, som inte förväntas vara självförsörjande men som
har viss förmåga att fungera som buffert för svängningar i lokal produktion och konsumtion, kan
utgöra positiva bidrag i detta sammanhang. Utifrån detta har redovisat arbete fokuserat på att
undersöka lösningar som på områdesnivå kan bidra till nytta, ur nät- och klimatperspektiv (se
definitioner i avsnitt 2.1), för elsystemet i stort.
Ytterligare avgränsningar och antaganden som ligger till grund för detta arbete utgår i största
möjliga mån ifrån reella förutsättningar för Brunnshög. Systemgränser och avgränsningar beskrivs
med ytterligare fördjupning i kommande delkapitel. Trots att studien är en fallstudie för ett
specifikt område anses frågeställningar och slutsatser som redovisas i denna rapport representativa
även för andra moderna stadsdelar och ur det perspektivet skalningsbara.

3.2.1 Geografiskt område
Studien utgår som tidigare nämnts från området Brunnshög (se figur 1 nedan) i Lund både vad
gäller problemidentifiering och åtgärder. Fokus ligger i att studera lokala åtgärder som bidrar till
elsystem- och klimatnytta och som på så vis bidrar till slutmålet, klimatneutral stad på
stadsdelsnivå. Brunnshög är ett område med höga ambitioner. Den övergripande visionen för
Brunnshög är att vara ”Världens främsta forsknings- och innovationsmiljö”. En del av visionen är
också att vara ”Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande”. Hållbart stadsbyggande
inbegriper många aspekter, inte minst ett hållbart och robust energisystem.
Det geografiska området som ingår i studien omfattas av de tre detaljplaner, 1281K-P92, 1281KP197 och 1281K-P256 som var antagna då studien genomförandes (se figur 2 nedan).

Brunnshög

Figur 1 Brunnshögs läge i Lund.
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Figur 2 Det geografiska området. Byggnader ingående i de tre inkluderade detaljplanerna är markerade
med en mörkare färg.

Genom att inkludera samtliga tillgängliga detaljplaner blir verksamhetsmixen så relevant som
möjligt ur stadsdelsperspektiv vilket också ökar relevansen i resultaten även i förhållande till
andra liknande stadsdelar. Genom att ta med så stor del som möjligt av planlagt område blir även
dimensioneringen av områdesgemensam service såsom livsmedelsaffär och mobilitetshus så
rättvisande som möjligt i förhållande till det färdigbyggda området.
I projektet har antagande om att ett detaljplaneområde kan likställas med ett nätstationsområde
gjorts. Antagandet har gjorts i samråd med Kraftringen och utifrån omfattningen av ett ”normalt”
nätstationsområde. Antagandet innebär att det geografiska området som ingår i arbetet utgörs av
tre stycken nätstationsområden.

3.2.2 Elnätsuppbyggnad inom området
I studien har, i samråd med det lokala energibolaget Kraftringen, antagits att en ledning från
befintligt nät matar tre nätstationer i området, en för varje detaljplan. Stationerna ansluts i en slinga
så att matning från olika håll är möjligt vid eventuellt fel i nätet. Figur 3 nedan visar det tänkta
elnätets principiella uppbyggnad samt hur det studerade områdets elnät, den grå delen, är
sammanbundet med överliggande nät.
I mottagningsstationen, som transformerar spänningen från 130 kV till 10 kV, är Lunds lokalnät
anslutet till det överliggande regionnätet. Från mottagningsstationen finns ett antal slingor som
matar nätstationer som i sin tur transformerar spänningen från 10 kV till 400 V. Därifrån förgrenas
nätet vidare till kabelskåp och vidare via serviskablar till anslutningspunkter i fastigheterna. I
anslutningspunkten registrerar en elmätare allt utbyte av el mellan fastigheten och elnätet. Se
schema över dessa stationer och anslutningar med mera i Figur nedan.
Användning, produktion och eventuell lagring av el som sker på fastighetens sida av elmätaren
registreras av mätaren som nettot till eller från nät.
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Figur 3 Antaget schema över områdets elnät.

Vid tillfälle med överskott av el från en fastighet, genom t.ex. produktion av el via solceller, matas
denna in på elnätet. Rent fysikaliskt väljer elen alltid den lättaste vägen. Om t.ex. en grannfastighet
samtidigt använder el från elnätet kommer överskottselen gå dit. Först när det blir ett överskott
under ett kabelskåp matas el uppåt i elnätshierarkin för att på den nivån i första hand användas av
övriga kabelskåp under samma nätstation. På motsvarande sätt matas elen vidare uppåt i nätet
först vid ett överskott under en nätstation eller en mottagningsstation. Detta innebär att
överskottsel inom respektive detaljplaneområden (= nätstationsområde) i första hand kommer att
användas inom respektive område och därefter inom hela det studerade området innan det matas
vidare till övriga elanvändare på Lunds lokalnät. Elens fysikaliska egenskaper kan alltså sägas
bidra till en naturlig och passiv delning av elproduktion inom ett område.

3.2.3 Kollektivtrafik och privatbilism
De verksamheter/anläggningstyper som ingår i de framtagna elbehovsprofilerna är
parkeringsanläggningar, skola, kontor, bostäder samt livsmedelsbutik. Kollektivtrafiken inom
området antas alltså inte ge upphov till något elbehov inom området. Den nyetablerade spårvägen
i Lund, som utgör en del av kollektivtrafiken även inom Brunnshög, laddas via ett eget elsystem
och belastar därmed inte det studerade elsystemet varför detta energibehov inte inkluderas i detta
arbete. Spårvagnslösningar är också relativt ovanliga i Sverige varför ett exkluderande av dess
energibehov anses bidra till ett mer generaliserbart resultat. Busstrafiken genom området antas, av
samma anledning, inte heller ge upphov till någon elanvändning inom det analyserade området.
Beskrivna antaganden avseende kollektivtrafiken i området innebär att hela elbehovet för mobilitet
som ingår i studien utgörs av elektrifierad privatbilism. Vidare innebär områdets planering att alla
parkeringsmöjligheter och därmed alla laddmöjligheter är förlagda till
mobilitetshus/parkeringsanläggningar. Området innehåller alltså ingen möjlighet till
gatuparkering eller parkering inom respektive fastighet. Profiler för elbehov kopplat till dessa
mobilitetshus/parkeringsanläggningar är framtagna enligt metod beskriven i avsnitt 3.3.1.5.
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Figur 4 Kollektivtrafik Brunnshög

3.2.4 Verksamheter
Som tidigare nämnts hämtas ytor för olika verksamhetstyper inom området från de tre
detaljplanerna. Detta innebär dels att byggrätter för respektive verksamhetstyp antas nyttjas fullt
ut samt att fördelningen mellan olika verksamheter är specifik för det aktuella området och inte
justerad för att vara allmängiltig för en viss typ av område. Genomfört arbete är i första hand en
fallstudie för pilotområdet i Brunnshög.
Detaljplanernas olika verksamhetskategorier motsvaras av kombinationer av profiler framtagna för
grundverksamheterna bostäder, kontor, skola, livsmedelsbutik och p-hus i de fall de inte
sammanfaller fullt ut. Begränsning till valda verksamheter och fördelning av desamma enligt
detaljplanerna anses i stort representera tänkbara verksamheter för många liknande områden.
Elbehov för respektive verksamhet är framtagna på olika sätt men med avsikt att representera
energipresentanda för moderna, energieffektiva byggnader. Metodik för detta redovisas i kapitel
3.3.

3.2.5 Energislag
Även gällande energislag ingående i områdets energiförsörjning tar studien utgångspunkt i de
lokala förutsättningarna för Brunnshög i Lund. Infrastruktur för fjärrvärme finns inom området
varför värmebehovet för de inkluderade verksamheterna antas därför komma att tillgodoses med
fjärrvärme distribuerat genom detta.
Områdets närhet till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS innebär tillgång till stora
mängder spillvärme. Då dessa anläggningar är i full drift finns tillgång till spillvärme motsvarande
mer än den planerade stadsdelens behov. Energibolagets uttalade ambition är att
systemtemperaturen, både idag och i en framtid då området är fullt utbyggt, ska vara tillräckligt
hög (ca 65 oC) för att inte påverka fastigheternas elbehov i jämförelse med konventionell fjärrvärme
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(eftersom systemtemperaturen räcker för produktion av varmvatten). Denna studie utgår ifrån att
en eventuell utveckling mot lägre temperaturer i det aktuella fjärrvärmesystemet därför inte
kommer påverka områdets elbehov. Med gjorda antaganden är föreliggande studie med
tillhörande resultat relevant för områden med lågtempererade fjärrvärmesystem med minst
föreliggande systemtemperatur (65 grader) samt för områden med fjärrvärmesystem med
konventionella systemtemperaturer.
Inom ramen för studien har hänsyn inte tagits till möjligheten till val av elbaserade värmelösningar
på fastighetsnivå, utan elbehovsprofilerna utgår från att verksamheternas värmeförsörjning sker
uteslutande genom fjärrvärmesystemet. Detta antagande innebär att potentialen av exempelvis de
lastomflyttande åtgärderna inte överskattas. Ett scenario med mer elbaserad värme hade inneburit
mer flyttbara laster.
I kapitel 7 kommenteras skillnaderna för områden med större andel elvärmelösningar ytterligare.

3.3

Fördjupad scenariometodik

Följande två avsnitt, 3.3.1 och 3.3.2, innebär en fördjupning avseende hur profilerna som beskriver
områdets elbehov i utgångs- respektive det framåtblickande scenariot tagits fram.

3.3.1 Utgångsscenario
Elbehovsprofilen för utgångsscenariot innebär prognostiserat elbehov vid färdigställandet av
området baserat på dagens nivå av elektrifiering inom mobilitetssektorn samt på områdets
verksamhetssammansättning. Den totala profilen för områdets elbehov i utgångsscenariot är
summan av de olika enskilda behovsprofiler som tagits fram för respektive verksamhetstyp.
Respektive verksamhets årliga och timupplösta elbehov utgörs av summan av den aktuella
byggnadstypens troliga årsenergiprestanda vid tiden för områdets färdigställande och antaganden
om själva verksamhetens behovsprofil. Metodiken för att ta fram timupplösta behovsprofiler för
respektive verksamhet skiljer sig åt på grund av skillnader i datatillgång och förekomst av
accepterade schablonvärden mm.
Behovsprofilen för respektive verksamhet är framtagen som ett nyckeltal per ytenhet som sedan
skalats upp utifrån ytor för den totala byggrätten för respektive verksamhet utifrån de 3 gällande
detaljplanerna som området täcker in. Det antas alltså att all byggrätt inom respektive detaljplan
kommer att nyttjas. Byggrätten anges i bruttoarea medan energibehoven i regel utgår ifrån A temp.
Vid uppskalning från elbehov per m² till totalt elbehov per detaljplan för den aktuella
verksamhetstypen har standardförhållandet mellan dessa två ytenheter 2 0,9*BTA=Atemp (både för
bostäder och lokaler) använts. Byggrätterna för respektive verksamhetstyp inom varje detaljplan
har utlästs ur detaljplanebeskrivningarna och framgår i Tabell 1 nedan:

Standardförhållandet mellan Atemp och BTA har bland annat använts vid schablonmässig omräkning i energideklarationer om
fastställda ytor saknats (Energimyndigheten, 2010b)
2
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Tabell 1 Detaljplanernas byggnadsytor för respektive verksamhet enligt byggrätt i respektive detaljplan.

Detaljplaneområde

Verksamhetstyp

Byggnadsyta (m2 BTA) enligt byggrätt

1281K-P92

Bostäder

18 733

"Detaljplan sydost"

Butik (livsmedels-)

0

Kontor

0

Livsmedelsbutik

0

Skola

8 592

P-hus

0

Detaljplaneområde

Verksamhetstyp

Byggnadsyta (m2 BTA) enligt byggrätt

1281K-P256

Bostäder

58 000

"Detaljplan central, sydnord"

Butik (livsmedels-)

1 500

Kontor

1 500

Livsmedelsbutik

0

Skola

0

P-hus

8 500

Detaljplaneområde

Verksamhetstyp

Byggnadsyta (m2 BTA) enligt byggrätt

1281K-P197

Bostäder

26 500

"Detaljplan sydväst"

Butik (livsmedels-)

2 250

Kontor

2 250

Livsmedelsbutik

4 000

Skola

0

P-hus

6 300
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De enskilda verksamheternas profiler har inte multiplicerats med någon sammanlagringsfaktor vid
uppskalning från specifikt till totalt elbehov. Detta utifrån att sammanlagring hanterats redan i
framtagandet av varje enskild verksamhetsprofil genom att utgå från antingen schablonvärden
som schematiserats eller ett större mätdataunderlag med inbyggd spridning i de enskilda värdena.
Eftersom analysen är gjord utifrån förändringen mellan utgångsscenario och framåtblickande
scenario är de exakta nivåerna av energiprestanda för de olika verksamheterna inte av avgörande
betydelse.
Metodiken för framtagande av de specifika elbehovsprofilerna för respektive verksamhet beskrivs
vidare i kommande avsnitt.

3.3.1.1

Bostäder

Elbehovsprofilen för bostäder utgörs av sammanlagring av behovsprofiler för fastighetsrespektive hushållsel. Behovet av fastighetsel baseras på ett årsenergibehov, för ett energieffektivt
och fjärrvärmeuppvärmt flerbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation med
värmeåtervinning, FTX, på 10 kWh/m2, Atemp, år. Behovet av hushållsel har ansatts till 30 kWh/m2,
Atemp, år utifrån Boverkets schablon (Boverket, 2017).
Timfördelningskurvor för fastighetsel och hushållsel baseras på en tidigare genomförd timupplöst
elbehovsprognos i ett projekt avseende bostäder i området Sege Park i Malmö från 2019.
Byggnaderna i den studien utgjordes av fjärrvärmeuppvärmda flerbostadshus vilket alltså även
profil för den föreliggande verksamhetstypen avser spegla. Det genomsnittliga årsbehovet av
fastighetsel i grunddatat var 11,9 kWh/m2, Atemp, år och 27,0 kWh/m2, Atemp, år för hushållsel.
Snarlik byggnads- och verksamhetstyp med uppmätta årsbehov mycket nära antagna schabloner
gör att detta grunddata anses utgöra en representativ grund för timvariation. Fördelningen av
timvärdena för aktuellt område i Brunnshög har alltså gjorts så att den har samma relativa
effektvariation timme för timme som i Sege Park-projektet och så att totalsummorna uppgår till 10
kWh/m2, Atemp, år för fastighetsel och 30 kWh/m2, Atemp, år för hushållsel. Den total behovsprofilen
för bostäder, summan av profilerna för fastighetsel och hushållsel, ser ut enligt Figur 5.

Figur 5 Årsenergibehovsprofil för bostäder.
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Figur 6 och Figur 7 nedan visar dygnsbehov utifrån två exempeldygn i januari respektive i juli.

Figur 6 Elbehov under exempeldygn i januari för bostäder.

Figur 7 Elbehov under exempeldygn i juli för bostäder.

3.3.1.2

Kontor

Precis som för verksamhetstypen bostäder utgörs elbehovsprofilen för kontor av en summering av
behovsprofiler för fastighets- respektive verksamhetens elbehov. Till skillnad från profilen för
bostäderna tillkommer energiposten kyla som här har antagits vara baserad på kylmaskin och inte
fjärrkyla. Ansatt årsenergibehov för fastighetsel i kontorsbyggnader förutsätter
fjärrvärmeuppvärmning och ett ventilationssystem med till-, frånluft och värmeåtervinnning (FTX)
och uppgår till 15 kWh/m² Atemp, år. Verksamhetselen antas till Boverkets schablon (Boverket,
2017) på 50 kWh/m² Atemp, år. Till detta läggs ett årligt energibehov för el till kyla på 5 kWh/m²
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Atemp, år vilket baseras på ett kylbehov på 15 kWh/m² Atemp, år som tillgodoses med hjälp av
kylmaskin med en årsverkningsgrad (SCOP) på 3 kWh/m2 Atemp, år.
Kylbehov och behov av fastighetsel har sitt ursprung i simuleringar gjorda under projektering av
två nya kontorshus i Malmö. Jämfört med motsvarande siffror för Sveriges lokalbestånd i stort
(Energimyndigheten, Energin i våra lokaler, resultat från Energimyndighetens STil2-projekt, 2010)
är detta relativt låga siffror och förutsätter alltså en modern och energieffektiv byggnad.
Även timfördelningen av årsbehovet för behovsposterna kyla och fastighetsel är baserade på
nämnda simuleringar. Profilen för verksamhetselen är schematiskt antagen utifrån
verksamhetstimmarna och årssumman ovan. Tidigare genomförda simuleringar anses
representativa avseende effektvariation över året för verksamhetstypen. Lokalers elbehov kopplat
till kyla och fläktar är i högre grad kopplat till verksamhetens beläggning än i t.ex. bostäder där
luftflöden oftast är konstanta och kyla vanligtvis inte förekommer. Verksamheten i lokaler är i sin
tur normalt sett också tydligare styrd till en viss tid på dygnet än i en bostad. Verksamhetstypen
kontor står därutöver för en liten andel av detaljplanernas byggrätt, vilket innebär att denna profil
får ett mindre genomslag än den för bostäder.
Vid framtagande av profil för fastighetselen har effektvariation för fläktel och pumpel kunnat
hämtas direkt ur de modellerade värdena medan belysning och hissar ansatts som scheman med
jämn användning under verksamhetstimmarna för att uppnå summan från den genomförda
beräkningen. Totalvärdena för respektive timme har sedan skalats med samma faktor, så att
effektvariationen är samma men så att årssumman uppgår till ansatt behov på 15 kWh/m2 Atemp, år.
Verksamhetselen exkl. kyla har fördelats ut schematiskt enligt antagandet att 85 % av lasten ligger
jämnt fördelad under verksamhetstid och 15 % utanför verksamhetstid och så att summan uppgår
till 50 kWh/m2 Atemp, år. Elenergi för kyla är tillförd till totalprofilen genom att det simulerade
termiska kylbehovet för varje timme från tidigare simuleringar dividerats med 3 (COP för
kylmaskin) vilket ger ett årsbehov på 5 kWh/m2 Atemp, år.
Använd totalprofil för verksamhetstypen kontor, bestående av summan av profilerna för
fastighetsel, verksamhetsel exkl. kyla samt el för kyla, ser ut enligt Figur 8.
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Figur 8 Årsenergibehovsprofil för kontor.

Figur 9 och Figur 10 nedan visar dygnsbehov (24 h) utifrån två exempeldygn i januari respektive i
juli.

Figur 9 Elbehov under exempeldygn i januari för kontor.
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Figur 10 Elbehov under exempeldygn i juli för kontor.

3.3.1.3

Skola

På samma sätt som för hittills beskrivna verksamhetstyper utgörs elbehovsprofilen för
verksamheten skola av en summering av behovsprofiler för fastighets- respektive verksamhetens
elbehov. Elbehovsprofilen för fastighetselen baseras på ett årsenergibehov på 15 kWh/m² Atemp, år
och bygger på fjärrvärmeuppvärmning och FTX-ventilation. Årsbehovet av verksamhetsel uppgår
för verksamhetstypen skola till 35 kWh/m² Atemp, år och är resultatet av brukarindata, effekter och
scheman, för utrustning och belysning enligt Boverket (Boverket, 2017).
Behovet av fastighetsel har, precis som för kontor, sitt ursprung i simulering av energibehov för
tidigare projekt, en nybyggd skola i Malmö. För verksamhetselen är profilen schematiskt antagen
utifrån verksamhetstimmarna och årssumman ovan (se vidare nedan). Liksom för kontor anses
fastighetselens effektvariation över året från tidigare energiberäkning tillräckligt representativ för
att användas.
Fastighetselen i en skola består till stor del av el till fläktar som på ett tydligt sätt är kopplade till
verksamhetens tider och beläggning. Med schabloniserade indata för verksamheten blir därför
fastighetselen i en skola (utan kyla och med fjärrvärme till uppvärmning) i ganska liten
utsträckning kopplad till den specifika byggnaden och utetemperaturen. Verksamhetstypen skola
står för en liten andel av detaljplanernas byggrätt, vilket innebär att dess behovsprofil har
marginell betydelse för helheten.
Vid framtagande av profil för fastighetselen har effektvariation för fläktel och pumpel kunnat
hämtas direkt ur de modellerade värdena medan belysning och hissar ansatts som scheman med
jämn användning under verksamhetstimmarna för att uppnå summan från den genomförda
beräkningen. Totalvärdena för respektive timme har sedan skalats med samma faktor, så att
effektvariationen är samma men så att årssumman uppgår till 15 kWh/m2 Atemp, år.
Verksamhetselen har fördelats ut schematiskt enligt antagandet att 85 % av lasten ligger jämnt
fördelad under verksamhetstid och 15 % utanför verksamhetstid och så att summan uppgår till 35
kWh/m2, Atemp,år. Förenklat ansätts detta lika över hela året.
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Totalprofilen, som summan av profilerna för fastighetsel och verksamhetsel, för skola ser ut enligt
Figur 11.

Figur 11 Årsenergibehovsprofil för skola.

För ett exempeldygn (24 h) i januari respektive juli ser behovsprofilen för skola ut enligt Figur 1212
och Figur 13.

Figur 12 Elbehov under exempeldygn i januari för skola.
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Figur 13 Elbehov under exempeldygn i juli för skola.

3.3.1.4

Livsmedelsbutik

Elbehovsprofilen för verksamheten livsmedelsbutik baseras på en studie, inkluderande simulering
av energibehov, genomförd i samband med ett annat projekt. Projektet innebar en omfattande
studie av energibehovet för en nybyggd livsmedelsbutik i Visby och låg bland annat till grund för
bedömning av klimatpåverkan i drift för den aktuella byggnaden.
Studien har valts som underlag dels eftersom tidplanen för den verkliga livsmedelsbutiken i
Brunnshög har inneburet att detaljerat underlag för densamma inte funnits tillgänglig. Det är också
så att det saknas vedertagna schabloner för energibehov för objekt inom kategorin livsmedelsbutik.
Elanvändningen för olika behovsposter för verksamhetskategorin följer samma effektvariation som
för byggnaden i Visby. Dessa har sedan skalats upp proportionellt mot skillnaden i byggnadsyta
mellan Visby-byggnaden och byggrätten för livsmedelsbutik i den aktuella detaljplanen.
Justeringar har gjorts i förhållande till grundberäkningen avseende värmebehovet, som här (till
skillnad från i Visby-beräkningen) till 100 % antas försörjas med fjärrvärme.
De klimatmässiga förutsättningarnas påverkan på byggnadens termiska behov antas vara
tillräckligt lika mellan Visby och Lund för att de temperaturberoende profilernas timfördelning
från Visby-anläggningen skall kunna användas som utgångspunkt i föreliggande projekt. Detta
dels utifrån att dessa två orter har samma geografiska justeringsfaktor enligt BBR och dels för att
värme- och kylbehov för denna verksamhetstyp till stor del är beroende av själva verksamheten
och ortens klimat därmed har begränsad inverkan.
Kylbehov (ej verksamhetskyla) antas, precis som i Visby-beräkningen, försörjas genom kylmaskin.
Fastighetsel består i övrigt av belysning, fläktel och pumpel.
Verksamhetsel utgörs av schematiskt ansatta elbehov för bakugnar, verksamhetsbelysning och
verksamhetskyla. Bakugnarna, som innebär högt effektuttag under kort tid (8 - 10.30 på
förmiddagen baserat indata till Visby-beräkningen) påverkar livsmedelsbutikens behovsprofil
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tydligt (Figur 15 och 16 nedan). Belysningen ligger som en schematiserad last utifrån
verksamhetens tider. Profil för elanvändning kopplat till verksamhetens kylbehov (livsmedelskyla)
är schematiskt ansatt utifrån uppgifter om effektbehov från leverantör av kyldiskar uppdelat på
dag och natt under sommar respektive vinter. Det innebär att elbehovet för verksamhetskyla är ca
20 % högre under sommarmånaderna än under övriga delar av året.
Totalprofilen för livsmedelsbutik är således summan av dessa olika delar av fastighetsel och
verksamhetsel och ser ut enligt Figur 14. Behov av kyla till livsmedelskyla samt komfortkyla syns
som ett högre behov under delar av sommarsäsongen.

Figur 14 Årsenergibehovsprofil för livsmedelsbutik.

För ett exempeldygn (24 h) i januari respektive juli ser behovsprofilen för livsmedelsbutik ut enligt
Figur 1515 och Figur 26.
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Figur 15 Elbehov under exempeldygn i januari för livsmedelsbutik.

Figur 26 Elbehov under exempeldygn i juli för livsmedelsbutik.

3.3.1.5

Parkeringshus (P-hus)

Elbehovsprofilen för parkeringshus inom området är till stor del beroende av utvecklingen av
elanvändning kopplad till användning av laddinfrastruktur i desamma. Denna användning och
detta elbehov påverkas av utvecklingen av pågående elektrifiering inom mobilitetsområdet.
Behovsprofilen för parkeringsanläggningarna inom området kan därmed inte bygga på
standardvärden och tidigare beräkningar som behovsprofilerna för de andra verksamhetstyperna,
bostäder, kontor, skola och livsmedelsbutik kunnat göra utan baseras istället på statistiska
underlag och indata kring ladd- och elbehov för elfordon, körsträckor, beteendemönster med mera.
Metod för att ta fram behovsprofil för denna verksamhetstyp är framtagen inom föreliggande
uppdrag och oprövade sedan tidigare varför avsnitt för metodbeskrivning är mer omfattande än
motsvarande för övriga verksamhetsprofiler.
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Två olika parkeringsanläggningar är planerade i området, ett allmänt P-hus eller mobilitetshus
samt en anläggning för handels- och bostadsparkering belägen i anslutning till områdets
livsmedelsbutik. Metod för framtagande av behovsprofil för respektive anläggning beskrivs nedan
i detta avsnitt.
Utöver elbehov kopplat till installerad laddinfrastruktur använder P-husen också el till
fastighetsfunktioner - fastighetsel. Behovsprofil för fastighetsel är framtagen separat och baseras på
mätdata för befintliga P-hus utan laddinfrastruktur.

Laddinfrastruktur, Allmänt P-hus
Laddinfrastrukturens elbehov har ansatts med hjälp av statistik avseende elfordon och körsträckor
samt uppgifter om områdets platsbehov och parkeringsnorm (P-norm). Avgörande för profilen är
hur många kWh som kan antas användas per körd mil i genomsnitt, hur många mil som har körts
innan fordonet ska laddas samt vid vilka tidpunkter som parkering och därmed laddning sker. En
bedömning av laddinfrastrukturens utnyttjandegrad har också behövts. Detta baseras på
preliminära uppgifter om de planerade P-husen och dess laddinfrastruktur samt ett troligt behov
av P-platser utifrån omfattningen av bostäder.
De preliminära uppgifter kring dimensionering av båda P-husanläggningarna i området som
funnits tillgängliga vid framtagande av utgångsscenariot var 330 P-platser för det allmänna Phuset samt 120 platser för P-anläggningen vid livsmedelsbutiken. Som ett led i satsning på
centraliserade mobilitetshus utgör dessa två parkeringsanläggningar all möjlighet till
fordonsparkering inom området. Inga parkeringsmöjligheter finns alltså i direkt anslutning till de
olika fastigheterna inom området och inte heller gatuparkering.
En tolkning av områdets P-norm gjord i dialog med Stadsbyggnadskontoret vid Lunds kommun är
att det normalt sett behövs cirka 0,5 bilparkeringar per hushåll. En uppskattning av antalet hushåll
i området landade i ca 1150, baserat på total byggrätt för bostäder och utifrån genomsnittlig storlek
på lägenheter i Sverige på ca 70 m² (SCB, Bostadsbeståndet 31 december 2020, 2021). Därmed bör
det totala parkeringsbehovet för boende i området kunna uppgå till cirka 580 P-platser.
Detta har lett dels till antagandet om att de P-platser som kommer att finnas också kommer att
nyttjas fullt ut (även de som utrustas med laddinfrastruktur), dels att parkering för boende i
området delvis kommer att ske utanför området. För att inte underskatta elbehov till laddning av
elfordon görs här undantaget att inte beräkna detta elbehov utifrån byggrätten för P-hus, utan
utifrån behovet av P-platser för de olika detaljplanerna enligt ovan beskriven tolkning av områdets
P-norm. Denna metod anses mer generell varför resultat och slutsatser blir mer relevanta att
applicera även på andra områden. Elbehov för laddning av fordon blir också tydligare kopplat till
detaljplanens sammansättning och till p-normen för området. Denna transparens bidrar också till
möjlighet att anpassa denna elbehovsprofil till områden med andra förutsättningar.
Andelen p-platser med laddinfrastruktur har för det allmänna p-huset i utgångsscenariot ansatts
med utgångspunkt i ett P-hus enligt typutförande för fastighetsägarens nybyggnadsprojekt i
dagsläget. Det innebär ett P-hus med cirka 400 P-platser + 10 % laddplatser, vilket här preciserats
till totalt 445 P-platser varav 45 laddplatser. Utifrån beläggningsberäkningen ovan antas att alla de
45 laddplatserna dagligen kommer att nyttjas av laddbara fordon (d.v.s. att laddbara fordon står
parkerade på alla platserna under natten varje dygn).
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Vardagar
Hur och när parkering sker på dessa 45 laddplatser under vardagar har styrts av ett generellt
scenario med ”utpendlare” och ”inpendlare”. Utpendlare är de som bor i området, pendlar ut på
morgonen och parkerar fordonet på sen eftermiddag/kväll, inpendlare är de som är i området på
dagtid och parkerar fordonet på morgon/förmiddag eller under dagen för kortare vistelse. Hur
många pendlingar som sker baseras på övergripande resestatistik. Enligt (Trafikanalys, 2020) görs
cirka hälften av arbets-, tjänste- eller skolresorna i Sverige med bil. Därutöver görs totalt 0,7 arbets-,
tjänste- eller skolresor per person och dag i genomsnitt. Detta har antagits vara representativt för
vardag i området.
Enligt (SCB, 2018) är antalet personer per hushåll i Sverige cirka 2,2, vilket antagits vara
representativt även för det aktuella området. Utifrån detta ansätts att (0,5*0,7*2,2) = 0,77
utpendlingar med bil per hushåll görs varje dag, och därmed att (45*0,77) = 35 av elfordonen, som
är parkerade på laddplatserna, dagligen gör en utpendling.
Eftersom det aktuella området har huvudfokus på bostäder snarare än arbetsplatser bör det vara
färre inpendlare. I brist på tydliga underlag för hur stort parkeringsbehovet för inpendlare bör bli
antas förenklat att det är hälften så många dagtidssarbetande inpendlare med elfordon som antalet
utpendlare, d.v.s. 18 stycken avrundat. Därutöver antas ytterligare 8 stycken ”slumpmässiga (t ex
mötesdeltagare)” inpendlare ladda fordonet under timslånga besök under dagen.
Laddbehovet för varje ut- eller inpendlare baseras på statistik för en medelpendlingssträcka turoch-retur på 2,5 mil enligt (Trafikanalys, 2020). En genomgång av fordonsinformation från
(Laddhybridkollen, 2020)(Laddhybridkollen, 2020) för laddhybrider och elbilar visar på en
elenergianvändning på 1,48 kWh per mil i genomsnitt för laddhybriderna och 1,6 kWh för ett
renodlat elfordon. Ett snitt på 1,54 kWh/mil har antagits vilket innebär att det krävs (1,54*2,5)
kWh=3,85 kWh laddning efter en medelpendlingssträcka. Här antas dock även att inpendlarna i
snitt bara behöver ladda 50 % av detta eftersom de antas vara fulladdade vid start och, vid tillfället
för laddning inom det aktuella området, bara ha avverkat hälften av den dagliga
pendlingssträckan. Returresan återstår efter laddning.
Utpendlarna i sin tur antas i snitt behöva ladda 75 % av det laddbehov en medelpendlingssträcka
ger upphov till utifrån antagande om att hälften av dem har kunnat ladda fullt innan returresan
hem. Avseende tillgängligheten till laddning på destination utanför det aktuella området saknas
underlag att utgå ifrån. Det är rimligt att tänka sig att detta kommer att finnas på vissa ställen men
inte överallt. Förenklat har det, i brist på underlag, här antagits att det finns möjlighet till laddning
i hälften av fallen. Detta ger ett genomsnittligt laddbehov på 1,93 kWh för inpendlare och 2,99 kWh
för utpendlare. Dessa laddbehov har ansatts för alla laddningar.
Eftersom laddbehoven är så pass låga och de aktuella laddarnas kapacitet antingen är 3,7 kW eller
22 kW laddas samtliga fordon fullt under första timmen efter det att fordonet parkerats. Detta
innebär att laddkapaciteten endast nyttjas fullt ut under en mycket begränsad andel av tiden trots
antagande om att parkeringsplatserna är belagda fullt ut.
Antalet inpendlare som parkerar vid respektive timme/klockslag under en vardag har ansatts
enligt Figur 17.
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Figur 37 Antal inpendlare som parkerar respektive timme.

Antalet utpendlare som parkerar vid respektive timme/klockslag under en vardag har ansatts
enligt Figur 18.

Figur 18 Antal utpendlare som parkerar respektive timme.

Varje inpendlare motsvarar, utifrån gjorda antaganden, ett elbehov per timma på 1,93 kWh/h. För
varje utpendlare är motsvarande siffra 2,99 kWh/h.
Detta ger sammantaget ett elbehov för laddning på 151 kWh fördelat över ett dygn enligt Figur 19.
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Figur 49 Elbehov för laddning vardag i typ-P-huset.

Helg
För helgdagar finns det än mindre underlag att utgå ifrån för att bestämma när parkering på
platserna med laddinfrastruktur normalt sker. Rimligen bör det dock ske betydligt mer utspritt än
vardagsparkeringarna eftersom det inte finns verksamhetstider att förhålla sig till på samma sätt.
Utgångspunkten för helgprofilen är att det sker ärenden med de laddbara fordonen på en liknande
nivå som på vardagar, men att parkeringen sker med en större tidsspridning. Dagsbehovet för
laddning under helg antas förenklat att vara samma som dagsbehovet för laddning under vardag,
d.v.s. 151 kWh. En mer schematisk och jämn lastspridning har dock ansatts där dagsbehovet
spridits ut på tre terrassnivåer, en 50 %-nivå kl 10-15, en 100 %-nivå kl 15-20 och en 25 %-nivå kl
20-00 enligt Figur 20.

Figur 520 Elbehov för laddning helgdag i typ-P-huset.

Utifrån den förmodat större tidsspridningen på laddningen blir effekttopparna på grund av
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helgparkeringen mindre än de som uppstår på grund av vardagsparkeringen. Laddning av
elfordon under helgtid påverkar alltså områdets behovsprofil mindre med avseende på effektens
amplitud. Därför anses den schematiska helgprofilen i brist på tydligare underlag utgöra ett
tillräckligt bra antagande i detta sammanhang.

Anpassning gentemot P-plats-behov
Ovanstående profiler för vardag respektive helg utgör behovsprofilen för det allmänna-P-huset.
Denna effektvariation har använts för respektive detaljplan och har storleksmässigt anpassats
proportionellt mot respektive detaljplans P-plats-behov.
P-anläggningen i anslutning till livsmedelsbutiken planeras ligga i detaljplan Sydväst. Denna
anläggning ska enligt preliminära uppgifter omfatta 120 P-platser varav totalt 6 laddplatser. Det
uträknade P-plats-behovet för detaljplanen enligt P-normstolkningen är 148 P-platser. Detta har
hanterats genom att det uträknade elbehovet för den planerade anläggningen räknats in i sin
helhet och att elbehovet för de ytterligare 28 platserna baseras på profil för det allmänna P-huset.
För de övriga detaljplanerna har endast allmänna P-hus-profilen använts och skalats ned i
proportion mot det totala P-plats-behovet för respektive detaljplan.

Laddinfrastruktur, handels- och boende-P-hus
Elbehovet för laddning i den parkeringsanläggning som är belägen i anslutning till områdets
livsmedelsbutik och som innehåller platser för såväl butikens kunder och för boende har tagits
fram baserat på de 6 platser med laddinfrastruktur som enligt de preliminära uppgifterna varit
planerade. Av dessa laddplatser anses 3 utgöras av boendeparkering och 3 av handelsparkering.
För platserna för boendeparkering har samma laddprofil som för utpendlare i typ-P-huset
återanvänts men skalats ner proportionellt mot antalet laddplatser, från 45 platser till 3 platser.
Vad gäller de 3 handelsparkeringarna antas dessa, utifrån att de är relativt få i förhållande till det
totala antalet platser, vara belagda relativt frekvent under verksamhetstid för livsmedelsbutiken.
Energibehovet för laddning på dessa platser har ansatts, proportionellt, utifrån timupplöst
besöksgrad i butiken. Besöksgraderna är hämtade från input till beräkning för Visby-anläggningen.
Under de timmar då besöksfrekvensen är som störst i butiken antas det att det finns en konstant
efterfrågan på att ladda elfordon. Dock har viss ledtid mellan laddningarna lagts in i profilen.
Detta avser också spegla de fall då ett fordon upptar platsen något längre tid än vad själva
laddningen kräver. Detta resulterar i ett antagande om att utnyttjandet under de timmar med flest
besökare är 2/3 av effektkapaciteten i laddarna (som är 3,7 kW per laddare). Besöksgradens olika
nivåer är 40, 80 och 100 % av maximal besöksgrad enligt Figur 21, Figur 22 och Figur 23.
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Figur 621 Besöksgrad i livsmedelsbutiken (vardag)

Figur 22 Besöksgrad i livsmedelsbutiken (lördag)
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Figur 23 Besöksgrad i livsmedelsbutiken (söndag)

Elbehovet (kWh/h) för handelsparkeringarnas laddplatser för respektive timme är alltså ansatt till
(3 st laddare * 3,7 kW * (2/3) * besöksgraden för respektive timme).
Elbehovet för laddning i P-anläggningen vid livsmedelsbutiken under ett vardags- respektive
lördags- och söndagsdygn (24 h) ser därmed som helhet ut enligt Figur 24, Figur 825 och Figur 26.

Figur 74 Elbehov för laddning vardag i P-anläggningen vid livsmedelsbutiken.
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Figur 85 Elbehov för laddning lördag i P-anläggningen vid livsmedelsbutiken.

Figur 96 Elbehov för laddning söndag i P-anläggningen vid livsmedelsbutiken.

Fastighetsel
Elbehovet för parkeringshusens fastighetsel (elbehov till fastighetsfunktioner) har tagits fram med
hjälp av mätdata för en befintlig anläggning hos den aktuella fastighetsägaren av det allmänna Phuset. Den anläggning som valts som utgångspunkt är den anläggning hos fastighetsägaren som
har mest relevant mätdata avseende behov av fastighetsel, eftersom den saknar laddinfrastruktur
helt idag till skillnad från de övriga anläggningarna, och mätdata därför endast innehåller just
fastighetsrelaterat elbehov. Anläggningen saknar hiss, vilket ger lite mindre variation mellan
energibehov under natt och dag, men antas ändå ha tillräckligt representativa data för
Brunnshögs-anläggningens fastighetsel. (Detta bland annat med tanke på att fastighetsel för P-hus
utgör en mycket liten del av det totala elbehovet.) Utifrån mätdata har en schematisk tolkning av
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timvärdena gjorts för en vintervecka och en sommarvecka för den aktuella anläggningen. Dessa
visar ett förhållande mellan elbehov under natt respektive dag på cirka 0,75:1, på relativt jämna
terassnivåer. Skillnaden mellan vinter- och sommarsäsong har visat sig vara så marginell att ett
dygnsschema enligt förhållandet ovan mellan natt och dag förenklat har ansetts giltigt för samtliga
dygn på året.
Effektvariation enligt profilen har ansatts för samtliga detaljplaner men på storleksnivå utifrån Pplatsbehovet för respektive detaljplan, på samma sätt som för laddinfrastruktur. Årsenergibehovet
för respektive detaljplan har utgått från att årsbehovet för parkeringsanläggningarnas fastighetsel
totalt ska uppgå till 100 000 kWh för en anläggning av typ-P-husets storlek på 445 platser och,
vidare, att elbehovet är direkt proportionellt mot antalet P-platser. Detta resonemang gäller för
både det allmänna P-huset och för anläggningen vid livsmedelsbutiken. Behovet på 100 000
kWh/år för typ-P-huset baseras på det uppmätta årsbehovet för anläggningen som utgör
utgångspunkten (Lunds Kommuns Parkerings AB, 2021). Använd behovsprofil för fastighetsel ser
på dygnsnivå (24 h) ut enligt Figur 107 för typ-P-huset. Samma dygnsprofil är ansatt för samtliga
dygn under året.

Figur 107 Fastighetselbehovet under ett dygn för typ-P-huset.

3.3.2 Framåtblickande scenario
Det framåtblickande scenariot bygger på antagande om trolig elektrifiering inom området fram
tills 2030. Elektrifieringen antas endast avse fordonssektorn, varför övriga energibehov inom
området antas ligga på oförändrad nivå jämfört med utgångscenariot samt även försörjas genom
samma energibärare. I utgångsscenariot antas cirka 10 % av transportbehovet ske med laddbara
fordon.
Prognoser för hur andelen laddbara fordon kommer att utvecklas innehåller många
osäkerhetsfaktorer. En prognos för utvecklingen i Sverige som ligger ungefär mitt i utfallsrummet
utifrån förväntad utveckling i världen och den i länder med ambitiösa satsningar och riktade
styrmedel visar på att en andel på ungefär 75 % uppnås år 2027 (Andersson & Kulin, 2018). Inom

40

Rapport C 618 - Smart och klimatneutralt Lund 2030 – Arbetspaket 3, AP3 – Framtidens hållbara och robusta
energisystem

föreliggande projekt har därför en elektrifiering av mobilitetssektorn motsvarande en ökning av
andelen laddbara fordon från 10 % till 75 % antagits.
Baserat på detta har elbehovsprofilen för det framåtblickande scenariot tagits fram genom att
elbehovet för laddning av fordon i profilen för utgångsscenariot timvis höjts proportionellt mot
faktorn (75/10) = 7,5. Effektbehovsprofilen för laddinfrastrukturen i parkeringsanläggningarna har
alltså samma timvisa fördelning som i utgångsscenariot men varje timvärde är 7,5 gånger högre.
Detta är avgörande för skillnaden mellan profilerna för utgångs- och det framåtblickande
scenariot. Övriga verksamheters elbehov i profilen för utgångsscenariot förutsätts ligga kvar på
samma nivå och med samma timvisa fördelning även i profilen för det framåtblickade scenariot.

3.4

Metod för utvärdering av
teknikåtgärder

Som tidigare beskrivits har den förväntade förändringen av områdets elbehov fram till 2030
studerats genom ett framåtblickande scenario. En effektbehovsprofil har tagits fram för scenariot
som alltså avser spegla det förväntade elbehovet på områdesnivå. De tekniska åtgärder som tagits
fram (se kap 5.1) bottnar i den problembild som identifieras genom analys av skillnaden mellan
utgångs- och framåtblickande scenario (i kap 4.3) samt utifrån dialog med energibolag och
teknikaktörer. Utgångspunkten har varit att hitta åtgärder som bidrar till nytta utifrån definitioner
av elsystemnytta sam klimatnytta enligt avsnitt 2.1.
De tekniska åtgärderna, som har formerats i olika teknikpaket, appliceras på det framåtblickande
scenariot och resulterar i en förändring av scenariots elbehovsprofil som sedan utvärderats ur
elsystemperspektiv och klimatperspektiv.
Elsystemnyttan av ett visst teknikpaket analyseras utifrån dess potential att minska toppar i
områdets effektbehov från överliggande nät, minska spänningsvariation på det lokala nätet samt
att öka självförsörjandegraden inom området (se vidare avsnitt 3.4.1 nedan).
Klimatnyttan av ett visst teknikpaket har, inom ramen för detta arbetspaket, utvärderats med hjälp
av metoden och verktyget Tidstegen som beräknar klimateffekt utifrån förändringen av den
timupplösta elbehovskurvan (mer info i kap 3.4.2).
Teknikpaketens påverkan utvärderas endast i jämförelse med det framåtblickande scenariot. Detta
utifrån projektets syfte att undersöka utmaningar och lösningar kopplade till förväntad
elektrifiering i samhället.

3.4.1 Elsystemanalys genom effektprofiler
Enligt den definition av elsystemnytta som gjorts i avsnitt Error! Reference source not found. anses
alla åtgärder som genererar värden som ryms inom begreppet försörjningstrygghet bidra med
elsystemnytta. Försörjningstrygghet, i sin tur, definieras av Länsstyrelsen i Skåne som ”elsystemets
förmåga att leverera el i önskad omfattning i tid och rum genom tillräcklig kapacitet, flexibilitet
och robusthet” (Sonnsjö, Gunneberg, & Selander, 2020). Metod för analys av de olika åtgärdernas
elsystemnytta som beskrivs nedan knyter an till dessa begrepp.
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Skillnaderna mellan behovsprofil för det framåtblickande scenariot och den av åtgärden
förändrade profilen analyseras. Elsystemnytta genom implementering av en viss åtgärd utvärderas
genom att följande parametrar studeras:
1.

2.

3.

Förändring av maxeffektbehov mot överliggande nät. Åtgärder med potential att
sänka effekttoppar i det framåtblickande scenariots profil bedöms bidra med
elsystemnytta. Genom att minska områdets maximala effektbehov gentemot
överliggande nät minskar risken för problem kopplat till överföringskapacitet.
Förändring av självförsörjandegrad. Åtgärdernas potential att öka graden av
självförsörjning gällande områdets behov av el har bedömts bidra med elsystemnytta,
både genom att minska behovet av överföringskapacitet och genom att öka
robustheten i områdets energiförsörjning vid tex vid störningar i överliggande nät.
Förändring av spänningsvariation. Spänningen i elnätet varierar med uttaget av effekt
och det finns krav på hur mycket spänningen får variera i fastigheternas
anslutningspunkter till elnätet. Åtgärdspaketen har därför även analyserats med
avseende på dess inverkan på områdets effektvariation.

Analys av teknikpaketens inverkan på elsystemet utifrån parametrar ovan presenteras i avsnitt
Error! Reference source not found..
Vidare har analysen tagit hänsyn till definitionen av ”lokalt nät” (i avsnitt 2.1.3) och de egenskaper
som bedömts vara eftersträvansvärda på områdesnivå. Till exempel har de analyserade
åtgärderna/teknikpaketen olika potential att bidra med produktionskapacitet, lokal lagring och
styrning av import/export av el mot överliggande nät, egenskaper som alla benämnts som
betydelsefulla i definitionen av begreppet.

3.4.2 Klimatanalys via Tidstegen
För att studera skillnaden i klimatpåverkan som de olika teknikpaketen ger upphov till då de
appliceras på det framåtblickande scenariot används metoden och verktyget Tidstegen. Tidstegen
innebär en metod för klimatbedömning av energilösningar i byggnader vid renovering eller
nybyggnation. Verktyget analyserar konsekvenser av en förändring i byggnadens
energianvändning under driftsfasen, detta med hänsyn tagen till interaktionen med energisystemet
och hur användning och produktion av el/värme/kyla matchar i tid. Genom scenarier för
utveckling av framtida energisystem tar metoden även hänsyn till hur en energiåtgärd i en
byggnad påverkar energisystemet över hela sin livslängd. Verktyget bygger på metodik och data
som tagits fram och rapporterats i flera etapper av forskningsprojektet (Gode, o.a., 2015; Hagberg,
o.a., 2017; Lätt, o.a., 2019a; Lätt, o.a., 2019b; Gode, Nilsson, Ottosson, & Sidvall, 2020). De två första
etapperna fokuserade på metodutveckling, medan den tredje och fjärde etappen på utveckling av
själva verktyget Tidstegen. Verktyget lanserades våren 2020 och finns tillgängligt för nedladdning
från IVL:s hemsida (www.ivl.se). Metoden bygger på så kallad konsekvensanalys, vilket beskrivs
kortfattat i avsnitt 0 nedan.
Eftersom Tidstegen studerar driftsfasen för energilösningarna genom konsekvensanalys kan, i de
fall åtgärden även innefattar en tillkommande produkt så som t.ex. batterier, även LCA i
bokföringsperspektiv vara ett relevant komplement. Klimatpåverkan från de produkter som
tillkommer för de studerade teknikpaketen har dock inte beaktats inom detta projekt, med
undantag för klimatpåverkan för solceller som finns inkluderat i Tidstegen-verktyget. Tidstegen
räknar klimatpåverkan av den lastförflyttning som ett teknikpaket medför i jämförelse med
behovsprofilen för, i detta fall, det framåtblickande scenariot.
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I Brunnshög kommer ett lågtempererat fjärrvärmesystem med spillvärme från
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS att finnas tillgängligt för värmeförsörjning. Värmen i
det nätet håller, och kommer att hålla, 60-65 grader, vilket gör att värmepumpar inte behövs för att
höja temperaturen till slutanvändaren (exempelvis för produktion av tappvarmvatten). Med detta
som utgångspunkt kommer det här projektet endast att analysera förändringar på
elanvändningsprofilen, varför även klimatbedömningen endast tar hänsyn tillkonsekvensen för
elsystemet. System- och klimatkonsekvenser på fjärrvärmesystemet bedöms inte inom detta
projekt.

Konsekvensanalys
Metoden Tidstegen bygger på miljöbedömning med så kallad konsekvensanalys, även kallat
miljöbedömning med beslutsperspektiv eller konsekvens-LCA. Med detta menas att effekten av
förändrad energianvändning analyseras. Detta skiljer sig från så kallad bokföring som innebär
kartläggning av utsläpp från en viss produkt, byggnad, företag och liknande och som används vid
till exempel miljöredovisning eller miljövarudeklarationer. Konsekvensanalys är alltså lämpligt att
använda vid beslutssituationer där konsekvenser av förändringar ska analyseras medan bokföring
passar för att beräkna vilka utsläpp som hör till en viss produkt exempelvis vid miljöredovisning.
För mer information om miljöbedömning av energi och specifikt konsekvensanalys och bokföring
hänvisas till exempelvis (Ekvall, 2018).
Eftersom metoden Tidstegen bygger på konsekvensanalys är verktyget lämpligt att använda när
effekterna av ett beslut som påverkar energianvändningen ska studeras, till exempel vid
nybyggnation och renovering. I föreliggande fall är det förändringar i områdets energibehovsprofil
som avses studeras. Metoden används i detta sammanhang för att beräkna skillnaden i
klimatpåverkan mellan olika behov och energilösningar jämfört med ett referensfall. För detta
projekt är referensfallet det framåtblickande scenariot, utan teknikåtgärder.
En åtgärd som minskar eller tidsförflyttar efterfrågan på el påverkar vilken mängd el som behöver
produceras i varje stund. Den produktion som påverkas är ur ett kortsiktigt perspektiv i regel den
tillgängliga elproduktion som har högst rörlig produktionskostnad, här kallad
marginalelproduktionen. Vilka utsläpp som produktionen av marginalel ger upphov till varierar
med tiden, och en konsekvensanalys i Tidstegen tar därför hänsyn till detta för att beräkna
förändringen i klimatpåverkan utifrån en förändrad efterfrågan på el.
I konsekvensanalys av en förändrad energibehovsprofil analyseras förändringen i klimatpåverkan
om elförbrukningen (eller i detta fall import av el till det studerade området) flyttas i tid. Om en
åtgärd leder till att elförbrukningen flyttas till en tidpunkt där marginalelen har längre
klimatpåverkan, anses i detta projekt en ”klimatnytta” enligt begreppets bokstavliga bemärkelse
göras. Verktyget använder alltså olika emissionsfaktorer beroende på när elen förbrukas beroende
på information om hur produktionen ser ut i elsystemet vid olika tidpunkter. I Tidsstegen, görs
analysen med en årlig tidsupplösning om 6 tidssteg: 3 säsonger (vinter, vår/höst, sommar) samt
dag/natt-uppdelning.
Förutom de 6 tidstegen har hänsyn tagits även till förväntad utvecklingen av elsystemet på lång
sikt. För det övergripande elsystemet har tre elscenarier (referens, klimattung och klimatsnål) tagits
fram och använts inom tidigare etapper av Tidstegen (Hagberg, o.a., 2017). Elscenarierna har ett
nordeuropeiskt perspektiv eftersom effekten av förändrad elanvändning även påverkar
elproduktion utanför Sverige och Norden. I konsekvensperspektiv kommer denna el (alltså den
marginalel som påverkas av förändrad efterfrågan) på kort sikt i stor utsträckning från
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fossilbränslebaserad elproduktion. På längre sikt förväntas marginalelproduktionen ge lägre
klimatpåverkan i samtliga scenarier men i olika utsträckning.
De tre framtidsscenarierna som används i Tidstegen utgår alla från ett grundscenario från Nordisk
Energiforsknings och IEAs ”NETP 2016”-projekt. I grundscenariot fasas den svenska kärnkraften
ut till år 2050, men på nordisk nivå är dock den totala installerade kapaciteten av kärnkraft år 2030
kvar på samma nivå som 2014 på grund av nyproducerade reaktorer i bl.a. Finland. Intermittent
kraftproduktion, särskilt vindkraft, byggs ut i stor skala i Sverige och övriga Europa (Hagberg o.a.
2017).
Skillnaderna för de tre scenarierna kan i stora drag beskrivas som följande:
•
•

•

I referensscenariot antas investeringar i förnybar kraftproduktion ske på egen kraft med
stöd av en ökande CO2-kostnad under perioden.
I det klimattunga scenariot antas investeringar i förnybar kraftproduktion ske tack vare
politiska styrmedel vilka kvoterar in teknikerna i syfte att uppfylla politiska mål.
Kostnadseffektiviteten för ny förnybar kraftproduktion utöver det som krävs för att
uppfylla ett givet effektmål är låg.
I det klimatsnåla scenariot byggs förnybar elproduktion med stöd av en kostnad för CO2utsläpp, som under perioden ökar kraftigare än i referensscenariot. År 2040 antas det
nordiska elsystemet i det närmaste helt ha fasat ut fossila bränslen (Hagberg o.a. 2017).

För samtliga tre elscenarier förväntas emissionsfaktorn för marginalelen minska fram till år 2040.
Det klimatsnåla scenariot ger den lägsta framtida emissionsfaktorn för marginalel av de tre
scenarierna, referensscenariot ger en medelstor sänkning och det klimatunga scenariot
representerar den minsta minskningen.

4

Energibehovsprofiler för
pilotområdet Brunnshög

Elbehovsprofilerna (8760 timvärden) som tagits fram för respektive verksamhet enligt metodiken i
kap 3.3 har översatts till sammantagna profiler för elbehov på detaljplanenivå samt på
områdesnivå. Profiler för energibehov per ytenhet för respektive verksamhet har skalats upp
timvis till totala energibehov för respektive verksamhet inom varje detaljplan utifrån aktuell
byggrätt (se kap 3.3.1). Uppskalade profiler för respektive verksamhets energibehov har sedan
summerats timvis till profiler på detaljplane- och områdesnivå. De sammantagna profilerna
presenteras i kap 4.1 för utgångsscenariot och kap 4.2 för det framåtblickande scenariot. I kap 4.3
analyseras skillnaden mellan utgångs- och framåtblickande scenario och utifrån detta, identifierade
utmaningar.

4.1

Utgångsscenario

Elbehovsprofiler för respektive verksamhet uppskalade utifrån byggrätt resulterar för
utgångsscenariot och för området som helhet i en total behovsprofil över året enligt Figur nedan.
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Figur 28 Elbehovsprofil helår för hela området

För en tydligare illustration av effektvariationen på dygnsnivå visas i Figur och Figur nedan
inzoomning på ett exempeldygn i januari och ett i juli:

Figur 29 Profil för områdets elbehov under ett januaridygn i utgångsscenariot.
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Figur 30 Profil för områdets elbehov under ett julidygn i utgångsscenariot.

Den totala årsenergianvändningen för området i utgångsscenariot är 5,8 GWh och
maxeffektbehovet är 1 170 kWh/h. I Figur 28 syns en generell säsongsvariation med ett lägre
effektbehov på sommarhalvåret än på vinterhalvåret, vilket till största del beror på
beteendebaserad säsongsvariation inom kategorin bostäder och att denna kategori utgör en stor
del av den sammantagna byggrätten.
Uppdelat per detaljplan (vilket i projektet likställs med ett nätstationsområde) ser profilerna ut
enligt Figur , Figur 32 och Figur 33 nedan.

Figur 31 Elbehovsprofil helår för DP Sydost
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Figur 32 Elbehovsprofil helår för DP Central-syd-nord

Figur 33 Elbehovsprofil helår för DP Sydväst.

Skillnaderna i profilernas utseende beror på sammansättningen av verksamheter. DP Sydost och
DP central, syd-nord utgörs till stor del av bostäder, vilket ger den säsongsvariation som avspeglar
sig i profilen för området som helhet (Figur 28). I DP Sydväst ligger livsmedelsbutiken, som utgör
en stor del av energianvändningen i området och som har ett högre energi- och effektbehov under
sommaren p g a ökat kylbehov. Detta slår igenom på den totala profilen för DP Sydväst.
Maxeffektbehovet är högst i DP central, syd-nord, där byggrätten också är störst. I DP Sydväst är
byggrätten drygt hälften så stor, men maxeffektbehovet når ändå upp till jämförbara nivåer som
DP central, syd-nord (cirka 450 kWh/h jämfört med cirka 500 kWh/h). Detta beror alltså
detaljplanens sammansättning och inslag av verksamheter, såsom kontor och livsmedelsbutik, ett
mer samlat effektbehov än vad bostäderna har. Det maximala effektbehovet infaller, för DP
sydväst, också på sommaren istället för på vintern för de andra två detaljplanerna.
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4.2

Framåtblickande scenario

Som beskrivet i kap 3.3.2 bygger det framåtblickande scenariot på en ökad elektrifiering av
fordonsflottan, från cirka 10 % till 75 % samt ett i övrigt oförändrat elbehov jämfört med
utgångsscenariot.
Detta resulterar för det framåtblickande scenariot i en behovsprofil på årsbasis för området som
helhet enligt Figur nedan.

Figur 34 Elbehovsprofil helår för hela området

För en tydligare illustration av effektvariationen visas i Figur 35 och Figur nedan ett exempeldygn
från i januari och ett från juli. I figurerna redovisas behovet för det aktuella dygnet både för
utgångsscenariot och det framåtblickande scenariot för att illustrera elektrifieringens påverkan på
områdets effektbehov:
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Figur 35 Elbehovsprofil för januaridygn för hela området

Figur 36 Elbehovsprofil för julidygn för hela området

Den totala årselanvändningen för området i det framåtblickande scenariot är 6,3 GWh och
maxeffektbehovet är 1 430 kWh/h. Användningen av el över året har alltså ökat med knappt 9 %
medan maxeffektbehovet har ökat med drygt 22 % jämfört med utgångsscenariot. Detta indikerar
att det elbehov som tillkommer med ökad elektrifiering riskerar att förstärka de effekttoppar som
finns om inte åtgärder sätts in för att påverka effektuttaget. Denna bild förstärks av
exempeldygnen för januari och juli i Figur och Figur , där det framgår att det tillkommande
effektbehovet i det framåtblickande scenariot sker vid de tidpunkter då effekten är som högst även
i utgångsscenariot. I övrigt syns samma generella säsongsvariation för området som i
utgångsscenariot med ett lägre effektbehov på sommarhalvåret än på vinterhalvåret.
På detaljplanenivå ser profilerna principiellt väldigt lika ut jämfört med utgångsscenariot men på
en något högre effektnivå, vilket är anledningen till att dessa inte presenteras här.
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4.3

Analys av utmaningar kopplat till
scenarier

Effektprofilerna för det framblickande scenariot visar en förväntad ökning av både den totala
elanvändningen och maxeffektbehovet jämfört med utgångsscenariot. Detta innebär att
bedömningen av framtida effektprofilers utseende stämmer väl överens med bilden av de framtida
elsystemutmaningar som presenterats i rapportens inledning. I den framåtblickande
elbehovsprofilen framgår att ökningen av maxeffektbehov procentuellt sett är större än ökningen
av det årliga elbehovet. Detta för att det ökade behovet kopplat till förväntad utveckling
sammanfaller (då det inte styrs) med toppar i den ursprungliga behovsprofilen. Utifrån detta kan
det bland annat konstateras att den förväntade elektrifieringen av mobilitetssektorn riskerar att
förstärka befintlig effektproblematik och att det därför också finns ett behov av att utreda åtgärder
för att motverka denna risk. Högre effekttoppar kan också innebära större effektvariationer vilket i
sin tur kan påverka spänningsvariationen i nätet (se avsnitt 5.2). Åtgärder som adresserar
effekttoppar och effektvariation inom området anses bidra med elsystemnytta enligt definitionen i
avsnitt 2.2. och metodbeskrivningen i avsnitt 3.4.1. I kapitel 5 nedan presenteras åtgärder (i form av
5 olika teknikpaket) med en efterföljande analys av potentiell klimat- och elsystemnytta.

5 Tekniska lösningar för att möta
identifierade utmaningar
Utgångsscenariot och det framåtblickande scenariot har synliggjort utmaningar och problem ur
elsystemperspektiv, som beskrivs närmare i kapitel 4.3. Inom arbetspaketet har olika
tekniklösningar med huvudsyfte att bidra med underlag till en handlingsplan för klimatneutral
stad tagits fram och analyserats. Detta genom att först och främst adressera de elsystemmässiga
utmaningar som identifierats men också genom att analysera om de bidrar till klimatnytta.
Tekniklösningarna har definierats i dialog mellan IVL, Kraftringen och projektets teknikaktörer
(Nordomatic, Siemens, Sensative) och bygger på teknik som är tillgänglig och användbar idag.

5.1

Paket av tekniklösningar inklusive
förändrade profiler

Samtliga analyserade lösningar är sådana som i någon utsträckning förändrar elbehovsprofilen för
området. För vissa åtgärder, t ex gällande solceller, minskar lösningen även det totala behovet av el
från överliggande nät, medan andra åtgärder, de rena lastomflyttningsåtgärderna, endast
omfördelar detta behov. De olika tekniklösningarna utvärderas var för sig men även i kombination
med varandra för att undersöka den totala potentialen. Detta har gjorts genom olika definierade
teknikpaket som innefattar en eller flera av lösningarna. Metod för att ta fram de förändrade
elbehovsprofilerna skiljer sig åt beroende på teknikpaket och beskrivs för respektive paket nedan.
Utgångspunkten vid framtagande av profiler för respektive teknikpaket har varit vad som är
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önskvärt att åstadkomma utifrån det totala områdets profil. I dialog med relevant teknikaktör har
sedan rimligheten i ansatta profiler stämts av. För de flesta olika teknikerna finns olika möjligheter
och synsätt när det gäller användning, styrning och optimering. Det innebär också att
tekniklösningarna/teknikpaketen skulle kunna resultera i andra effekter och förändringar än det
som presenteras i kommande avsnitt. De förändrade lastprofilerna speglar ett möjligt sätt att
använda den aktuella åtgärden/paketet för att åstadkomma nytta ur elsystemperspektiv. I Tabell 2
nedan framgår åtgärderna samt i vilka teknikpaket respektive åtgärd ingår i.

Tabell 2 Åtgärder och teknikpaket.

Teknikpaket

Teknikåtgärd
Solceller

Teknikpaket 1

Utökad
behovsstyrning via
fastighetsautomation

Laststyrning av
laddinfrastruktur

Batterilager

X

Teknikpaket 2

X

Teknikpaket 3

X

Teknikpaket 4

X

X

X

Teknikpaket 5

X

X

X

X

5.1.1 Teknikpaket 1 – Solceller
Antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige ökar stadigt och utbyggnadstakten har ökat
kraftigt under senare år. Under 2019 nära nog fördubblades antalet nätanslutna anläggningar i
Sverige och uppgick vid skiftet 2019/2020 till ca 44 000 motsvarande en installerad effekt på ca 698
MW (Energimyndigheten, 2020). Elproduktion genom solceller kan bidra med ökad mängd
förnybar el, ökad lokal elproduktion inom ett område samt ökad självförsörjandegrad. På detta sätt
kan solceller, rätt använda, bidra till minskad klimatpåverkan men potentiellt även till ökad
robusthet i ett elsystem.
För denna teknikåtgärd har en produktionsprofil för solceller inom området tagits fram vilken
sedan använts för att räkna om områdets behovsprofil avseende el från nät. Detta har gjorts genom
att det ursprungliga elbehovet från nät timvis subtraherats med solcellsproduktionen. För de
timmar där solcellsproduktionen överstiger elbehovet blir elbehovet från nät noll och en
överproduktion som kan exporteras ut på överliggande elnät uppstår. Profiler för elproduktion via
solceller, internt använd solcellsel, exporterad solcellsel och elbehov från nät för varje timme över
året har tagits fram och ingår i den genomförda analysen.
Mängden producerad solcellsel bygger på en bedömning av möjlig mängd takmonterade solceller
inom området. Fördelar med att i första hand nyttja byggnader för placering av solceller är att man
kan utnyttja ytor (tak eller fasad) som annars inte använts och som ofta inte riskerar att skuggas
samt, inte minst, att det redan finns elinfrastruktur som normalt inte heller behöver förstärkas för
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att klara produktionen. I områden med hög exploateringsgrad kan det dessutom vara svårt att
hitta ytor för till exempel större markmonterade anläggningar.
Kvantifiering av tillgänglig takyta har gjorts utifrån detaljplanekartor och en sketch-up-modell
(Grafisk 3D-modell) över området. Beräknad produktionskapacitet ska ses som följden av en
realistiskt maximerad mängd solceller utifrån vissa begränsningar. Genom solstudie i befintlig
sketch up-modell för området har lämpligheten avseende solcellsplacering bedömts för respektive
takyta inom de tre detaljplanerna. Hänsyn har tagits till takform och skuggning från t ex andra
byggnader. Ytan som bedömts lämplig har sedan mätts upp i plankartor i dwg-format.
Den generella ansatsen har varit att alla solbelysta ytor som inte uppenbart kan användas till andra
ändamål har inkluderats. Tanken är att inkluderade ytor ska kunna ge realistiska förutsättningar
för effektiva solcellsanläggningar. Konkret har ytor som helt eller delvis skuggas dagtid
exkluderats. Ytor som skuggas av t.ex. annan byggnad under endast enstaka timmar har dock
tagits med. Vidare har ytor på lägre nivå i omedelbar närhet till indragen takvåning exkluderats
eftersom dessa antas komma att utnyttjas som terrasser eller gröna tak. Utifrån ovan beskrivna
antaganden har en total tillgänglig takyta för solceller inom området uppskattats till knappt 14 000
m2.
Vidare har det antagits att 70 % av den inkluderade takytan blir effektiv solcellsyta. Detta utifrån
en erfarenhetsmässig bedömning från det lokala energibolaget Kraftringen. Bedömningen tar
hänsyn till lämplig applicering av modulerna med tanke på tillgänglighet för service mm. Bäst
utnyttjande av takyta anses enligt samma bedömning uppnås då modulerna monteras med 10
graders lutning och orientering mot söder. En tidigare framtagen produktionsprofil för en
anläggning i Lund monterad på samma sätt och med en installerad effekt på 1 kWp användes för
att ta fram profilen för anläggningens årliga produktion. Den använda produktionsprofilen är
baserad på data för global solinstrålning från SMHI. Produktionskapaciteten på 1 kWp bedömdes
av Kraftringen motsvara en solcellsyta på 5,6 m2. Utifrån detta skalades produktionsprofilen upp
timvis för solcellsyta inom respektive detaljplan. Figur nedan visar produktionsprofilen över året
för den totala mängden solceller inom området.

Figur 37 Produktion av solcellsel för hela området
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Utifrån elnätets uppbyggnad som beskrivs i avsnitt 3.2.2 antas produktionsöverskott inom en
detaljplan (=nätstationsområde), då efterfrågan finns, användas inom någon av de andra två
detaljplanerna innan den exporteras till överliggande nät. Detta resonemang innebär att områdets
användning respektive export av producerad solcellsel, och därför även åtgärdens bidrag till
klimat- och elsystemnytta, kunnat analyseras på områdesnivå istället för på fastighetsnivå som
annars är det vanliga vid utvärdering av solcellsanläggningar.
Figur nedan redovisar hela områdets totala elbehov, solcellsproduktion, nettobehov av el från nät
samt (som de negativa värdena inom nettobehovet) exporterad solcellsel vid implementering av
teknikpaket 1, solceller.

Figur 38 Områdets totala elbehov, solcellsproduktion samt nettobehov av el från nät för området vid
implementering av solcellerna

De huvudsakliga slutsatserna av Figur 38 Områdets totala elbehov, solcellsproduktion samt
nettobehov av el från nät för området vid implementering av solcellernaär att solcellerna sänker
elbehovet från nät signifikant under sommarhalvåret samt bitvis överproducerar i förhållande till
behovet. Det kan därmed konstateras att områdets realistiska kapacitet avseende producerad
solcellsel kan ha signifikant, men säsongsbetonad, påverkan på områdets elförsörjning.

5.1.2 Teknikpaket 2 – Utökad behovsstyrning via
fastighetsautomation
Fastighetsautomation för styrning av byggnaden och dess tekniska installationer finns idag, om än
i olika utsträckning, i alla byggnader. Beroende på hur avancerad styr- och reglerutrustning som
finns installerad möjliggörs styrning och optimering av byggnadens funktioner utifrån olika
parametrar. Detta kan ha stor inverkan på byggnadens energibehov.
Potential för ökad styrning genom fastighetsautomation har setts över för respektive verksamhet i
dialog med teknikaktören Nordomatic. Av de olika behovsposter som ligger till grund för
framtagna elbehovsprofiler konstaterades att störst potential finns avseende kyla och ventilation i
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byggnader inom kategorin kontor samt avseende ventilation inom kategorin skolor. Utifrån
profiler för elbehov för dessa poster har potential för utökad behovsstyrning och därmed också för
såväl lastförflyttning som minskad användning bedömts finnas. De lastförflyttningar som tagits
fram bidrar med att sänka laster vid tillfällen där elbehovet redan är högt, framförallt under tidig
kväll.
Använda profiler för övriga behovsposter för kontor och skola samt för behovsposter ingående i t
ex elbehov för bostäder och livsmedelsbutik anses inte samma realistiska potential finnas. För
fastighetsel i bostäder finns inte samma uppenbara möjlighet till behovsstyrning som i kontor och
när det gäller användning av hushållsel bedöms potentialen med rent teknisk styrning som
marginell.
Potentialen för den utökade behovsstyrningen avseende kyla och ventilation i kontor har
undersökts genom förändring i den modell som ligger till grund för simulering av energibehov för
kategorin kontor. Förändringen gäller närvarograd och har åstadkommits genom att internlaster i
form av personer och därmed utrustning har ”rampats in” respektive ”ut” i början och slutet av
verksamhetstiden (se Figur 39 och Figur 40 nedan). Detta påverkar nödvändigt luftflöde och
kylbehov. Indirekt påverkas elbehov för fläktar och kylmaskin. Denna påverkan har gett upphov
till en förändrad elbehovsprofil för kategorin. I verkligheten kan liknande styrning ske på olika
sätt. Allt från schemastyrning till avancerad behovsstyrning baserad på utrymmets temperatur och
CO2-halt. Åtgärden, som den är utformad här, avser inte att spegla potentialen med en specifik
teknik utan endast att undersöka storleksordning och relevans i denna typ av åtgärder i det
aktuella sammanhanget (d.v.s. undersöka om utökad och effektivare fastighetsautomation kan
bidra till klimat- och elsystemnytta på områdesnivå).

Figur 39 Lastschema vardagar före ändring

Figur 40 Lastschema vardagar efter ändring

Skillnaderna mellan elbehovsprofilen före och efter ändring för ventilation och kyla sammanlagt
representeras av ett exempeldygn för juli i Figur 41 nedan.
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Figur 41 Elbehov för kyla och ventilation i kontor under ett exempeldygn i juli före och efter ändring av
fastighetsautomation.

Elbehovsposten för ventilation i skolan har förändrats enligt samma princip som för kontoret om
ett stegrande behov på morgonen och avtagande behov under sen eftermiddag. Till skillnad från
för kontoret finns ingen kyla i skolan varför endast el till fläktar påverkas av åtgärden. Rent
modelltekniska aspekter har inneburit att inte samma möjligheter till styrning har funnits varför
åtgärdens påverkan har framräknats genom förändring direkt av fläktarnas gångtidsschema.
Ändringens påverkan på elbehovet till fläktar exemplifieras genom ett exempeldygn för januari i
Figur 42 nedan och speglar en realistisk lastförändring som uppskattats i dialog med Nordomatic.
Konkret innebär ändringen att ventilationsmängden kan stegras från 90 till 100 % under de två
första verksamhetstimmarna samt senare minskas ner till stand-by-läge under de fyra sista
verksamhetstimmarna varje dygn, först från 100 % till 60 % under två timmar och sedan från 60 %
till stand-by-läge under två timmar. Detta förändrade schema har förenklat lagts likadant över alla
dygn under året. I verkligheten kan detta både åstadkommas med en enkel schemastyrning eller
vara följden av en mer avancerad behovsstyrning än i utgångs- och framåtblickande scenario (där
ett schema med i princip jämn last över verksamhetstimmarna är ansatt). Inte heller för denna
kategori avser åtgärden spegla en specifik styrteknik utan endast åtgärdstypens möjlighet till
klimat- och elsystemnytta på områdesnivå.
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Figur 42 Elbehov för ventilation i skola under ett exempeldygn i januari före och efter ändring av
fastighetsautomation.

5.1.3 Teknikpaket 3 – Laststyrning av laddinfrastruktur
Laddinfrastrukturens elbehov är mycket avgörande för områdets totala elbehovsprofil och dess
toppar i effektbehovet. I utgångs- och framåtblickande scenario tillämpas s.k. direkt laddning,
d.v.s. att laddbehovet möts med full installerad laddeffekt från det att fordonet ansluts till
laddaren. Denna typ av styrning är inbyggd i laddaren eller dess tillhörande styrsystem och saknar
intelligens som möjliggöra hänsyn till exempelvis upphämtningstiden av fordonet. Denna typ av
styrning kan därför bidra till att skapa onödiga lasttoppar.
Laddning av elektrifierade fordon genom metoden direktladdning kan innebära laddning till höga
effekter men inte nödvändigtvis så stor energimängd. Detta i kombination med att behovet ofta
inte är omedelbart gör potentialen för styrning av laddning stor. Teknik för att åstadkomma detta
finns kommersiellt tillgänglig (se vidare i Bilaga 1 – Tekniska och marknadsmässiga
förutsättningar för styrning av laddinfrastruktur). Eftersom behovet av laddning av elfordon
förväntas öka kraftigt (i projektet antas ökning av andelen elektrifierade fordon från 10 till 75 %
mellan de två scenarierna (Andersson & Kulin, 2018)) kommer teknikåtgärder för att styra sådan
last att vara ett viktigt sätt att hantera problematik kopplat till elsystemet.
Dagens teknik för styrning av den aktuella lasttypen medger styrning utifrån olika aspekter och
med olika syften (se vidare i Bilaga 1 – Tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för styrning
av laddinfrastruktur). Styrprincipen som ligger till grund för framtagna behovsprofiler för den
aktuella åtgärden bygger på att flytta last från tillfällen under dygnet med redan hög last till
tillfällen med lägre last, d.v.s. att jämna ut effektbehovet över dygnet. Åtgärden appliceras på det
framåtblickande scenariot och innebär att behovsprofiler för laddning av elfordon i de två
parkeringsanläggningarna revideras enligt beskrivning nedan.
Laddningslast som, med direktladdning, ligger på tidig kväll och avser fordon som ska stå
parkerade hela natten (lasten för s k utpendlare) flyttas till just natten medan last som ligger på
förmiddagarna och avser fordon som ska stå hela dagen (lasten för s k inpendlare) sprids ut under

56

Rapport C 618 - Smart och klimatneutralt Lund 2030 – Arbetspaket 3, AP3 – Framtidens hållbara och robusta
energisystem

parkeringstiden. Utpendlarnas last har antagits möjlig att tillgodose genom jämnt utspridd last
under timmarna kl 23 till 06 medan inpendlare som står parkerade över dagen antas stå i 8 timmar
varför denna laddning spridits ut som jämn last över dessa timmar. De korttidsladdningar (besök
på under en timme) som utgör en del av behovet i utgångsscenario och framåtblickande scenario
anses inte kunna laststyras. Enligt resonemang ovan ser lastprofilen för laddning av elfordon
under en vardag ut enligt Figur 43 nedan med respektive utan styrning.

Figur 43 Lastprofil för laddinfrastruktur med och utan beskriven laststyrning för vardag i det allmänna Phus (typ-P-huset, som beskrivs i kap 3.3.1.5)

För helgdagar antas det första ”trappsteget” i original-lastprofilen (se Figur nedan) inte vara
möjligt att lastomflytta eftersom detta bl a representerar korttidsladdningar kopplade till tillfälliga
besök. Däremot antas de övriga två trappstegens totala laddbehov kunna fördelas ut på lägre
nivåer under resterande del av dygnet eftersom de flesta som parkerar från kl 15 och framåt
förmodas stå parkerade tills dagen efter. Möjligheten till styrning av last kopplat till laddning av
elfordon under helgen påverkas alltså av hur stor andel som antas parkera under en kortare tid och
hur stor andel som antas vara parkerade till dagen efter. I laststyrningsscenariot antas att 75 % av
de som parkerar kl 15 och framåt står parkerade till efter kl 6 på morgonen dagen efter. Dessa 75 %
får ett schematiskt jämnt utfördelat laddbehov kl 00-06. Övriga 25 % direktladdas, d.v.s. laddas
med tillgänglig effekt tills dess att batteriet är fulladdat. Det innebär att dessa 25 % följer
originalprofilen. Behovsprofiler för laddning av elfordon under helg med respektive utan
laststyrning får med ovan beskrivna antaganden utseende enligt Figur 44 nedan.
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Figur 44 Lastprofil för laddinfrastruktur med och utan beskriven laststyrning för helgdag i allmänt P-hus
(typ-P-huset)

5.1.4 Teknikpaket 4 – Solceller + Utökad
fastighetsautomation + styrning av
laddinfrastruktur
Teknikpaket fyra innebär att samtliga tre tidigare beskrivna teknikåtgärder utförs. Det totala
elbehovet för området utgörs för detta paket således summan av samtliga verksamhetsprofiler
med inkludering av de tidigare beskrivna åtgärderna för utökad fastighetsautomation och
laststyrning av laddinfrastruktur. Profil för solcellsproduktion följer tidigare beskrivning och
genererar indirekt förändrade profiler för el från nät, internt använd solel samt exporterad el.

5.1.5 Teknikpaket 5 – Solceller + Bättre behovsstyrd
fastighetsautomation + Laststyrning av
laddinfrastruktur + Batterilager
Teknikpaket fem består av samtliga tidigare beskrivna åtgärder plus batterilager. Det innebär att
profilerna för teknikpaket fyra kombinerats med profil för möjlig laststyrning genom batterilager
enligt beskrivning nedan. Tillägget av batterilager som en sista kompletterande åtgärd i detta
teknikpaket kan ses som symbol för en föreslagen prioriteringsordning av åtgärderna. Att styra
laster är ofta ett mer kostnadseffektivt och mindre resurskrävande sätt att påverka utseendet på en
elbehovsprofil än att flytta last genom energilagring. Energilagring i kombination med solceller
kan vara ett sätt att möjliggöra implementering av ökad mängd solceller och därmed också
möjliggöra ökad självförsörjandegrad men också t ex robustheten i ett lokalt nät. Ur
resursperspektiv är det dock önskvärt att först möjliggöra maximalt tillgodogörande av lokalt
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producerad el inom området, t ex genom delning mellan fastigheter, innan åtgärd för energilagring
införs.
Profil för möjlig lastomflyttningen genom batterilager är framtagen i dialog med energibolaget
Kraftringen. Detta har gjorts utifrån en bedömning av ”rimlig” total batterikapacitet för området
som helhet (framtaget utifrån resonemang om detsamma på fastighetsnivå) samt utifrån
lastomflyttning baserad på i första hand elsystemnytta och i andra hand klimatnytta. Den totala
batterikapacitet för det aktuella området som helhet har ansatts till 1 500 kWh. Detta utifrån att den
storleken innebär en batterikapacitet på fastighetsnivå motsvarande kapaciteten i en större elbil
idag (ca 100 kWh).
Det finns många olika tänkbara sätt att styra användningen av lagringskapaciteten i ett batteri.
Föreslagen användning utgör endast ett möjligt sätt vars syfte varit att åstadkomma nytta ur
främst elsystemperspektiv. Sådan nytta åstadkoms här genom att minska maxeffektbehovet för el
från nät så mycket som möjligt. Den ansatta batterikapaciteten innebär möjlighet att minska
effektuttaget med ca 270 kW från områdets maximala behov på ca 1170 kW. Det innebär rent
praktiskt att alla effekttoppar över 900 kWh/h i områdets behovsprofil har kapats till denna nivå.
Den mängd el som används från batteriet under dessa timmar har sedan återladdats jämnt mellan
klockan 00 och 06 på natten. En exempelvecka i januari som visar denna princip ser ut enligt Figur
45.

Figur 45 Elbehov från nät med och utan batteri för en januarivecka.

Under en period om drygt tre månader på sommarhalvåret överstiger maxeffektbehovet, utan
lagring, aldrig 900 kWh/h varför en annan styrprincip för att åstadkomma nytta med batteriet har
använts under denna begränsade period. Eftersom det inte finns samma uppenbara elsystemnytta
med att minska toppar i effektuttag från nät under denna period styrs batterianvändningen istället
för att åstadkomma maximal klimatnytta. Detta åstadkoms i projektet genom att utgå ifrån de
elscenarier som finns inlagda i verktyget Tidsstegen (som använts för att bedöma skillnad i
klimatpåverkan mellan olika åtgärder i projektet). Utifrån de tidssteg som används i verktyget har
det ansatts att last för laddning av fordon under denna period flyttas från dag (kl 07-23) till natt
(23-07). Utifrån detta används batteriets fulla kapacitet, avseende energimängd, därför upp mellan
klockan 19 och 23 varje kväll (jämn urladdning i 4 timmar), då elbehovet är relativt högt för att
sedan åter laddas fullt med jämn last mellan 23 och 07 på natten (jämn påladdning i 8 timmar).
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Elbehovet kvällstid är kontinuerligt så högt att det alltid behövs el från nät trots
batterianvändningen. Sättet att använda batteriet leder alltså inte till någon överproduktion från
solcellerna och påverkar således inte solcellsprofilerna (internt och externt använd solcellsel). En
exempelvecka i juli som visar denna princip ser ut enligt Figur 46.

Figur 46 Elbehov från nät med och utan batteri för en julivecka.

I Figur 46 Elbehov från nät med och utan batteri för en julivecka.kan det noteras att lasten med
denna användning av batterilagret vid några tillfällen blir högre (delvis även som följd av
solcellerna) på natten än var den var på dagen utan åtgärden, dock inte högre än maxeffektbehovet
under samma vecka utan batteri.
Eftersom maxeffekten i profilen för denna styrning underskrider tidigare topp under den aktuella
perioden och även dimensionerande effekttopp under vintern anses detta inte innebära någon
nackdel ur elsystemperspektiv.

5.2

Elsystemnytta med teknikpaketen

Nyttan med teknikpaketens inverkan på elsystemet har utvärderats och analyserats enligt metodik
som beskrivits övergripande i kapitel 3.1 och mer ingående i kapitel 3.4.1. Som beskrivet bygger
analysen på de tre aspekterna minskat maxeffektbehov, själförsörjandegrad och
spänningsvariation. Teknikpaketens effekt på dessa aspekter beskrivs under kommande
delkapitel nedan.

5.2.1 Utgångspunkter för dimensionering av elnät
Bedömning av elsystemnyttan med de olika teknikpaketen utgår ifrån aspekter som beaktas vid
dimensionering av elnät. Vid projektering av ett nytt elnät dimensioneras det för att klara den
högsta effekt som förväntas användas i området. Det förväntade maxeffektbehovet uppskattas
normalt utifrån information om bland annat typ av verksamhet och byggnadsyta samt nyckeltal
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för effektbehov för de aktuella verksamheterna. Hänsyn tas vanligtvis också till sammanlagring,
d.v.s. att alla inte använder maximal effekt samtidigt, utan det maximala effektuttaget för ett
område blir lägre än summan av alla verksamheters maximala effektbehov.
I områden med hög exploateringsgrad, som t ex Brunnshög, där markytan önskas nyttjas så
effektivt som möjligt för bostäder och andra verksamheter, är det ofta en utmaning att få plats med
infrastrukturen för el. Inplacering av nätstationer är ofta svårt redan i byggskedet. Att i ett senare
skede komplettera med ytterligare nätstationer på grund av att elbehovet har ökat mer än
förväntat är ännu svårare. Den extra materialkostnaden som en något större dimension på
transformatorer och kablar innebär är också låg i förhållande till den byggkostnaden som helhet.
Dessa anläggningar har också en teknisk livslängd på minst 40-50 år. Av dessa anledningar
försöker man att, redan i den första projekteringen, ta höjd för framtida behov och dimensionera
för detta utan att för den skull bygga onödigt överdimensionerat.
Omvänt innebär detta att man, om man underskattar framtida behov, inom ett lokalt nät kan
tvingas till kostsam förstärkning av desamma i efterhand. Resultat från föreliggande studie visar
att man genom att applicera åtgärder avseende laststyrning, lokal produktion och energilagring på
områdesnivå kan kompensera för ökat effektbehov och på det sättet minska risken för
kapacitetsrelaterade problem inom ett nät.

5.2.2 Solcellers påverkan på maxeffekt,
spänningsvariation och självförsörjning
Ur de perspektiv som lyfts i avsnitt 5.2.1 ovan och ur ett större elförsörjningsperspektiv bidrar
teknik som minskar maxeffektbehovet till elsystemnytta och resurseffektivitet. Med antagen
nätstruktur enligt avsnitt 3.2.2 kommer områdets sammanlagda användning och produktion av el
(i de teknikpaket där solceller ingår) att påverka belastningen i befintligt överliggande nät som
matar det nya området. Ett högt effektbehov i det nya området kan alltså innebära att
förstärkningar i befintligt nät krävs. Genom åtgärder som reducerar effekttoppar i det nya området
kan behov av sådana förstärkningar eventuellt reduceras eller undvikas. Beroende på hastigheten i
förväntad utveckling avseende elektrifiering av mobilitetssektorn och en ökad elanvändning i
samhället i stort kan vikten av sådana åtgärder komma att förstärkas ytterligare.
Skillnaden mellan studiens utgångsscenario och framåtblickande scenario utgörs, som tidigare
nämnts, av en ökning av laddinfrastrukturen inom området motsvarande att andelen elfordon
inom området ökar från 10 till 75 %.
I Figur nedan ses elbehovsprofilerna för de två scenarierna summerat på områdesnivå. Ökat
behov av laddning av eldrivna fordon i det framåtblickande scenariot innebär ett ökat effektbehov
med ca 260 kW eller ca 22 %, jämfört med utgångsscenariot.
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Figur 47 Elbehovsprofiler över året på områdesnivå för de två olika scenarierna

Det är dock inte bara det högsta effektbehovet som behöver beaktas vid planeringen av ett nytt
elnät. En annan parameter är spänningsvariationer i nätet. Det finns krav på hur mycket
spänningen får variera i anslutningspunkten till elnätet. Förenklat kan sägas att spänningen i nätet
sjunker ju mer el som tas ut från elnätet och omvänt stiger ju mer el som matas in på elnätet.
Spänningsvariationen beror alltså på variation i effektuttag. Hur mycket spänningen varierar beror
också på hur långt från mottagningsstationen som anslutningspunkten befinner sig i elnätet, större
avstånd ger större variation.
När produktionsprofilerna för el från antagen mängd solceller inom området adderas till den
framåtblickande behovsprofilen för hela området (d.v.s., när teknikpaket 1 tillämpas) blir
nettobehovsprofilen enligt Figur nedan.

Figur 48 Nettoelbehovsprofil över året på områdesnivå när teknikpaket 1 (Solceller) tillämpas på det
framåtblickande scenariot

I Figur nedan visas hur effekten i elnätet varierar över årets 8760 timmar för de två scenarierna
samt då teknikpaket 1 appliceras på det framåtblickande scenariot (Framåtblickande +
solcellsproduktion). Den lokala elproduktionen innebär att området under ca 500 timmar kommer
ha ett överskott som matas vidare till andra delar av nätet. Av den energi som produceras i
området utgör detta överskott endast 6 %. 94 % av produktionen används alltså direkt i området
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med den studerade omfattningen av solceller. Vidare motsvarar solcellsproduktionen ca 26 % av
områdets hela elbehov och den internt använda delen av solcellselen motsvarar ca 24 %.

Figur 49 Effektens variation över året från högst till lägst i tre olika scenarier.

I det framåtblickande scenariot ökar effektvariationen under året med drygt än 20 % jämfört med
utgångsscenariot. Då teknikpaket 1 (elproduktion från solceller) appliceras på profil för det
framåtblickande scenariot ökar dock effektvariationen med nästan 100 % jämfört med
utgångsscenariot. Detta har givetvis en påverkan på spänningsvariationen i nätet och måste
beaktas vid dimensionering av elnätet.
Hur mycket spänningen varierar med variationer i effekten beror också på förutsättningarna i
elnätet. Problemen blir generellt större på landsbygd som matas via smala ledningar på långt
avstånd från större knutpunkter i näten än i tätare bebyggelse med matning via kraftigare kablar
och nära till större knutpunkter.
Det kan också konstateras att solcellsproduktionen endast sänker det högsta sammanlagda
effektuttaget i området med 6 kW eller med ca 0,4 %. Det beror på att solcellerna i princip inte
bidrar med någon effekt under de timmar då effektbehovet är som störst. Solceller som enda
åtgärd i ett område kan alltså bidra till en signifikant ökad självförsörjandegrad, men inte bidra till
att reducera de högsta effekttopparna i området utan ytterligare tekniska åtgärder. Dock bidrar
produktionen, som till hög grad används lokalt, till en minskad överföring av el i näten och
därmed reducerade förluster i elnäten.

5.2.3 Utökad påverkan med laststyrning och lagring
För att reducera effekttoppar kan andra lösningar, istället för solceller, bidra. Till exempel styrning
av el till fordonsladdning mot timmar med lägre belastning, eller lastförflyttning genom
energilager i form av exempelvis batterier. Åtgärder för styrning av laddinfrastruktur och lagring
av el ingår i teknikpaketen som beskrivits i kapitel 5.1. Förmågan att styra elanvändning för att
bidra till nytta i elsystemet betecknas ofta som efterfrågeflexibilitet.
I Figur nedan visas det högsta effektbehovet i området för utgångsscenariot och det
framåtblickande scenariot samt för det framåtblickande scenariot i kombination med de olika
teknikpaketen, solelsproduktion (d.v.s. teknikpaket 1), solelsproduktion plus
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laststyrningsåtgärder/efterfrågeflexibilitet (d.v.s. teknikpaket 4) och slutligen även med batterilager
tillagt (d.v.s. teknikpaket 5).

Figur 50 Högsta effektbehovet i området i utgångsscenario, framåtblickande scenario samt med ingående
åtgärder i teknikpaketen

Som tidigare nämnts bidrar den väderberoende och icke planerbara solcellsproduktionen i princip
inte alls till reduktion av de högsta effekttopparna. Detta helt enkelt beroende på att det knappt är
någon produktion när elbehovet är som störst under vintern. Planerbar efterfrågeflexibilitet, som i
detta fall i första hand utgörs av lastförflyttning av elbehov för laddning av elfordon, har däremot
potential att reducera maxeffektbehovet markant, till och med mer än den effektökning som den
utökade fordonsladdningen i det framåtblickande scenariot tillför. Det är alltså värt att trycka på
att styrningen av detta behov med marginal kan kompensera även för den relativt kraftiga ökning
(10 % till 75 % av fordonsflottan är elektrifierad) som antagits. Det är även värt att poängtera att
laststyrningen av laddinfrastruktur är den styrningsåtgärd som bidrar mest till sänkningen av
maxeffektbehovet. Potentialen i utökad behovsstyrning genom fastighetsautomation (enligt
antaganden för teknikpaket 2) motsvarar endast en sänkning av maxeffektbehovet med i
storleksordningen 1% jämfört med det framåtblickande scenariot, medan endast laststyrning av
laddinfrastruktur (implementerat enligt antaganden i teknikpaket 3) ger en sänkning på 17%
jämfört med det framåtblickande scenariot.
Även den potential till lastförflyttning genom energilagring som motsvaras av antagen
batterikapacitet är i högsta grad planerbar och är därmed en potentiellt effektiv åtgärd avseende
ytterligare reduktion av effekttoppar. För teknikpaket 5, som utöver solceller och
laststyrningsåtgärder även inkluderar lagring, finns potential att sänka maxeffektbehovet med 37%
jämfört med det framåtblickande scenariot. Med den batterikapacitet som inkluderats i teknikpaket
5 sänks alltså maxeffektbehovet med ytterligare 19 procentenheter.
Här används efterfrågeflexibilitet som en första åtgärd för att reducera effekttoppar och därefter
lagring i batterier, vilket kan motiveras ur både ekonomiskt och resursmässigt perspektiv. Styrning
av till exempel el till fordonsladdning, som visat sig vara en åtgärd med stor potential, kan ofta
göras till låg extra kostnad och utan tillkommande hårdvara. Om batterier istället skulle användas

64

Rapport C 618 - Smart och klimatneutralt Lund 2030 – Arbetspaket 3, AP3 – Framtidens hållbara och robusta
energisystem

först för att uppnå samma reduktion av effektuttag som styrningen skulle batteri(er) med en total
laddeffekt på ca 250 kW och en lagringskapacitet på ca 500 kWh krävas. Räknat med en kostnad
för batterilagringssystem på 5 000 kr/kWh skulle det innebära en kostnad på ca 2,5 Mkr. Potential
och kostnad för efterfrågeflexibilitet genom styrning varierar beroende på vad som styrs men med
dagens batteripriser är det oftast en billigare lösning och därmed rimlig som första åtgärd.
Även möjlig grad av självförsörjning genom solceller påverkas då åtgärder som innebär
lastförflyttningar appliceras. Beroende på hur styrning av t ex last och lagring av energi optimeras
kan denna typ av åtgärder påverka hur mycket lokalproducerad el som kan tillgodogöras internt i
området och hur mycket som måste exporteras. En styrning av last mot tillfällen med lokal
produktion kan potentiellt bli viktigare dels i takt med ökad andel sådan produktion, dels i takt
med ökad elektrifiering och därmed ökad nätbelastning. I denna studie innebär, de använda
teknikåtgärderna och -paketen endast marginell skillnad avseende detta. Andelen internt
använd/exporterad solcellsel ändras endast med cirka en procent och timmen med högst export av
solcellsel under året är oförändrad. Detta beror på att de studerade åtgärderna optimerats för att i
första hand åstadkomma elsystemnytta genom minskat maxeffektbehov.

5.2.4 Möjligheter till ökad mängd solceller i området
Den studerade mängden solceller i området är baserad på tillgången till lämplig takyta. Om man
skulle vilja öka mängden lokalt producerad el är en möjlighet att komplettera de takmonterade
solcellerna med fristående anläggningar på mark. Ett sätt att undersöka vilken total produktion
som skulle vara möjlig i området kan vara att bortse från begränsningar kopplat till byggnadernas
takytor samt förutsättningar som dagens regelverk innebär och istället låta elnätets dimensionering
begränsa. Det kan göras genom att låta effekten som kan matas ut från området få uppgå till det
högsta effektbehovet i området, d.v.s. det effektbehov som det matande nätet minst är
dimensionerat för att klara.
Detta synsätt skulle möjliggöra en ökad produktion i området med nästan 60 %, från 1,6 GWh till
2,6 GWh per år. Med tidigare beskrivna effektreducerande åtgärder i form av laststyrning och
lagring kan utrymmet för produktion i området ökas med ytterligare ca 40 % till 3,2 GWh. Alltså
en fördubbling i förnybar elproduktion inom området. Med resonemang enligt ovan kan man
alltså påstå att åtgärder som innebär ökad efterfrågeflexibilitet genom t ex styrning och lagring är
ett sätt att möjliggöra integrering av lokal icke planerbar elproduktion, dessutom utan behov av att
förstärka infrastrukturen.
Även områdets totala behov påverkar möjligheten att implementera solceller. Studiens
angreppssätt innebär att genomförda analyser utgår ifrån verksamhetsmixens totala behov,
inkluderande verksamheter som kontor och livsmedelsbutik. De nämnda verksamheternas
behovskurvor sammanfaller bättre med produktionskurvan för solceller jämfört med
behovskurvan för kategorin bostäder. Detta innebär att studiens angreppssätt som innebär ett
områdesperspektiv avseende elbehovet gör det möjligt att implementera mer solceller utan att
elnätsförstärkningar behöver blir aktuella än vad som varit fallet om analysen till exempel utgått
ifrån en enskild bostadsfastighet (jmf med exempel 10.1.1 i Bilaga 2).
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det idag till stor del subventioner genom skattelagstiftningen som
styr lönsamheten i solcellsanläggningar, dels genom skattebefrielse på egenproducerad el och
kriterier för skattereduktion på överskottsel. Det styr mot anläggningar anslutna bakom
fastighetens elmätare med en produktion som inte överstiger fastighetens elbehov. Fristående
större anläggningar har inte de skattemässiga subventionerna vilket förstås påverkar lönsamheten
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negativt. Det kan dock till viss del kompenseras av en lägre kostnad per kW som storskaligheten
bidrar till.

5.2.5 Slutanalys kring teknikåtgärdernas elsystemnytta
Solceller bidrar givetvis till elsystemnytta genom en ökad lokal och förnybar elproduktion men
som visas i detta kapitel bidrar de i många fall inte till en reducerad effekt i systemet eftersom den
högsta produktionen inte sammanfaller med den högsta användningen. De bidrar inte heller till en
ökad flexibilitet, snarare tvärtom, då de utgör en väderberoende oplanerbar produktion som i vissa
fall ersätter fossil planerbar produktion. Solceller som enda åtgärd kan också bidra med ökad
effektvariation som i sin tur kan leda till ökad spänningsvariation i nätet.
Åtgärder som efterfrågeflexibilitet och lagring bidrar å andra sidan inte direkt till en ökad förnybar
elproduktion, men kan göra det indirekt genom att åtgärdens flexibilitetbidrag kan nyttjas för att
möjliggöra kostnadseffektiv integrering av en större andel oplanerbar förnybar produktion i
elsystemet. Åtgärder som möjliggör lastförflyttning kan också bidra till att frigöra kapacitet i
elnäten under dimensionerande timmar och på så sätt reducera behovet av förstärkningar i elnäten
för att klara en omfattande elektrifiering, för till exempel transporter och industri.
Lokal produktion och lagring i kombination med flexibilitet, helst både på produktions- och
konsumtionssidan, kan också bidra till en ökad robusthet. Att köra ett lokalt system, mikronät, helt
fristående från det allmänna elnätet innebär dock en stor utmaning i att hålla kontinuerlig balans
mellan produktion och konsumtion samt att klara krav på elkvalitet och elsäkerhet. Det kommer
kräva mycket hög styrbar förmåga i produktion och användning och framförallt mycket stor
lagring av el för att klara de stora säsongsvariationerna i Sverige.
Ett lokalt system, mikronät, som är anslutet till det allmänna elsystemet behöver däremot inte
hantera hela balanseringen internt. Mikronätet kan snarare dimensioneras för att hantera
variationer på dygnsnivå och på det sättet klara sig med betydligt mindre lager. Det kan också
bidra med sin flexibilitet till det allmänna elsystemet, genom att till exempel erbjuda stödtjänster
på olika marknader.

5.3

Klimatnytta av teknikpaket

De studerade teknikpaketen 1 till 5 (beskrivna i kap 5.1.1 – 5.1.5) syftar till att visa hur tekniska
åtgärder och lösningar kan minska de systemrelaterade utmaningar som det framåtblickande
scenariot innebär för elnätet. För att bedöma och undvika att åtgärderna ger en suboptimering med
avseende på klimatpåverkan används metoden Tidstegen (se kap 3.4.2). Metoden innebär analys
av den klimatmässiga konsekvensen av att implementera en viss åtgärd eller ett teknikpaket
genom jämförelse med referensnivån (som är det framåtblickande scenariot). Det görs genom
elbehovsprofilen (kWh/h-värdena) för det framåtblickande scenariot och respektive elbehovsprofil
som de olika teknikpaketen ger upphov till. Resultatet blir en bedömning av hur klimatpåverkan
förändras under driftsfasen för respektive teknikpaket under tidsperioden 2030 till 2045.
Tidstegen studerar marginalförändringars effekter på de överliggande energisystemen. I detta
projekt har som tidigare nämnts endast elsystemet studerats. Detta gäller även med avseende på
förändrad klimatpåverkan av de olika teknikpaketen. I regel har klimatpåverkan från
framställning av tillkommande utrustning, som t.ex. batterilager, inte inkluderats i beräkningarna,
med undantag för solcellerna vars klimatpåverkan finns inkluderad i Tidstegen-verktyget.
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Tre olika elscenarier (referens, klimattungt och klimatsnålt) används för att visa hur beroende en
åtgärds/ett teknikpakets inverkan på klimatpåverkan är av hur framtidens elförsörjningsmix
utvecklas. För en mer detaljerad beskrivning av metoden för beräkning av klimatnytta se avsnitt
3.4.2.
En inledande analys har också gjorts där elbehovsprofilen i utgångsscenariot använts som referens
för det framåtblickande scenariot. Resultatet av denna analys avser alltså att visa på vad förväntad
utveckling avseende elbehov innebär i klimatpåverkan. För att sedan analysera hur de enskilda
teknikpaketen påverkar områdets klimatpåverkan jämförs elbehovsprofilerna för respektive
teknikpaket med profilen för det framåtblickande scenariot i sitt grundutförande.
Tabell 3 Sammanställning av referensfall och scenarier för klimatbedömning med metoden Tidstegen för
den inledande analysen (mellan utgångsscenario och framåtblickande scenario) samt analysen av
teknikpaket jämfört med det framåtblickande scenariot.

Tidstegen-begrepp

Inledande analys

Analys av
teknikpaket/åtgärder

Referensfall

Utgångsscenario

Framåtblickande scenario

Förändringsscenarier/
åtgärdsscenarier

Framåtblickande scenario

Framåtblickande scenario +
Teknikpaket 1

-

Framåtblickande scenario +
Teknikpaket 2

-

Framåtblickande scenario +
Teknikpaket 3

-

Framåtblickande scenario +
Teknikpaket 4

-

Framåtblickande scenario +
Teknikpaket 5

Resultatet från den inledande analysen, skillnad i klimatpåverkan mellan det framåtblickande
scenariot och utgångsscenariot, återges av Figur 51 Skillnad i elsystemets klimatpåverkan för det
framåtblickande scenariot jämfört med utgångsscenariot. Årsmedelvärde av denna skillnad för
perioden 2030 – 2045.nedan. Här framgår att den ökade elanvändningen mellan utgångs- och
framåtblickande scenario medför en ökad klimatpåverkan och att denna ökade påverkan blir olika
stor beroende på elscenario. Skillnaden blir störst i ett klimattungt scenario och minst i ett
klimatsnålt scenario. Det kan alltså konstateras att den utökade elektrifieringen som ingår i det
framåtblickande scenariot innebär en ökad klimatpåverkan med områdets elsystem som gräns. Det
är viktigt att poängtera att den klimatpåverkan som analyseras inom detta projekt endast omfattar
klimatpåverkan från elsystemet inom området med definitioner enligt avsnitt 3.2. Skillnaden i
klimatpåverkan i den inledande analysen beror alltså på att energianvändning för fordon flyttats
från andra bränslen (t e x fossila) till el och tar inte hänsyn till hur den totala klimatpåverkan
förändras genom denna förflyttning. Analysen visar endast att elektrifieringen innebär en ökad
klimatpåverkan från områdets elsystem och att densamma behöver adresseras för
klimatneutralitet. Behovet av teknikåtgärder kopplade till belastning på elsystemet ökar alltså i och
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med elektrifieringen. Nivån på den ökade klimatpåverkan från elsystemet jämförs, i denna studie,
inte med klimatpåverkan från andra energibärare.

Figur 51 Skillnad i elsystemets klimatpåverkan för det framåtblickande scenariot jämfört med
utgångsscenariot. Årsmedelvärde av denna skillnad för perioden 2030 – 2045.

Resultatet för analysen av hur teknikpaketen påverkar områdets klimatpåverkan i jämföresle med
det framåtblickande scenariot visas i Figur . Gemensamt för teknikpaketen 1 till 5 är att
klimatpåverkan minskar i samtliga fall i jämförelse med det framåtblickande scenariot. Detta sker i
olika grad beroende på vald teknik samt beroende på elscenario.
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Figur 52 Skillnad i klimatpåverkan jämfört med det framåtblickande scenariot (utan teknikåtgärder) för
respektive teknikpaket. Årsmedelvärden för perioden 2030 – 2045.

Störst minskning i klimatpåverkan i jämförelse med det framåtblickande scenariot (utan åtgärder)
ses för teknikpaket 1, 4 och 5 som innefattar att solceller till vis del ersätter inköpt el på marginalen.
Även med teknikpaket 3 med endast laststyrning av mobilitet, där en stor del av elanvändningen
flyttats från dag till natt, syns en minskning i klimatpåverkan tydligt. Teknikpaket 2 med utökad
behovsstyrning av fastighetsautomation är en relativt begränsad åtgärd och minskar
klimatpåverkan endast marginellt. Det kan konstateras att minskningen av klimatpåverkan blir
större och större ju fler av de olika teknikåtgärderna som tillämpas, och därmed att kombinationer
av dessa teknikåtgärder och -paket kan motiveras ur ett klimatperspektiv.
Som tidigare konstaterats ger det framåtblickande scenariot en ökad klimatpåverkan med mellan
100-450 ton CO2e/år beroende på elscenario jämfört med utgångsscenariot (se Figur ). Det kan
vidare konstateras att de teknikpaket som innefattar solceller (alltså teknikpaket 1, 4 och 5) ger en
minskning av klimatpåverkan som i de flesta fall är minst dubbelt så stor som den ökade
klimatpåverkan som förväntad utveckling innebär (se Figur 52 Skillnad i klimatpåverkan jämfört
med det framåtblickande scenariot (utan teknikåtgärder) för respektive teknikpaket.
Årsmedelvärden för perioden 2030 – 2045., där minskningen ligger mellan ca 200 och 1500 ton
CO2e/år beroende på elscenario för alla teknikpaket inkluderande solceller). De teknikpaket som
innefattar solceller uppvisar alltså en minskning av klimatpåverkan som med råge överskrider den
förväntade ökningen av klimatpåverkan i det framåtblickande scenariot.
För varje paket visas utfallet med hänsyn taget till de tre olika elscenarierna – detta för att
synliggöra att elförsörjningsmixens utveckling påverkar effekten av åtgärdena. Minskningen blir
för de flesta teknikpaketen störst för det klimattunga elscenariot och minst för det klimatsnåla
elscenariot. För teknikpaket 3 blir dock minskningen av klimatpåverkan störst vid
referenselscenariot. Detta beroende på att last flyttas från dag till natt och de elproduktionstekniker
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som då ligger på marginalen skiljer sig mer åt med avseende på klimatpåverkan i detta elscenario.
Samma fenomen slår igenom även för teknikpaket 5 men inte i samma utsträckning. För detaljer
kring elscenarierna hänvisas till (Hagberg, o.a., 2017).

5.4 Sammanfattning av teknikpaketens
effekter
Teknikpaketen har analyserats utifrån elsystem- och klimatnytta. Vissa bidrar till båda medan
andra endast bidrar på ett tydligt sätt till den ena nyttan. I Tabell 4 nedan återfinns en
sammanställning av teknikpaketens möjliga bidrag till elsystemnytta och klimatnytta. Möjlig
elsystem- och klimatnytta redovisas för respektive teknikpaket dels i kvalitativa termer och dels
kvantifierat genom beräknad minskning av områdets maxeffektbehov samt potentiell minskning
av koldioxidutsläpp.
Tabell 4 Resultatsammanställning av elsystemnytta och klimatnytta för teknikpaketen.
Teknikpaket

Teknikåtgärder

Elsystemnytta

% minskning av
maxeffektbehov

Maxeffektbehov

Klimatnytta

CO2-potential
(minskning av
klimatpåverkan,
spannet beror på
elförsörjningssce
narier)

1

Solceller

+

0%

1432 kW

Stor potential
avseende
klimatnytta. El
med högre
klimatpåverka
n ersätts med
solel

180–1300 ton
CO2e/år

1%

1417 kW

Marginell
förändring

3–12 ton
CO2e/år

17%

1190 kW

Elbehov från
nät flyttas i tid
→ lägre
klimatpåverka
n

40–260 ton
CO2e/år

18%

1173 kW

El med högre
klimatpåverka
n ersätts med
solel +

220–1400 ton
CO2e/år

Ökad lokal
produktion
(självförsörjandegr
ad)
Ökad effektvariation i nätet
2

3

Utökad
behovsstyrning via
fastighetsautomati
on

+

Laststyrning av
laddinfrastruktur

+

Marginell
minskning av
maxeffektbehov

Minskat
maxeffektbehov
Minskad
effektvariation
4

Solceller + Utökad
behovsstyrning via
fastighetsautomati
on + Laststyrning

+
Ökad lokal
produktion
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av
laddinfrastruktur

(självförsörjandegr
ad)

Elbehov från
nät flyttas i tid
→ lägre
klimatpåverka
n

Minskat
maxeffektbehov
Ökad effektvariation i nätet
som dock
reduceras utifrån
grad av minskad
maxeffekt
5

Solceller + Utökad
behovsstyrning via
fastighetsautomati
on + Laststyrning
av
laddinfrastruktur +
Batterilager

Se Tp 4 samt

37%

+
Ytterligare
minskning av
maxeffektbehov

904 kW

Se Tp 4 +
Ytterligare
tidsförflyttnin
g av elbehov
från nät

250–1500 ton
CO2e/år*

*Klimatpåverkan från framställning av batterilager är ej inkluderat i beräkningarna.
Som tidigare nämnts visar analysen att de teknikpaket som inkluderar solceller ger störst
klimatnytta. Med den mängd solceller som använts i dessa beräkningar kan man åstadkomma en
minskning av klimatpåverkan som är större än den negativa effekt som elektrifieringen i det
framåtblickande scenariot beräknas bidra med. Den klimatpåverkan som undviks med solceller är i
de allra flesta fall mer än dubbelt så stor (för samtliga elscenarier) som den förväntade ökningen av
klimatpåverkan i det framåtblickande scenariot utan några åtgärder. Klimatnyttan för de olika
teknikpaketen skiljer sig dock mycket för de olika elscenarierna, vilket kan tolkas som att
teknikpaketens potential att minska klimatpåverkan till stor del är beroende av
elförsörjningsmixen. Ordningen för vilka teknikpaket som kan förväntas ge störst klimatnytta är
dock densamma oberoende av vilket elscenario analysen utgår från.
Samtidigt visar analysen av elsystemnytta att solcellerna i sig inte bidrar till någon direkt sänkning
av maxeffekttoppar. I det framåtblickande scenariot beräknas maxeffekttopparna ha ökat med 260
kW, vilket är en ökning på ca 22%, jämfört med utgångsscenariot. Beräkningarna visar att
solcellerna endast ger en minskning av maxeffekten med 0,4 %. Solcellerna kan dock anses bidra
med elsystemnytta i form av ökad självförsörjandegrad.
Omvänt bidrar de teknikpaket som endast flyttar last i tid (t ex teknikpaket 3, Laststyrning av
laddinfrastruktur) inte med en lika signifikant klimatnytta, men bidrar å andra sidan med viktig
elsystemnytta genom bl.a. påtaglig sänkning av områdets maxeffektbehov. Teknikpaket 4 som
kombinerar dessa åtgärder, ger både minskning av maxeffekttoppar och klimatnytta. Detta är även
fallet med teknikpaket 5, som kombinerar samtliga åtgärder med lagring. Enligt redovisade
beräkningar uppnås högst elsystemnytta och klimatnytta med teknikpaket 5, men som tidigare
nämnts finns osäkerheter kring teknikpaketets faktiska klimatnytta då klimatpåverkan från
batteriframställningen inte är inkluderat i beräkningarna.
En potentiell motsättning mellan klimat- och elsystemnytta är ökningen av spänningsvariationen i
nätet som uppkommer vid implementeringen av solceller. För teknikpaket 1, som endast
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inkluderar solceller, konstateras en ökning av effektvariationen med 100% jämfört med
utgångsscenariot, vilket måste beaktas vid dimensioneringen av elnätet. De teknikpaket som
inkluderar solceller kan därför anses lämpliga under förutsättning att den ökade effekt- och
spänningsvariationen kan hanteras. Sammanfattningsvis kan konstateras att studien av
teknikpaketen visar att det ofta är en kombination av flera teknikåtgärder som ger ett optimalt
resultat ur både elsystem- och klimatperspektiv, och att både elsystemnytta och klimatnytta bör
beaktas vid åtgärder på områdesnivå.

6 Rekommendationer och slutsatser
utifrån resultat
Det övergripande målet med projektet ”Smart och klimatneutralt Lund 2030” som helhet är att ta
fram underlag till en handlingsplan för hur Lunds kommun kan bli klimatneutral till 2030.
Föreliggande arbetspaket avser uppfylla ett av fyra delmål kopplat till handlingsplanen, att bidra
med ökad kunskap om hur framtidens urbana energisystem kan bli mer resurseffektivt, robust och
bidra till mindre klimatgasutsläpp. Arbetet inom arbetspaketet har inneburit att utmaningar med
pågående elektrifiering identifierats och att åtgärder som syftar till att minska dessa utmaningar
har studerats ur klimat- och energisystemperspektiv. Arbetets resultat presenteras i detta avsnitt
som övergripande rekommendationer och slutsatser som kan utgöra input till vidare arbete. Detta
görs i olika punkter med tillhörande fördjupningar och förklaringar nedan. Rekommendationerna
bottnar i de flesta fall i tekniska åtgärder men kopplar även till organisatoriska, ekonomiska och
legala förutsättningar. Rekommendationerna kan därför behöva brytas ner till insatser på olika
nivåer för att olika aktörer med relevant rådighet skall kunna adresseras.

•

Den elektrifiering som förväntas under detta decennium (i detta projekt begränsad till
ökad elanvändning i mobilitetssektorn) innebär både ökad klimatpåverkan, med
elsystemet som systemgräns, samt potentiellt negativa elsystemeffekter i form av ökat
maxeffektbehov och större effektvariation.

Det framåtblickande scenario som tagits fram visar effekter på elbehovet av en förväntad
elektrifiering i det aktuella området på Brunnshög i Lund. Scenariot innebär ett ökat årligt
energibehov för området på knappt 10 % samt ett ökat maxeffektbehov på drygt 20 % om inte
teknikåtgärder för att motverka dessa fenomen implementeras. Även om positiva
klimateffekter av att elektrifiera fordonsflottan uppnås i samhället som helhet innebär det
ökade elbehovet även ökad klimatpåverkan sett till elsystemet. Den förväntade elektrifieringen
av mobilitetssektorn riskerar vidare att förstärka befintlig problematik kopplat till eleffektuttag
och -effektvariation. Behovet av åtgärder som adresserar denna problematik kommer därmed
sannolikt att öka.

•

Den elektrifiering som förväntas är en lösning för utfasning av fossila bränslen och därmed
för att möjliggöra omställningen till klimatneutralt samhälle och klimatneutrala städer.
Åtgärder som bidrar till att minska negativa elsystemkonsekvenser och öka möjligheten till
elektrifiering är därmed viktiga.
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Som denna studie har visat kan tekniska åtgärder som ökar självförsörjningen av el samt t ex
förflyttar effektbehov i tid bidra till både elsystemnytta och klimatnytta och därmed bli viktiga
för att minska belastning på elnätet. Åtgärderna som studerats kan bidra till att hantera
effekterna av förväntad elektrifiering, möjliggöra ökad elektrifiering och i förlängningen
omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

•

Att prognosticera, optimera och (till viss del) styra uttaget av eleffekt på en högre nivå än
fastighetsnivå (nätstation, stadsdel eller stad) har många fördelar:
o Ur teknisk synvinkel:
▪ Det är lättare att få en bild av vad som är önskvärda förändringar sett till
ovanliggande nät
▪ Elsystemnytta gentemot ovanliggande nät kan lättare optimeras utifrån
verksamhetsmixens specifika elbehovsprofil, d.v.s. för att minimera hela
områdets belastning
o Ur ekonomisk synvinkel:
▪ Marknadsplats för handel med lokal nätkapacitet och andra systemtjänster
såsom t.ex. frekvensbalansering kan bidra till att skapa ekonomiska
incitament som kan utgöra nycklar för att öka investeringsvilja för
nödvändig teknik hos berörda aktörer (fastighetsbolag, energibolag och
t.ex. aggregator). Stor tydlighet och förutsägbarhet kring investeringarnas
ekonomiska förutsättningar är därför önskvärd.

•

Samordning och styrning av olika slutanvändares flyttbara eleffektlast
(användarflexibilitet) på områdesnivå kan vara avgörande ur ett elsystemperspektiv varför
de kommersiella förutsättningarna för detta behöver förbättras.

Som denna studie visat kan åtgärder som bidrar till elsystemnytta bli viktiga för att minska
belastning på elnät. I dagsläget finns inte tillräckligt tydliga ekonomiska incitament för denna
typ av åtgärder. Utveckling av energiprissättning med differentierade tariffer 3 som styr
slutkundens effektuttag utifrån vad som önskvärt för elsystemet är ett sätt att öka
investeringsviljan. Investeringsstöd eller krav på teknik som möjliggör styrning av flyttbar last
såsom laddinfrastruktur, värmepumpar med mera skulle också kunna bidra. De ekonomiska
incitamenten för laststyrning genom energilagring är inte heller tydliga idag men kommer
sannolikt att förbättras pga sjunkande priser på t.ex. batterier.
Ytterligare ett, potentiellt viktigt, sätt att öka de ekonomiska incitamenten för all form av
laststyrning är att skapa marknadsplatser för handel med lokal nätkapacitet och andra
systemtjänster såsom frekvensbalansering4. För att möjliggöra detta behövs slutkunder med
någon form av flexibel last samt utrustning för att styra den. Genom att samordna och styra
flyttbar last i ett stort antal fastigheter kan dessa, även om varje enskild flexibilitetspotential är
liten, tillsammans utgöra en attraktiv resurs på denna marknad. För att åstadkomma detta

3

Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

4

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
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krävs en aktör som aggregerar flexibilitetspotential till sådana resurser samt en plattform för
hantering av dessa resurser. Marknadsplattformen kan också underlätta hantering av legala
aspekter av nödvändig samordning mellan aktörer såsom t.ex. avtalshantering.
För maximal nytta (klimat och elsystem) styrs och optimeras elbehov och elproduktion på
områdesnivå med hänsyn till flera parametrar såsom t.ex. klimat, maxeffektuttag,
effektvariation mm. För att detta ska vara möjligt krävs nya tekniska förmågor hos alla de
inblandade aktörerna (energibolag och konsument men också nya aktörer såsom renodlade
energitraders och kommun). För att få till de tekniska förutsättningarna för detta krävs att den
samlade incitamentsbilden leder i rätt riktning på alla relevanta nivåer och att det överordnade
perspektivet stöds.

•

Kommun och energibolag har incitament och möjlighet att verka och agera för samordning
och styrning ur områdesperspektiv.

Kommunen är, liksom energibolag och andra kommersiella aktörer, en möjlig aktör i den roll
som aggregator som beskrivits under förra punkten. Ett hållbart och framtidssäkert elsystem
som led i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle ligger tydligt i både kommunens och
energibolagens intresse, varför också båda dessa aktörer har tydliga incitament att agera för att
tillgängliggöra befintliga flexibilitetsresurser för elsystemnytta.
Incitamenten ligger både i det rent klimatmässigt hållbara men också ur ett bredare perspektiv
vad gäller försörjningstrygghet med definition enligt avsnitt 2.1.2. Energibolagens incitament
är uppenbara eftersom ett hållbart elsystem är en del av deras kärnverksamhet. Kommunens
incitament utgörs bl a av ansvar utifrån Lagen om kommunal energiplanering men också av
att åstadkomma möjlighet till uppfyllelse av miljömål samt att möjliggöra tillväxt och
etablering av bostäder och verksamheter.

•

De undersökta teknikåtgärderna för minskad belastning av elnätet kan ha ekonomisk
betydelse på längre sikt. Med ökad elektrifiering ökar risken för behov av dyra
förstärkningar av elnätet i efterhand.

Vid anläggning av nya elnät i utbyggnadsområden är kostnaden för överdimensionering (extra
materialkostnad som en något större dimension på transformatorer och kablar ger) låg i
förhållande till andra kostnader. Att förstärka ett elnät i efterhand är å andra sidan både
komplicerat och kostsamt. Detta innebär att åtgärder som har potential att minska belastningen
på elnät kommer att behövas antingen då framtida behov underskattats vid nyanläggningen
av ett nät alternativt i befintliga nät efterhand som elektrifieringen ökar i samhället.

•

Av de laststyrningstekniker (som enbart förflyttar elbehovet i tid) som undersökts i detta
arbete är styrning av laddinfrastrukturens energibehov den som har störst potential att
bidra med elsystemnytta.

Genom en stor flexibilitetspotential (planerbar lastförflyttning) kan laststyrningen av
laddinfrastruktur bidra till stor minskning av maxeffektuttag (17 % utifrån det framåtblickande
scenariot) och därmed minskad effektvariation. Detta innebär att åtgärden till och med kan
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minska effektbehovet mer än den effektökning som den utökade fordonsladdningen i det
framåtblickande scenariot (från motsvarande 10 % till 75 % av fordonsflottan) ger. Åtgärden
bidrar däremot inte på ett tydligt sätt med klimatnytta.

•

Av de teknikåtgärder som analyserats inom föreliggande arbete är installation av
solcellsanläggningar för lokal produktion av el den åtgärd som har störst potential till att
bidra med klimatnytta.

Klimatnyttan med den mängd solceller som analyserats inom detta arbete är, oavsett
elscenario, väsentligt mycket högre än klimatnyttan med de övriga teknikåtgärderna. Detta
beroende på att solcellerna minskar behovet av el från nät, och inte endast förflyttar det i tid.
Klimatnyttan med installation av solceller med redovisad omfattning är också, oavsett
elförsörjningsscenario, mer än dubbelt så stor som den ökade klimatpåverkan från det
framåtblickande scenariot jämfört med utgångsscenariot (d.v.s. klimatnyttan som solcellerna
bidrar med är större än den klimatpåverkan som den ökade fordonsladdningen ger upphov
till). Installation av solceller bidrar däremot inte på ett tydligt sätt med elsystemnytta (ingen
minskning av maxeffektbehov m m), utan kan tvärtom ge ökade effektvariationer i elnätet,
vilket ökar kraven på elsystemets dimensionering.

•

Det är en kombination av de undersökta teknikåtgärderna som ger störst elsystemnytta
och störst klimatnytta. Båda nyttor uppnås om både egen produktion av el och
lastomflyttande åtgärder implementeras.

Som visat i Tabell 4 uppnås tydliga nyttor för både elsystemet och klimatet endast om
kombinationer av solceller och lastomflyttande åtgärder implementeras. Detta eftersom de var
för sig främst åstadkommer det ena eller det andra. En rekommendation ur båda perspektiv är
därmed att implementera både och. Huruvida solceller och laststyrning ska kompletteras med
batterilager (som i teknikpaket 5) är ut ett klimatperspektiv inte tydligt, eftersom klimatnyttan
batterilagret ger genom att förflytta last från elnätet är marginell (i förhållande till solcellernas
klimatnytta) och inte kunnat jämföras med batteriframställningens klimatpåverkan. Det finns
idag inte möjlighet att inkludera denna klimateffekt i Tidstegen, till skillnad från den för
solcellerna, där solcellernas klimatpåverkan ingår i modell och resultat. Det kan oavsett detta
konstateras att åtgärder för styrning av effektuttag är mer resurs- och kostnadseffektiva sätt att
minska belastningen på elsystemet än att åstadkomma samma sak genom batterilager, varför
dessa styråtgärder bör ligga först i prioriteringsordning.
Utvecklingen av försörjningsmixen i elnätet (vilket i denna studie representeras av tre olika
elscenarier) har stor betydelse för storleken på åtgärdernas klimatnytta.

•

Åtgärder som minskar områdens maxeffektuttag och effektvariationen bidrar till
möjligheter för integrering av lokal elproduktion i större omfattning än vad som varit
möjligt annars.

Solcellsmängden som undersökts bidrar till ökad mängd förnybar och lokalt producerad el
samt ökad självförsörjandegrad på fastighets- och områdesnivå. Med antagen dimensionering
(realistiskt tillgänglig takyta) motsvarar den solcellsproducerade elen ca 25 % av områdets
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årsbehov vid det framåtblickande scenariot. Redan denna mängd innebär en signifikant
överproduktion vid vissa tillfällen och därmed ökad effektvariation på områdets elnät. Detta
understryker behovet av att kunna komplettera solcellerna med andra teknikåtgärder. I en
annan typ av områden med andra verksamheter och andra byggnadstyper (med mer tak i
förhållande till lokalyta) skulle även kapacitetsproblem (för hög momentan överproduktion)
kunna bli aktuella. Omvänt kan man säga att det studerade området (verksamhetsmixen och
den låga andelen takyta) samt områdesperspektivet gör det gynnsamt med solceller.
De utmaningar som solceller kan innebära för elsystemet, däribland ökad effekt- och
spänningsvariation (till följd av momentan överskottsproduktion och -export) har potential att
minskas genom laststyrande teknikåtgärder. Beroende på hur laststyrningen optimeras kan
exempelvis de momentana överskotten på solel begränsas genom att lägga planerbar last
under dessa tillfällen. Detta kan bidra till en minskad belastning på nätet från solcellerna och
därmed även möjliggöra eventuell utökad produktion från solceller.

•

Dagens förutsättningar styr mot dimensionering av solceller utifrån fastighetsperspektiv.
Förändrade ekonomiska förutsättningar kan gynna optimering utifrån områdesnivå och
därmed elsystemperspektiv.

Även om den undersökta dimensioneringen av solceller innebär vissa utmaningar för elnätet
finns det, utifrån effektkapacitet mot överliggande nät, en teoretisk möjlighet för en
produktion upp till motsvarande ungefär områdets halva elbehov, d v s en dubblerad
produktion. Detta förutsätter dock att åtgärder som motverkar solcellernas negativa inverkan
på elsystemet implementeras. Eftersom den mängd solceller som analyserats i denna studie
anses utgöra en trolig maxproduktion bör denna typ av tätbebyggda områden med byggnader
med relativt många våningsplan per byggnad innebära relativt liten risk för dimensionering av
solceller i den omfattning att förstärkning av det matande nätet behövs.
En ökning av produktionskapaciteten upp till områdets halva elbehov kräver att man ser
bortom dagens dimensioneringsförutsättningar såsom skatteregler kring egenproducerad el
och överskottsel. De samlade ekonomiska förutsättningarna för solcellsanläggningar idag styr
mot anläggningar anslutna bakom fastighetens elmätare och en produktion som inte överstiger
fastighetens årliga elbehov. Idag är det till stor del subventioner genom skattelagstiftningen
som styr lönsamheten i solcellsanläggningar, dels genom skattebefrielse på egenproducerad el
och dels genom kriterier för skattereduktion på överskottsel.
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7 Generaliserbarhet av studien med
hänsyn till energisystemet i stort
Fjärrvärmenätet inom Brunnshög har, redan från start, utformats som ett lågtemperaturnät
dimensionerat för en framledningstemperatur på 65±2 oC. Områdets fjärrvärmenät är uppbyggt
utifrån möjligheten att, på sikt, kunna tillvarata spillvärme från de två forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS. Redan idag används spillvärme från MAX IV för produktion av fjärrvärme i en
lokalt placerad energicentral. Restvärme från tre olika kretsar för kylning av lokaler och
processutrustning på anläggningen utgör grund för produktion av fjärrvärme. Efterhand som
Brunnshögs området växer och därmed kundunderlaget för fjärrvärme med den lägre
temperaturen kommer produktionen av denna produkt att öka.
Det lokala energibolagets, Kraftringens, prognos (2035) innebär restvärme från kyla inom området
på upp mot 20 GWh/år. Temperaturnivåerna på restflödena innebär potentiellt möjlighet till att
leverera 30 GWh lågtemepererad fjärrvärme med en framledningstemperarut på ca 65 oC. Detta
skall jämföras med förväntat värmebehov för Brunnshög på ca 23 GWh/år. Vid eventuellt överskott
på restvärme inom området avses detta bidra till produktion av fjärrvärme med traditionella
temperaturnivåer för leverans till befintligt fjärrvärmenät i Lund som helhet.
Den aktuella temperarutnivån på fjärrvärmen inom Brunnshög på ca 65 grader gör att produktion
av tappvarmvatten ute hos slutkunderna, lokaler och bostäder, kan göras utan spets av el.
Systemets uppbyggnad och temperaturnivåer innebär även att uppvärmning av byggnader inom
området kan göras med fjärrvärme som bas utan behov av uppgradering av värmepump. Med
detta som utgångspunkt anses utformningen av Brunnshögs fjärrvärmenät inte påverka
belastningen på det lokala elnätet.
Inte alla nya områden har två restvärmeproducenter i den storleksordning som
forskningsanläggningarna i Brunnshög innebär. Vid satsningar på fjärrvärmenät där det saknas
stora restvärmeproducenter kan andra typer av spillvärmekällor bli aktuella. Användning av
urbana spillvärmekällor (som t.ex. datacenter, avloppsvatten eller från system för kyla och/eller
ventilation i bebyggelsen) har visat sig kunna vara gynnsamt både ur ekonomiskt och
resursmässigt perspektiv. Inom EU-projektet ReUseHeat har man genom dynamisk
energisystemmodellering visat att användning av urban spillvärme, som uppgraderas med stora
värmepumpar för att kunna anslutas till fjärrvärmenätet, kan vara ett kostnadseffektivt sätt att
producera fjärrvärme och potentiellt även innebära en sänkning av systemets totala användning av
primärenergi (Hagberg & Sandvall, 2019). Detta innebär dock en ökning av elförbrukningen i
fjärrvärmesystemet, och huruvida användningen av lågtempererade restflöden leder till en faktisk
minskning av primärenergianvändning eller koldioxidutsläpp beror därför delvis på vilken metod
som används för att framställa den el som värmepumparna förbrukar samt på metod för
fjärrvärmeproduktionen i övrigt (Hagberg & Sandvall, 2019).
Användning av lågtempererade restflöden kan enligt ovanstående resonemang också innebära en
form av elektrifiering av värmeförsörjningen jämfört med konventionell fjärrvärme. Detta i de fall
som användningen av de lågtemperareade restflödena innebär en större elanvändning än vad den
aktuella fjärrvärmeproduktionen annars hade inneburit. En sådan elektrifiering, parallellt med
övrig elektrifiering i samhället såsom t.ex. den inom mobilitetssektorn, kan innebära en
förstärkning av identifierade utmaningar och redovisad problembild som föreliggande studie
utgått ifrån. Oavsett om el används för att uppgradera spillvärmekällor vid anslutning till
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fjärrvärmenät med traditionella temperaturnivåer, som spets för att uppgradera lågtemperarad
fjärrvärme för tappvarmvattenproduktion, för att passa systemtemperaturen i en byggnads
uppvärmningssystem eller direkt till en värmepump som alternativ till fjärrvärme, kan den till
dessa ändamål använda elen anses bidra till en ökning av de effekttoppar som redovisats i
behovsprofilerna i denna rapport. D.v.s., denna elanvändning kan antas uppstå vid sådana
tidpunkter att den förstärker de toppar som identifierats för den typ av område som studerats i
föreliggande rapport. Vidare kan detta antas gälla både på dygnsnivå och säsongsnivå. På
dygnsnivå beroende på att behovet av tappvarmvatten följer andra behov kopplat till beteende
inom verksamhetskategorin bostäder och på säsongsnivå på att utetemperaturberoende
elanvändning per definition infaller vid hög elnätsbelastning. Detta skulle i så fall innebära att
behovet av de åtgärder som studerats i denna rapport ökar ytterligare.
Att effektivisera utetemperaturberoende elanvändning genom att exempelvis ersätta
direktverkande el med värmepump eller att byta till effektivare värmepumpar innebär omvänt en
avlastning för elsystemet vid tidpunkter för hög belastning. Det gör även åtgärder som minskar en
byggnads effektbehov som t.ex. tilläggsisolering eller minskning av ventilationssystemets förluster.
Studier (Söder, o.a., 2020) visar att mer fjärrvärmebaserad uppvärmning av bostäder och lokaler
kan minska elbehov för uppvärmning och belastning på elnäten under årets kallaste dagar. På
vissa håll är dock trenden istället att fjärrvärmen får stå tillbaka till förmån för t.ex värmepumpar
(Sonnsjö, Gunneberg, & Selander, 2020). Detta innebär naturligtvis att elbaserad värme (eller
lågtempererad värme i behov av el som spets), där den finns, är en last som ur elsystemperspektiv
är högst intressant att styra. Möjligheten att styra el-last för uppvärmning utan
funktionsförsämring är ofta relativt stor p g a att trögheten i system och byggnad kan utnyttjas.
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9 Bilaga 1 – Tekniska och
marknadsmässiga förutsättningar för
styrning av laddinfrastruktur
Med en snabbt växande andel elektriferade fordon i Sverige, där antalet laddbara personbilar
prognosticeras öka från dagens cirka 200 0001 till omkring 2 500 000 till 20302, förväntas även en
stor ökning av antalet laddplatser. De 2 500 000 laddbara personbilarna kommer använda omkring
6 TWh, motsvarande 5 % av Sveriges årliga totala elanvändning. Denna ökning av energianvändning
i sig medför en del utmaningar, men kanske ännu mer aktuellt är laddinfrastrukturens användning
av effekt, där vissa snabbladdare överstiger effekter på 50 kW. En stor del av vår infrastruktur för
elförsörjning är inte dimensionerad för denna ökade effektanvändning. På grund av detta, för att
möjliggöra en fortsatt snabb elektrifiering av fordonsflottan, krävs det nya lösningar och
affärsmodeller för att hantera laddinfrastrukturens effekt- och energianvändning.
Elbehovsscenarierna som är till grund för val av teknikåtgärder i föreliggande studie utgår från s k
direkt laddning. Detta är lösningar som endast möjliggör en laddning med laddarens nominella
effekt eller en laddning enligt en statiskt definierad gräns direkt när fordonet ansluts till laddaren.
Denna typ av funktionalitet är direkt inbyggd i laddaren själv eller dess tillhörande styrsystem. På
grund av att direkt laddning inte tar hänsyn till upphämtningstiden av fordonet kommer laddaren
att ladda fordonets batteri så fort som laddarens kapacitet tillåter. Detta skapar effekttoppar vilket
kan kräva kostsamma utbyggnationer av nätkapacitet, installationer av energilager för att jämna ut
topparna eller lokalproduktion för att kompensera för användningen lokalt.
De olika tekniknivåbeskrivningarna i nedanstående delkapitel utvecklar på olika sätt och i olika
omfattning laddinfrastruktur, från att baseras på direkt laddning till att styras utifrån en mängd
olika parametrar. Tekniken kan nyttjas på en stor mängd olika sätt och utifrån olika
optimeringsönskemål, men exempelvis för de syften att gynna elsystemnytta och klimatnytta som
berörs i denna studie.

Elbilsstatistik (https://www.elbilsstatistik.se/elbilsstatistik), hämtat 2021-03-26
Elbilsläget 2018, Kulin, D., Andersson, A., Power Circle (2019-01-28), (https://powercircle.org/wpcontent/uploads/2019/01/Prognos-och-statistik-elektrifiering-transportsektorn1.pdf)
1
2
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9.1

Lastbegränsning

Lastbegränsning är funktionen där en laddningsstations totala effektanvändning regleras i en grupp
för att respektera nätbegränsningar lokalt eller regionalt. Detta kan innebära att den tillgängliga
kapaciteten fördelas jämnt mellan laddpunkter i laddstationen eller, för de tillfällen då laddpunkter
står enskilt, att det endast är dess effekt som begränsas. Lastbegränsning kan ske genom en statisk
fördefinerad gräns för stationen som inte skall överstigas, men kan lika väl vara baserad på en rörlig
gräns som definieras av en tidsserie. Tidsserien kan exempelvis vara den beräknade tillgängliga
kapaciteten baserad på en lastprognos för laddningsstationens nätanslutning eller motsvarande för
närmsta ovanliggande nätstation. Lastbegränsning blir på så sätt ett verktyg för laddoperatörer eller
nätbolag att säkerställa tillräcklig kapacitet i nätet, men är något som till viss del sker på bekostnad
av fordonsägarna, vars laddbehov inte kan garanteras.
Exempel 1: En laddstolpe som används för privat laddning i en villa konfigureras vid
installation med ett maximalt strömuttag på 9 A vilket begränsar den maximala
laddeffekten för att inte överstiga husets huvudsäkring på 16 A.
Exempel 2: Ett företags laddstation med fyra 22 kW laddstolpar är ansluten till deras
kontorsbyggnad med en nätanslutning på 200 kW. Utifrån historiska data beräknas en
lastkurva för byggnaden och nätanslutningens återstående kapacitet förmedlas som en
tidsserie till laddstationen. Laddstationens effektuttag begränsas därefter och fördelas lika
mellan laddstolparna.

9.2

Laddning med optimerad laddcykel

Direkt laddning och lastbegränsning innefattar inte möjligheten för fordonsägarna att förse
styrningen med inputdata för att optimera laddcykeln av fordonet. Data som är till för att definiera
begränsningarna av laddcykeln som skall optimeras innefattar t ex upphämtningstid av fordonet,
inledande laddnivå av fordonet och önskad laddnivå vid upphämtning. Med hjälp av dessa
inputdata från fordonsägaren är det möjligt att planera hur mycket och när bilen skall laddas för att
optimera dess laddcykel. Denna optimering kan ske med hänsyn till statiska begränsningar såsom
tillgänglig nätkapacitet, men även dynamiska data som varierande elpriser eller tidsbaserade
nättariffer. Detta är till för att inte bara optimera cykeln efter fordonsägarnas laddbehov, men även
för att t ex minimera kostnader eller utsläpp. Det är genom detta alltså möjligt att hitta den mest
kostnadseffektiva laddcykeln samtidigt som fordonsägarnas laddbehov tillgodoses till största
möjliga grad.
Exempel 1: En bil ansluts till en laddstation försedd med optimerad styrning.
Fordonsägaren väljer initial laddnivå och önskad upphämtningstid i en mobilapplikation
som startar laddningen. Laddeffekten begränsas initialt då elpriserna är höga och
effektanvändningen i övriga laster är hög. När elpriserna sjunkit och marginalen mot taket
i effektabonnemanget är högre ökar laddeffekten åter igen.
Exempel 2: Flera bilar är anslutna till en laddstation med optimerad styrning. En ny bil
ansluter till samma station och fordonsägaren sätter upphämtningstiden till två timmar
fram. Eftersom bilen skall vara fulladdad tidigare än för övriga bilar reduceras deras effekt
för att prioritera laddningen av den nyanslutna bilen. På grund av den korta laddcykeln finns
det inte utrymme för att optimera elpriserna och kostnaden blir därför högre.
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9.3

Laddning med stödtjänster

En utmaning med dessa typer av s k smart laddning är att optimeringen av laddcykeln kan anses
sakna tillräckliga data för att planera laddcykeln efter det yttre nätets förutsättningar. Till viss del
täcks detta genom att inkludera prissignaler från day-ahead-marknader i optimeringen, men för att
kunna svara mot obalanser i systemet eller kapacitetsbegränsningar i det regionala nätet, behövs
styrning i realtid. Nätägare som har behov av en ökad flexibilitet kan upphandla denna från lokala
marknadsplatser där olika aktörer lägger bud för att delta i marknaden med deras tillgängliga
flexibilitet. De aktörer vars bud blir avropade kan på så sätt generera intäkter för den levererade
flexibiliteten, som exempelvis kan användas för att reducera kostnaden för laddning. För att
möjliggöra flexibel laddning krävs det överordnade system som aggregerar flera laddstationer till
en virtuell portfölj av flexibla resurser som samordnat levererar stödtjänster. Genom att i realtid
modulera effekten av en laddstation försedd med funktion för smart laddning är det möjligt att
samtidigt leverera stödtjänster för att balansera nätet eller för att lätta kapacitetsbegränsningar,
utan att signifikant riskera fordonsägarnas laddbehov.
Exempel 1: En aggregator prognosticerar mängden tillgänglig flexibilitet från en laddstation
och budar denna på en lokal kapacitetsmarknad. Budet avropas och aggregatorn
schemalägger laddstationen för att leverera flexibilitet. Vid början av leveranstimmen
regleras laddstationens effektanvändning ned genom att den reducerade effekten fördelas
optimalt mellan fordonen med hänsyn till deras laddcykel. När leveranstimmen är slut
återgår laddstationen till optimal laddning med nominell effekt.
Exempel 2: En aggregator prognosticerar mängden tillgänglig flexibilitet från en laddstation
och budar denna på en marknad för primär frekvensreglering. Budet avropas och
aggregatorn schemalägger laddstationen för att leverera flexibilitet. Vid början av
leveranstimmen börjar den optimala laddeffekten moduleras proportionellt mot
frekvensavvikelsen i elnätet. Vid slutet av leveranstimmen avslutas moduleringen och
laddstationen återgår till optimal laddning.

9.4

Laddning i mikronät

De laddstolpar som ofta är placerade i förbindelse med en verksamhet, till exempel i en
besöksparkering till ett köpcenter eller en boendeparkering till en BRF kan sällan optimera sin
laddcykel enbart efter fordonsägarnas behov och det yttre nätets förutsättningar. I tillägg måste
laddningen även ta hänsyn till verksamhetens förutsättningar. Exempelvis skulle laddstolpar som
delar anslutningspunkt med ett köpcenter påverkas av en nätkapacitet som varierar beroende på
utetemperaturen, då köpcentrets system för värme, ventilation och kyla behöver olika mängd
energi för att hålla ett stabilt inomhusklimat. I tillägg kan nätkapaciteten variera beroende på
köpcentrets effektprofil från andra resurser såsom solceller och energilager. Därför kan en
laddstation inte alltid ses som ett avskilt system utan som en resurs i sammanhanget av att större
energisystem.
För aktörer som vill erbjuda laddtjänster i förbindelse med deras verksamhet kommer inte bara
kostnaden för laddning vara en avgörande faktor för hur de skall styras, utan snarare kostnaden för
hela verksamheten. Genom att se laddstolpar i kontexten av ett mikronät är det möjligt att
optimera hela systemet och på så sätt reducera totalkostnaden på ett mer effektivt sätt. Detta kan
möjliggöras genom styrning av mikronätet och ett överordnat energihanteringsystem som
integrerar byggnadsautomation, laddinfrastruktur, inverterare och andra decentrala enheter
anslutna till mikronätet. Fördelar med denna typ av funktion är att den inte utesluter möjligheterna
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till smart laddning eller flexibel laddning och att övriga enheter i mikronätet själva kan stödja
laddningen, eller själva leverera flexibilitet till nätet.
Exempel 1: En laddstation ansluten till en kontorsbyggnad förser anställda med
laddtjänster. Byggnaden har takmonterade solceller och en värmepump för uppvärmning
av fastigheten. Nätanslutningen är begränsad under de timmar det är kallt ute då
värmepumpen har hög effektanvändning samtidigt som lokalproduktionen från solcellerna
är låg. Genom att prognosticera lokalproduktionen och elanvändningen optimeras
fastighetens uppvärmning genom att förvärma byggnaden innan de anställda anländer på
morgonen. När de ansluter bilar till laddstationen optimeras laddcykeln och
uppvärmningen av fastigheten för att minimera effekttariffer och elkostnader.
Exempel 2: En laddstation ansluten till ett köpcenter förser anställda och besökare med
laddtjänster. Byggnaden har takmonterade solceller och ett energilager för att hantera dess
överskottsproduktion. Byggnadens lokalproduktion och elanvändning prognosticeras
utifrån vilken den optimala effektanvändningen kalkyleras för att minimera
energikostnader. Energilagret laddas under natten då elpriserna är låga. Under dagen då
solcellsproduktionen stiger och besökare ansluter till laddstationen optimeras laddcykeln
av fordonen och urladdningen av energilagret för att maximera egenanvändning av el
samtidigt som effekttariffer och elkostnader minimeras. I tillägg används den tillgängliga
flexibiliteten i laddstationen samt energilagret, och byggnaden levererar stödtjänster till
nätet.
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10 Bilaga 2 – Tekniska och
marknadsmässiga förutsättningar för
dimensionering av solceller
Den producerade elen från solceller på en byggnad kan delas upp i egenanvänd el och
överskottsel. Egenanvänd el utgörs av producerad solel som sammanfaller med ett elbehov i
byggnaden och innebär då att solelen används direkt i byggnaden, vilket minskar behovet av köpt
el. Överskottsel är den solel som inte används i byggnaden och istället matas ut på elnätet. Denna
el mäts av byggnadens elmätare och kan säljas till en elhandlare.
Den egenanvända elen ger en besparing genom minskat behov av köpt el. Rörlig kostnad för köpt
el utgörs av handelspris i elavtal (ca 45 öre/kWh), överföringsavgift för elnätet (19 öre/kWh vid
säkringsabonnemang i Kraftringens nät), energiskatt (35,6 öre/kWh) och moms (25 %). Det innebär
en besparing på ca 1 kr/kWh exkl moms och 1,25 kr/kWh inkl moms.
Normalt betalas energiskatt på all el, även egenproducerad. Det finns dock vissa undantag. För
egenanvänd el producerad med solceller gäller:
-

Anläggning med en installerad effekt under 255 kW - Skatt 0 öre/kWh, undantag från
skatteplikt

-

En ägare av flera anläggningar med total effekt på 255 kW eller mer, där de enskilda
anläggningarna är under 255 kW - Skatt 0,6 öre/kWh, skattenedsättning genom avdrag i
deklaration

-

Anläggning med effekt på 255 kW eller mer - Normal skatt 35,3 öre/kWh

Från den 1 juli 2021 höjs nivån på 255 kW till 500 kW och skattenedsättningen ändras från 0,6
öre/kWh till 0 öre/kWh.
Överskottselen kan säljas till en elhandlare för ett pris som normalt ligger några öre lägre än priset
på köpt el. Dessutom erhålls ersättning för nätnytta från elnätsföretaget. Lokalt producerad el
innebär minskade kostnader för överföring av el i elnätet. Denna besparing ges som ersättning för
nätnytta till producenten. I Kraftringens nät är denna ersättning 5 öre/kWh för produktion
ansluten till lågspänningsnätet, 400 V.
För överskottselen finns även möjlighet att erhålla en skattereduktion på 60 öre/kWh. För det krävs
att inmatning av överskottsel till elnätet sker i samma anslutningspunkt som fastighetens uttag av
el och att säkringen i anslutningspunkten är högst 100 A. Skattereduktion fås för inmatat antal
kWh men begränsat till uttaget antal kWh och högst 30 000 kWh på ett kalenderår, alltså högst 18
000 kr/år.
Ersättningen för överskottsel blir då ca 0,5 kr/kWh utan skattereduktion och ca 1,1 kr/kWh med
skattereduktion. Det innebär att värdet på egenanvänd el normalt är högre än värdet på
överskottsel, men om man är berättigad till skattereduktion eller inte påverkar mycket. Även
elhandelspriset påverkar. Ett lågt elpris reducerar värdet på egenanvänd el mer än värdet på
överskottselen, med skattereduktion.
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10.1 Dimensionering av solceller
Utöver en byggnads fysiska begränsningar kan, med dagens ekonomiska förutsättningar, en
”optimal” solcellsanläggning dimensioneras efter:
1.

Max 500 kW – För att undvika skatt på egenanvänd el.

2.

Max effektbehov i byggnaden – Det dimensionerar byggnadens säkringsstorlek. En
solcellsanläggning som kan mata in mer effekt än så kan kräva en större säkring vilket
innebär högre elnätskostnader.

3.

Max årsproduktion motsvarande årsbehovet av energi i byggnaden – Det innebär normalt
att en större del av produktionen blir egenanvänd el vilket kan vara ekonomiskt
fördelaktigt.

De ekonomiska förutsättningarna har dock förändrats en del under de senaste åren och kommer
sannolikt att ändras ytterligare under kommande år. Då solceller är en långsiktig investering med
en livslängd på minst 30-40 år kan det vara klokt att inte se dagens förutsättningar som allt för hårt
styrande.

10.1.1 Exempel bostadsfastighet:
I denna studies teknikpaket med solceller har det antagits att taken på byggnaderna i området
fyllts med solceller på ett realistiskt sätt utifrån vissa begränsningar (se vidare om
dimensioneringen av solceller i kap 5.1.1). Den totala använda solcellsytan utgör ca 8 % av
byggnadernas totala yta, Atemp. Som exempel för dimensionering av solceller används här en
bostadsfastighet med Atemp motsvarande 10 000 m2 och 800 m2 (8 %) solcellsyta.
Enligt elbehovsprofilen för bostäder är elanvändningen för denna typ av fastighet 400 MWh/år och
högsta effektbehovet 87 kW i medel över en timme, vilket motsvarar ett strömbehov på 125 A.
Säkringar finns i fasta storlekar och storleken närmast över 125 A är 160 A och väljs här som
säkringsstorlek för hela byggnadens behov. 160 A motsvarar en effekt på 111 kW. Det lägsta
effektbehovet i fastigheten enligt profilen är 22 kW.

Figur 1
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Enligt använd elproduktionsprofil ger 800 m2 solceller en produktion på 133 MWh/år med en
maximal timmedeleffekt på 118 kW. Med behovsprofilen som använts ger anläggningen upp till 77
kW överskott som matas in på elnätet. Omvänt innebär det att det, dagtid, finns avsättning för
minst 41 kW internt i fastigheten. Av den totala produktionen utgörs 105 MWh (80 %) av
egenanvänd el, som reducerar behovet av köpt el, och 28 MWh (20 %) av överskottsel, som matas
in på elnätet. Denna dimensionering av solceller sänker alltså elbehovet från nät (som är 400
MWh/år utan solceller) med drygt 26 % samt att den totala produktionen utgör ca 33 % av behovet.
Med en dubbelt så stor solcellsanläggning, 1 600 m2, skulle ungefär hälften av produktionen gå till
egenanvänd el och hälften skulle ge ett överskott.

Figur 2
Detta kan jämföras med kriterierna för dimensionering ovan:
1.

Solcellsanläggningens maximala produktion är 118 kW, d.v.s. under 500 kW.

2.

Säkringsstorlek för fastighetens elbehov valdes till 160 A vilket motsvarar 111 kW. Det är
lägre än solcellernas maximala produktion, men eftersom en viss del alltid används i
fastigheten (41 kW) är det som mest 77 kW (118 – 41 kW) av produktionen som matas in på
elnätet. Det klarar säkringen på 160 A.

3.

Årsproduktionen utgör ca 33 % av byggnadens årsbehov så årsbehovet är ingen
begränsning här.

Enligt elbehovsprofilen för kategorin bostäder blir elanvändningen, per yta, 40 kWh/m2 Atemp och
max timmedeleffekt 9 W/m2. Produktionsprofilen ger motsvarande, per solcellsyta, 170 kWh/m2
och 150 W/m2. Av producerad effekt används, enligt uttagsprofilen, alltid minst ca 50 W/m2 direkt
i byggnaden, det innebär att som mest 100 W/m2 kan matas in på elnätet. Det innebär att
solcellsanläggningen i detta exempel, ur effektperspektiv, skulle kunna vara ca 1 100 m2, alltså ca
40 % större.
Utifrån dessa profiler skulle solcellsytan kunna begränsas av kriterierna för dimensionering enligt:
1.

Max 500 kW motsvarar här ca 2 800 m2 solceller.

2.

Max solcellsyta begränsas effektmässigt till ca 11 % av byggnadens Atemp.

3.

Max solcellsyta begränsas energimässigt till ca 23 % av byggnadens A temp.
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Det kan också noteras att med solceller på byggnaden sjunker max effektuttag från elnätet endast
från 87 kW till 86 kW. Solcellerna bidrar alltså inte till att reducera effekttoppar. För detta krävs
istället andra åtgärder.

11 Bilaga 3 – Tekniska och
marknadsmässiga förutsättningar för
energilager
I en bostadsfastighet med solceller sker elproduktionen huvudsakligen på dagtid under
sommarhalvåret medan huvuddelen av elanvändningen ofta sker på morgon och kväll och till
större del under vinterhalvåret. En del av produktionen kommer då ge ett överskott som matas in
på elnätet. Andelen egenanvänd el kan ökas genom att lagra elproduktion i fastigheten för att
använda den vid ett tillfälle än produktionstillfället.
En ökad andel egenanvänd solel behöver dock inte innebära en minskad elkostnad. Med dagens
skattereduktion för överskottsel inmatad på elnätet på 60 öre/kWh är det ofta ungefär samma
ekonomiska värde i att sälja hela överskottet och köpa tillbaks vid behov som att lagra och
använda själv.
Den största ekonomiska nyttan med att kunna lagra el är ofta istället snarare i att reducera
effekttoppar i fastighetens uttag från elnätet genom att ta en del av elen från batteriet under tider
med högt effektbehov i fastigheten. Det kan ge en sänkt elnätskostnad genom reducerad säkringseller effektavgift.

11.1 Dimensionering av batteri
Ett batteri dimensioneras av den energi som ska kunna lagras och den effekt som batteriet ska
kunna laddas upp och ur med. Ett lagringsbatteri i en fastighet är bäst lämpat för att lagra energi
under kortare tider, på dygnsnivå. Exempelvis öka egenanvändningen av solel genom att lagra
solel under dagen och använda under natten eller reducera effektuttaget från nätet när det är som
högst under dagen. För lagring under längre tider, på säsongsnivå, finns andra tekniker som
passar bättre.
Vid dimensionering av ett batteri kan det därför vara lämpligt att utgå från ett sommardygn med
hög solproduktion, om syftet är att öka egenanvändningen, eller ett vinterdygn med högt
effektuttag, om syftet är att reducera effektuttaget.
I figuren nedan ses ett exempel för den bostadsfastighet som används som exempel i kapitlet 10.1
om solceller. Här används ett batteri för att reducera max effektuttag från elnätet. I figuren visas en
vintervecka med ett max effektbehov på 86 kW. I det övre diagrammet reduceras effekten med 10
kW, vilket kräver ett batteri som kan lagra 19 kWh. I det undre diagrammet reduceras effekten
med 30 kW, vilket kräver ett batteri som kan lagra 175 kWh. Genom att öka effektreduktionen tre
gånger ökar alltså energin som behöver kunna lagras med nästan tio gånger
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Kostnaden för ett batteri påverkas i första hand av den energi som ska kunna lagras och till mindre
del av den effekt som ska kunna hanteras. I exemplet innebär det då att det andra fallet kräver ett
batteri som är ungefär tio gånger så dyrt som batteriet i första fallet medan skillnaden i
effektkostnad mot elnätet är endast tre gånger.

Priset på batterier har sjunkit kraftigt under de senaste åren men är fortfarande förhållandevis
högt. I dagsläget är också det ekonomiska värdet som batteriet skapar begränsat. Värdet kommer
dock sannolikt öka med ökande variationer i elpris genom en ökad andel väderberoende
produktion. Men också genom att det kommer bli lättare att bidra med och få betalt för stödtjänster
till elsystemet, till exempel på marknader för frekvensbalansering eller lokal nätkapacitet. Där kan
ett batteri bidra och generera nya intäkter.
Lager kommer vara en viktig komponent för ett flexibelt och robust elsystem som ska kunna
hantera en hög andel väderberoende förnybar elproduktion och en hög grad av elektrifiering. Det
tillsammans med ett fortsatt sjunkande batteripris kommer innebära en successivt ökad lönsamhet
med batterier i elsystemet.
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