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1. Bakgrund
Efter flera decennier med ett närmast oförändrat elbehov pekar de nationella prognoserna på en
kraftigt ökad efterfrågan. Omställningen drivs av ambitionen att nå ett mer hållbart samhälle. Störst
ökning av elbehovet förväntas komma från industrier som ställer om sin produktion, men också
transportsektorn och nya verksamheter i form av tex datorhallar förväntas ge ett tydligt ökat behov
av el. Samtidigt växer lokal elproduktion, främst i form av solceller. Diskussionerna idag handlar
därför mycket om elenergin och kanske ännu mer om eleffekten räcker till. Genom att produktion
och distribution är olika utbyggd i olika delar av landet blir effektfrågan i många delar en lokal
angelägenhet. Syftet med detta projekt är att ge ett planeringsunderlag till Karlstads el- och stadsnät
som visar på hur efterfrågan och tillgången på el, med fokus på toppeffekten, kan komma att se ut i
framtiden inom Karlstads el- och stadsnäts koncessionsområde.

2. Syfte och metod
Med utgångspunkt från historik och dagsläge tas scenarier fram för den framtida utvecklingen av
efterfrågan på el inom Karlstad elnäts koncessionsområde. Scenarierna sträcker sig fram till år 2050
med nedslag år 2030 och belyser efterfrågan på både elenergi och effektbehov. Scenarierna
beskriver ett hög- och ett grundfall och utgår ifrån bedömningar av utvecklingen av elbehov för olika
kundgrupper. Bedömningarna för respektive kundgrupp summeras till ett totalt elbehov och i detta
blir sammanlagringseffekter en viktig komponent att ta hänsyn till. Resultaten kommer visa på både
elbehov och lokal elproduktion.
Följande parametrar som beaktas i scenarierna:
1. Ökat behov från nybyggnation
2. Övergången till eldrift inom transportsektorn, inkluderat olika strategier för laddning av
fordon
3. Förändrat elbehov hos befintlig industri
4. Ökat elbehov från tillkommande industrier och verksamheter
5. Nya användningsområden hos befintliga kunder,
6. Effektivisering hos befintliga kunder
7. Utvecklingen av lokal elproduktion (främst kraftvärme och solceller)
8. Konkurrens mellan värmepumpar och fjärrvärme som påverkar elbehovet för uppvärmning
9. Ett varmare klimat och dess inverkan på elbehovet för uppvärmning och kyla

Underlaget för scenarierna har hämtats från:
1. Data och kunskap från Karlstad El- och stadsnät.
2. Kunskap från Karlstads Energi om bolagets planer av verksamheten som påverkar elbehovet
och den lokala elproduktionen.
3. Data och resultat från tidigare och pågående arbete med energi- och klimatplanen (EKP) för
Karlstads kommun, samt prognostisering av framtida värmebehov för Karlstads Energi.
4. Nationella prognoser över det framtida elenergi- och eleffektbehovet framtagna av Profu och
andra relevanta organisationer (delar av detta har tidigare använts som underlag för
Karlstads energiplan). Främsta källan är Energimyndighetens Långsiktiga scenarier över
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energisystemet1 och Energiföretagens Studie scenarioanalys av elanvändningen 20452. De
nationella prognoserna skalas ned och anpassas till Karlstad elnäts koncessionsområde
5. Regionala prognoser för fordonssektorn3, dessa beskriver bland annat elektrifieringstakt,
förändringar i transportbeteende och effektiviseringar.
6. Kommunal och regional statistik för existerande fordonsflotta, till exempel antalet fordon
och årlig medeldistans körd för olika fordonstyper.
7. 3 Intervjuer med företrädare för Karlstad elnät samt 9 intervjuer med företrädare för
industrier och fastighetsägare i Karlstad.

Metod för elektrifiering av transportsektorn
Transportsektorns omställning bort från fossila bränslen förväntas till en betydande del utgöras av
ökad elektrifiering. Nedan följer en beskrivning av den metod som används för att ta fram hur en
sådan elektrifiering skulle påverka Karlstad elnäts koncessionsområde.
Transporttyper
Då transportsektorn består av olika typer av transporter som har olika typer av körbeteenden,
energibehov, elektrifieringstakt och laddningsbeteende delas sektorn in i 6 kategorier:
•
•
•
•
•
•

Personbilar
Lätta lastbilar (totalvikt <3,5 ton)
Tunga lastbilar lokal/regional
Tunga lastbilar fjärr
Bussar lokal/regional
Bussar fjärr

Fördelningen mellan lokal/regional och fjärr som görs för tunga lastbilar och bussar reflekterar olika
användningsmönster. Fordon i kategorin lokal/regional är fordon som dels har en laddningsplats som
de dagligen återvänder till för att parkera under tiden de inte används, dels har de ofta en
väldefinierad daglig körsträcka. Detta gör att deras laddningsbehov skiljer sig från fjärrfordonen där
nattladdning kan ske på olika ställen och körsträckorna kan variera betydligt. Det finns ingen officiell
statistik som delar upp de tunga lastbilarna och bussarna i dessa två kategorier, därför görs en
uppskattning baserat på den data som finns tillgänglig denna uppdelning beskrivs vidare i avsnittet
nedan.
Elbehov för transporter i Karlstads elnäts koncessionsområde
För varje transporttyp definierad ovan så beräknas ett framtida energi- och effektbehov i Karlstads
elnät. Dessa behov baseras på:
•
•
•

Beräkningar för dagens transportbehov för de olika transporttyperna
Elbehovet per distans för de olika transporttyperna
Förändring i det totala transportarbetet för varje transporttyp över tid

Ekvation 1 beskriver beräkning av elenergibehovet (𝐸) för transport för varje transporttyp givet
dagens transportbehov. Detta utgår från data på kommunal nivå för antalet fordon i trafik av varje
1

Scenarier över Sveriges energisystem 2020, ER 2021:6, ISBN 978-91-89184-93-0
https://www.energiforetagen.se/fardplan-energi/elanvandningen-2045
3
Projektet “Ett elsystem för elfordon”
2
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transporttyp (𝑓), regional statistik för antal km körda i snitt för varje fordonstyp (𝑑), andel av
fordonen som antas finnas i Karlstads elnäts koncessionsområde (𝑠), elenergibehovet per km för de
olika transporttyperna (𝑤) och verkningsgraden vid laddning (𝜂). Andelen fordon i
koncessionsområdet antas vara samma som andelen av kommunens befolkning som bor i
koncessionsområdet. Elenergibehovet per distans som behövs för de olika transporttyperna hämtas
från litteraturen och presenteras i Tabell 1.
𝑘𝑚
𝑘𝑊ℎ
𝐸 (𝑘𝑊ℎ) = 𝑓(𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛) × 𝑑(
) × 𝑠(−) × 𝑤(
) × 𝜂(−)
𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛
𝑘𝑚

(1)

I den statistik45 för antalet fordon och antalet km körda i snitt per år som används finns det ingen
uppdelning för transporttyperna tunga lastbilar lokal/regional och fjärr samt bussar lokal/regional.
För att skapa dessa delas det beräknade elbehovet för transporter för tunga lastbilar respektive
bussar upp i dessa grupper. Fördelningen av tunga lastbilar i de två undergrupperna är inte trivial då
det inte finns någon officiell statistik som delar upp lastbilsflottan i dessa grupper. Uppskattning av
fördelningen kan antingen göras utifrån mängden transportarbete per körsträcka för gods eller
mängden transportarbete per bruttovikt för lastbilar, där korta körsträckor och lättare bruttovikt
indikerar lokal/regional trafik. Baserat på dessa två ansatser kan lokal/regional trafik utgöra
någonstans mellan 10–60% av det totala transportarbetet, vi väljer att anta att 40% av den tunga
lastbilstrafiken är lokal/regional i detta arbete. För bussar definierar vi alla bussar som tillhör
kollektivtrafiken, utom långdistansbussar (d.v.s. kollektivtrafik som drivs utanför regionens regi), till
kategorin lokal/regional och alla långdistansbussar samt privatägda bussar som fjärr. För att beräkna
denna uppdelning används data från Region Värmland för total körsträckan i deras bussflotta. Denna
körsträcka översätts till ett elbehov genom att använda kWh/km värdet för bussar. Då det totala
elbehovet för alla bussar beräknats med ekvation 1 så är det möjligt att räkna ut andelen av det
totala transportarbetet för bussar som tillhör lokal/regional trafik respektive fjärrtrafik. Detta ger en
fördelning där 63% av transportarbetet för bussar räknas som lokal/regional och resterande som
fjärr.
Tabell 1. Elenergibehov per fordonskilometer för olika fordonstyper, avser årsmedelvärde.

Specifik energiförbrukning
Wh/fkm

Personbilar6,7 Lätta
Lastbilar6 Bussar6
6
lastbilar
170
360
2240
1600

Beräkningarna ovan ger elbehovet för transporter om dessa skulle elektrifieras i nuläget. Det är dock
flera faktorer som förändrar det totala transportbehovet framåt i tiden. De som beaktas här är:
•
•
•
•

Andel elektrifiering för varje transporttyp
Befolkningsförändring
Förändring i transportbeteende (t.ex. ökad kollektivtrafik, mer hemmaarbete)
Effektivisering av transporterna

4

SCB, Fordon i trafik efter län och kommun samt fordonsslag. År 2002 – 2021
Trafikanalys, Körsträckor med svenskregistrerade fordon
6
Jelica, D., Taljegard, M., Thorson, L., & Johnsson, F. (2018). Hourly electricity demand from an electric road
system–A Swedish case study. Applied energy, 228, 141-148.
5

7

https://ev-database.org/
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Elbehovet för ett givet år för en transporttyp fås då genom beräkningen:
𝐸𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 å𝑟 (𝑘𝑊ℎ) = 𝐸𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡 (𝑘𝑊ℎ) × 𝑘𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 å𝑟 (−) × 𝑏𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 å𝑟 (−) × 𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 å𝑟 (−) × 𝑚𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 å𝑟 (−)

(2)

Där 𝐸 är elbehovet för transporter för ett givet år, 𝑘 andelen elektrifiering för en given transporttyp
för ett givet år, 𝑏 befolkningsförändringen för ett givet år relativt nuläget, 𝑛 förändring i
transportbeteende för ett givet år relativt nuläget och 𝑚 effektivisering av transporterna för ett givet
år relativt nuläget.
I nästa steg fördelas det årliga elbehovet för varje transporttyp ut över årets alla timmar. Då
mängden transportarbete varierar beroende på månad, veckodag, och timme på dygnet så måste
fördelningen av energin ta hänsyn till detta. Det görs genom att använda Trafikverkets underlag för
beräkning av trafikmängd vid konstruktion av vägar8. Från denna fås en fördelning av transportarbete
över månader, veckodagar och timme på dygnet. Denna fördelning används för att fördela ut
elbehovet för de olika transporttyperna. I Trafikverkets underlag finns en fördelning för personbilar
och en fördelning för lastbilar. I detta arbete använder vi fördelningen för personbilar för personbilar
och fördelningen för lastbilar för lätta och tunga lastbilar. Då det saknas en fördelning för bussar görs
antaganden kring denna. För fördelning över året antas en lägre andel trafik under
sommarmånaderna (Juni-Augusti). För veckodagarna används en modifierad version av
personbilstrafiken där trafiken under veckodagar skrivs upp och trafiken under helgdagar skrivs ner.
Då elanvändning för transport är något högre vid kallt väder (pga. uppvärmningsbehov, högre
luftdensitet och högre rullmotstånd) höjs elbehovet för alla transportertyper med 20%7 under
november-mars, för att se till att årskonsumtionen, se Tabell 1, är konstant sänks elbehovet med 14%
resterande månader på året. Även en extrem profil skapas för att fånga perioder med mycket låga
temperaturer, för denna höjs energibehovet med 35%.

Laddprofiler för elfordon
Beräkningen av elbehovet för transport ger en bild av när energin, lagrad i fordonens batterier,
används men säger inget om när denna energi laddas in i batterierna. För att beskriva laddbehovet
antar vi att dygnselbehovet för transporterna laddas in i fordon inom ett dygn, d.v.s. det råder en
jämnvikt över använd el för transporter och laddad el för transporter över dygnet. För varje
transportyp konstrueras två typer av laddprofiler, en med ”osmart” laddning och en med ”smartare”
laddning (se Avsnitt 10 för de olika laddprofilerna). Båda den ”osmarta” och den ”smarta” profilen
består av två delar, en ”långsamladdning” som vi här definierar med laddning som sker när fordonet
står parkerat på en hemmadestination/nattplats, för elbilar innebär det hemmet eller gatan utanför
lägenheten, för lastbilar och bussar är det platsen de parkerar för natten. Den delen förväntas
primärt laddas med växelström. Den andra delen består av snabbladdning, vilket vi definierar som
laddning som sker på andra ställen än hemmadestinationen/nattplatsen och som sker när fordonen
används. Detta kan innebära publika snabbladdare för elbilar, för lastbilar kan det vara snabbladdare
som finns på platser de levererar till så att de kan ladda under tiden de lastas/lastar ut men även
publika snabbladdare, vilka primärt laddar med likström.
Skillnaden mellan de två laddprofilerna är att den ”smartare” konstrueras med avseende att vara
mer gynnsam ur ett elnätsperspektiv. Detta innebär framför allt att en större andel av den totala
laddningen sker nattetid i långsamladdare. Den ”osmarta” laddningen innebär för personbilar att
8

Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter, Transportstyrelsen, 2020
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dessa väljer att ladda direkt när de parkeras i hemmet i stället för att laddas nattetid, profilen för när
detta sker baseras på Hartvigsson et.al.9 arbete där uppmätta körmönster från bilar användes för att
avgöra när på dygnet bilar skulle laddas givet att de laddar direkt vid hemkomst. För resterande
fordonstyper så innebär den ”osmarta” laddningen att större andel av den totala laddningen sker
med snabbladdare primärt under dagtid. Tabell 2 visar fördelningen mellan andelen långsamladdning
och snabbladdning för ”osmart” respektive ”smart” laddning för de olika transportyperna. För
personbilar, lätta lastbilar och tunga lokal/regional lastbilar antas snabbladdningen ske vid korta
stop, till exempel lunch eller lastning av gods, under tiden fordonen är ute och rör på sig. Profilen för
denna baseras därför delvis på de trafikprofiler från Trafikverket som användes vid beräkningen av
elbehovet. Denna profil modifieras något för att ge större vikt till timmarna runt lunch då det är
sannolikt att större andel fordon står stilla. För fjärrlastbilar antas samma laddprofiler som för
lokal/regional, det som skiljer dessa åt är fördelningen mellan snabbladdning och långsamladdning,
där fjärrlastbilar antas ha en större andel snabbladdning då dessa kör längre sträckor. För
lokal/regional bussar baseras snabbladdningsprofilen på en profil för pantografladdning från en
modell av Göteborgs busstrafik10. Långsamladdningen består av depåladdning av bussar som sker
nattetid och dagtid utanför timmarna med högst turtäthet (morgon och sen eftermiddag). För
fjärrbussarna antas en liknande laddprofil som för fjärrlastbilar men där nattladdningen startar något
senare på kvällen. Inga enskilda laddprofiler skapas för helgdagar, dock tas det hänsyn till att
fördelningen av elbehovet för transportarbete är lägre under dessa dagar.
Tabell 2. Fördelning mellan långsamladdning och snabbladdning för de två olika laddprofilerna och olika
transporttyper.

Transporttyp

Personbilar11
Lätta lastbilar11
Tunga lastilar
lokal/regional12,

Andel
långsamladdning –
”smart” laddning
0,8
0,8
0,8

Andel
snabbladdning–
”smart” laddning
0,2
0,2
0,2

Andel
långsamladdning –
”osmart” laddning
0,8
0,7
0,7

Andel
snabbladdning–
”osmart” laddning
0,2
0,3
0,3

0,6

0,4

0,4

0,6

0,6

0,4

0,4

0,6

0,6

0,4

0,4

0,6

13

Tunga lastbilar
fjärr14
Bussar
lokal/regional
Bussar fjärr

Nyproduktion och existerande byggnadsstock
Då Karlstad förväntas växa kommer det finnas en nyproduktion av flerbostadshus, småhus och
lokaler. Denna nyproduktion kommer påverka både energibehovet och effektbehovet i elnätet. För
9

Hartvigsson, E., Taljegard, M., Odenberger, M., & Chen, P. (2021). A Large-Scale High Resolution Geographic
Analysis of Impacts from Electric Vehicle Charging on Low-Voltage Grids. Available at SSRN 3936306.
10
Erlandsson, R., & Hodel, H. (2020). Impact of electrified bus transport on the electricity system of
Gothenburg-Can electric buses provide a service to the electricity system?
11
Taljegård, M. (2017). The impact of an Electrification of Road Transportation on the Electricity system in
Scandinavia. Chalmers Tekniska Hogskola (Sweden).
12
Elektrifiering och laddning av tunga transporter, FAKTABLAD FRÅN POWER CIRCLE, 2021
13
Recharge EU trucks: time to act! A roadmap for electric truck charging infrastructure Deployment, Transport
& Environment 2020
14
Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar, Trafikverket, 2021
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att veta hur detta kan påverka toppeffekten måste påverkan på den sammanlagrade toppeffekten
tas fram.
Flerbostadshus antas alla kopplas till fjärrvärmenätet. Detta baseras på tidigare prognoser om
framtida värmebehov i Karlstad genomförda på uppdrag av Karlstads Energi. De antas ha en
påverkan på den sammanlagrade effekt på gruppen flerbostadshus med 0,75 kW/hushåll, i detta
inkluderas den fastighetsel som behövs för varje hushåll. Detta värde baseras på analys av
existerande elanvändningsprofiler för flerbostadshus utan elvärme.
Småhus utan elvärme antas ha en påverkan på den sammanlagrade effekten för gruppen småhus på
2 kW/hushåll, vilket baseras på analys av existerande elanvändningsprofiler för småhus utan
elvärme. För småhus med elvärme används ett av Profu utvecklat verktyg för att bedöma effekt och
energibehov för småhus med bergvärme- respektive luft-vattenvärmepump. Sammanlagringen för
de eluppvärmda husen sätts till toppeffektuttaget för uppvärmningssystemet plus 70% av de
2 kW/hushåll i hushållsel, detta baserat på SIS-standard. Både det specifika effektbehovet och
energibehovet för småhus antas bli lägre ju längre fram i tiden man kommer, eftersom striktare
byggregler kommer sänka både effektbehovet och energibehovet för uppvärmning.
För lokaler antas en påverkan på den sammanlagrade effekten för gruppen på 30 W/m2. Detta värde
är taget från SIS-standarden15.
Från det beräknande sammanlagrade effektbehovet per hushåll eller m2 och den givna
byggnadstakten fås den totala effektökningen för varje grupp. Denna används för att beräkna
förändringen i nuvarande lastprofil för gruppen, den procentuella förändringen i toppeffekten antas
gälla för hela lastprofilen. Detta görs för lokaler och flerbostadshus. För småhusen görs en separat
beräkning för förändringen i sammanlagrade toppeffekten och den generella förändringen i
elbehovet. Detta då elprofilen antas förändras då en effektivisering kommer ske för de småhus som
idag har eluppvärmning.
För den existerande byggnadsstocken används scenarier16 för effektivisering av de olika sektorerna för
Sverige som helhet i kombination med de resultat som fås från kundintervjuer.

3. Scenarier för Karlstad
Vi har utgått från 2 scenarier i analysen av det framtida elbehovet fram till 2050. Ett grundfall och ett
högfall. Vi hämtar en del av underlaget i scenarierna från Energimyndighetens långsiktiga scenarier.17
Utifrån detta underlag så gör vi sedan lokala anpassningar utifrån de förutsättningar som gäller för
Karlstad El- och stadsnät.
Energimyndighetens långsiktiga scenarier omfattar den totala energianvändningen i Sverige och inte
bara elsektorn. Vi fokuserar dock på de resultat som kopplar till elanvändning. Initialt ger vi dock en
kort översikt över huvudresultaten från rapporten som består av 5 scenarier. Scenarierna utgår i
princip från ett referensscenario med energipriser som utvecklas enligt EU-kommissionens
bedömning, och sedan låga energipriser, höga energipriser, ytterligare åtgärder för att få in mer
15

Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och
teleinstallationer Svensk Standard SS4370102
16
Scenarier över Sveriges energisystem 2020, ER 2021:6, ISBN 978-91-89184-93-0
17
Scenarier över Sveriges energisystem 2020, ER 2021:6, ISBN 978-91-89184-93-0
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biobränsle, samt ett elektrifieringsscenario. Vi har i vårt grundfall för Karlstad utgått främst från
referensscenariot i Energimyndighetens rapport och i högfallet från elektrifieringsscenariot.18
Övergripande bedöms energisystemet stå inför stora förändringar för att uppnå de klimat- och
energipolitiska målen. Dessutom ser vi andra omfattande trender som digitalisering, urbanisering och
globalisering, vilka kan ha påverkan på utvecklingen. Några av de viktigaste slutsatserna i rapporten
är:
-

-

-

-

Ökad elanvändning inom industrisektorn, vilket till stor del drivs av behov att fasa ut fossila
bränslen för att uppnå klimatmålen.
En ökad digitalisering innebär väsentligt ökad elanvändning i datacenter.
Ökad elanvändning inom transportsektorn, som också innebär en effektivisering av sektorn.
Ökad elproduktion då Sverige bedöms ha goda förutsättningar att möta den högre
efterfrågan. Beroende på scenario kan både havsbaserad vind och ny kärnkraft komma att på
lång sikt bli lönsamma relativt dagens situation.
Den ökade efterfrågan på el och ökad andel intermittent (variabel) kraft kommer att
innebära nya utmaningar för elsystemet. Det är därför viktigt att i god tid skapa
förutsättningar att möta efterfrågan på el på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt och med
hög acceptans i samhället.
Bioenergi är, och kommer fortsatt att vara, en viktig energikälla i det svenska energisystemet
och en betydelsefull pusselbit för att nå energi- och klimatpolitiska mål.
Efterfrågan på biodrivmedel kan förväntas öka till 2030 beroende på bland annat de
föreslagna höjningarna av reduktionsnivåer i reduktionspliktssystemet för bensin och diesel.
Den föreslagna reduktionsplikten för flygfotogen innebär att biodrivmedel även kan komma
att efterfrågas av luftfarten i större utsträckning.
Det bedöms ske en viss energieffektivisering men det svenska energiintensitetsmålet till
2030 nås inte i scenarioanalysen.

Vi visar också några resultat från de långsiktiga scenarierna kopplat till elanvändning som har stor
betydelse eller där vi avviker i lite större utsträckning. Till att börja med så har vi i detta projekt en
relativt stor avvikelse från de långsiktiga scenarierna vad gäller elektrifiering av fordonssektorn där vi
istället utgår från de preliminära resultaten i det pågående Energiforskprojektet ”Ett elsystem för
Elfordon”. I de långsiktiga scenarierna antas elbehovet i Sverige bli drygt 3 TWh år 2030 och drygt 12
TWh år 2050 i referensscenariot, medan elbehovet bedöms bli närmare 6 TWh år 2030 och ca 17
TWh år 2050 i elektrifieringsscenariot.

18

Notera att Energimyndighetens rapport utgår man från att befolkningen ökar från 10,4 miljoner år 2020 till
11,9 miljoner invånare 2050, enligt SCB:s prognos.
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Figur 1: Resultat gällande elektrifiering av fordonssektorn för perioden 2018–2050.19

Vad gäller industrin är det stora skillnader i elbehov mellan elektrifieringsscenariot och de andra
scenarierna. I referensfallet bedöms elanvändningen endast öka relativt blygsamt i fram till 2050,
medan elanvändning bedöms nästan fördubblas till 2050 i elektrifieringsscenariot. Det är främst
stora industriprojekt som HYBRIT, H2 Green Steel och CemZero som bidrar till detta.

Figur 2: Utveckling av elanvändningen i industrin för perioden 2010–2050 enligt olika scenarier.20

Inom servicesektorn är den del som främst bedöms bidra till ett ökat elbehov den ökade
förekomsten av datorhallar. Oavsett scenario så bedöms ökningen bli kraftig, vilket ses i Figur 3.

19
20

Scenarier över Sveriges energisystem 2020, ER 2021:6, ISBN 978-91-89184-93-0
Scenarier över Sveriges energisystem 2020, ER 2021:6, ISBN 978-91-89184-93-0
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Figur 3: Utveckling av elbehovet för serverhallar för perioden 2018–2050 enligt olika scenarier.21

I bostadssektorn bedöms i stället elanvändningen minska betydligt, vilket kopplar till uppvärmningen.
Det minskade elbehovet består främst av en effektivisering då man går från direktverkande el till en
ökad andel värmepumpar. Dessutom bedöms uppvärmningsbehovet minska med 7–11% under
perioden 2018 till 2050 pga. klimatförändringen, vilket illustreras i Figur 4.22 Som ses av figuren är
dock mellanårsvariationen stor, vilket innebär att uppvärmningsbehovet fortfarande kommer att
variera relativt mycket mellan år.

Figur 4: Utveckling av uppvärmningsbehovet (graddgar) pga klimatförändringen för perioden 1995–2050.23

21

Scenarier över Sveriges energisystem 2020, ER 2021:6, ISBN 978-91-89184-93-0
RCP i figuren står för Represenative Concentration Pathways och beskriver hur stor mängd växthusgaser som
finns i atmosfären.
23
Scenarier över Sveriges energisystem 2020, ER 2021:6, ISBN 978-91-89184-93-0
22
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Grundscenario
Grundscenariot för KNATs koncessionsområde grundar sig som nämnts i huvudsak på
referensscenariot i Energimyndighetens långsiktiga scenarier, men där vi gjort lokala anpassningar.
Gällande befolkningsökningen i Karlstad har vi utgått från Karlstads egen bedömning/ambition, dvs
en befolkningsökning på 42 000 invånare till 2050 (+1400 per år) i Karlstads elnätsområde. Detta
motsvarar en tillväxt på ca 62% (givet en befolkning i Karlstads elnäts område på drygt 67 000 i
dagsläget), vilket är betydligt högre än SCB:s prognos som spår en ökning om ca 15% till 2050 för
Sverige som helhet.
Denna befolkningsökning kopplar till en nybyggnations takt på:
•
•
•

595 lgh/år24
105 småhus/år24
31 000 m2/år lokaler

När det gäller användning i nuvarande småhus utgår vi från antagandena i de långsiktiga scenarierna
för Sverige om ett ganska kraftigt minskat elbehov för uppvärmning. Minskning beror som tidigare
nämnts främst på klimatförändringen samt en övergång till värmepumpar från direktverkande el. När
det gäller hushållsel, för både småhus och lägenheter, förekommer en viss energieffektivisering.
För transportsektorns utveckling görs följande antaganden till 2050:
•
•
•
•
•
•

Långsammare elektrifieringstakt jämfört med högfallet
Personbilar och lätta lastbilar når en elektrifieringsgrad på 90%
Av lokal/regional-bussarna elektrifieras endast stadsbussarna
De tunga lokal/regional-lastbilarna når en elektrifieringsgrad på 60%
Ingen elektrifiering alls för fjärrlastbilar och fjärrbussar
Ett visst förändrat transportbeteende och effektivisering

Det antas också komma in totalt sett 10 MW vätgasproduktion (detta utav de upp till 30 MW som
Karlstads energi kan tänkas bygga) och 5 MW serverhallar fram till 2050.
Ny elproduktion kommer in genom solcellsinstallationer hos byggnader där en viss andel batterier
även antas installeras för att öka egenkonsumtionen. Värdena för dessa tas från modellering om
framtida ekonomiskpotential som sedan skalas ner till Karlstads elnät25.

Högfall
För högfallet är befolkningstillväxten högre, med en förväntad tillväxt i Karlstads elnätsområde på 50
100 till 2050 (+1670 per år). Detta motsvarar en befolkningsökning om ca 74% till 2050. Detta
innebär en nybyggnation på:
•
•
•

710 lgh/år
125 småhus/år
37 000 m2/år lokaler

24

Nuvarande har Karlstad elnät ca 7400 småhuskunder och ca 20 100 lägenhetskunder (exklusive
flerbostadshus med kollektivmätning).
25
Resultat från E2B2 studien ”Byggnader som prosumentsystem i ett förnybart elsystem”
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När det gäller elanvändning i nuvarande bebyggelse utgår vi liksom i grundfallet från antagandena i
de långsiktiga scenarierna för Sverige. Dessa ser ut på ungefär samma sätt, dvs. ett ganska kraftigt
minskat elbehov hos småhus för uppvärmning samt en viss energieffektivisering i hushållselen för
både småhus och lägenheter.
För transportsektorn görs följande antaganden:
•
•
•

Snabb elektrifieringstakt för alla transporttyper
Full elektrifiering för alla transporttyper
Samma transportbeteende som i dagsläget

I högfallet antas en stor expansion av vätgasproduktion som når 30 MW fram till 2050 och utbyggnad
av serverhallar på 10MW.
För solcellsinstallationer och batterier görs samma antaganden som i grundfallet.
Förändring i transportbeteende hämtas från Trafikverkets rapport ”Scenarier för att nå klimatmålet
för inrikes transporter”. För högfallet innebär det att ingen förändring i transportbeteende per capita
sker medan det för grundfallet antas en minskning i gods- och personbilstransportarbete per capita.
Trafikverkets rapport används även för värden kopplade till effektivisering av transporterna där det i
grundfallet antas viss effektivisering medan ingen effektivisering antas i högfallet.

Elektrifieringstakten för de två fallen bygger på en sammanvägning mellan flera rapporter, men
bygger primärt på resultat från projektet ”Ett Elsystem för Elfordon” och Trafikverkets rapport
”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter”.

4. Nulägesanalys av totalt elbehov i Karlstad
För att få en överblick över hur elanvändningen i Karlstads el- och stadsnäts koncessionsområde ser
ut har vi utgått från elbehovet per timme för perioden 2010–2020. Som Figur 5 visar så är elbehovet
betydligt högre på vintern (närmare 60 GWh per månad) jämfört med sommaren (runt 38 GWh per
månad). Vi kan också konstatera att energibehovet för en månad kan skilja sig ganska mycket åt
mellan år, särskilt under vintern. För december, som exempel, skiljer elanvändningen ca 18 GWh
mellan
80året med lägst respektive högst användning.
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Figur 5: Elanvändning per månad medel, minimum och maximum för perioden 2010–2020.
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Ser man på effekt, dvs. högsta effektbehovet timvis så är karakteristiken liknande som för energi, se
Figur 6. Maxeffekten är betydligt högre under vintern (i snitt närmare 115 MW) jämfört med
sommaren (i snitt ca 75 MW). Ser man på den högsta effekten som inträffar en sommarmånad är den
endast 80 MW medan den är 129 MW under den högsta vintermånaden.
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Figur 6: Maximal timvis effekt per månad medel, minimum och maximum för perioden 2010–2020.

Det är i huvudsak 3 aspekter som påverkar elbehovet i Karlstad, utomhustemperatur, tid på dygnet
och om det är vardag eller helgdag. Det som har störst påverkan på elbehovet är
utomhustemperaturen, se Figur 7. Skillnaden mellan sommar (15⁰C) och vinter (-15⁰C) är ca 40 MW.

Figur 7: Effektbehovet i förhållande till utomhustemperaturen för perioden 2010–2020.
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Den andra aspekten, som har näst störst betydelse för elbehovet är när på dygnet användningen
sker. Som ses av Figur 8 så varierar medeleffekten över dygnet mer under vintervardagar jämfört
med om man inkluderar hela året. Vintertid varierar effektbehovet ungefär 35 MW mellan dag och
natt, medan det varierar ca 27 MW över helåret.

Tid på dygnet

100
90

Medeleffekt [MW]

80

35 MW

70

27 MW

60
50
40
30
20

Vinter vardagar

10

All tid

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Timme på dygnet
Figur 8: Snitteffekt för olika timmar på dygnet under perioden 2010–2020.

Den tredje aspekten är vardag och helgdag, där elanvändningen är högre på vardagar, Figur 9.
Orsaken till detta är naturligtvis att det sker mycket mer aktiviteter på vardagar då alla företag är
öppna ochVardag
produceraroch
produkter
och tjänster. Skillnaden mellan vardag och helg är ungefär 13 MW
helgdag
för helåret,
och endast något högre om man endast ser på vinterhalvåret.
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Figur 9: Snitteffekt för respektive veckodag under perioden 2010–2020.

Vi har också analyserat hur elanvändningen har förändrats under perioden 2010–2020. Som ses av
Figur 10 har det inte skett någon större förändring av effektbehovet i förhållande till
utomhustemperatur. Det är i alla fall svårt att se direkt av figuren att det skett någon förändring.
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Figur 10: Dygnsmedeleffekt i förhållande till temperatur för åren 2010, 2013, 2016 och 2020.

Om man linjäriserar data ser man dock en antydan till en liten förändring, vilket visas i Figur 11. Man
kan se av figuren att effektbehovet främst ökat något vid låga temperaturer medan det sjunkit något
vid högre temperaturer, men förändringen är liten. Förklaringen till detta torde främst ligga i den
relativt stora konvertering från direktverkande el till värmepumpar som redan har skett i
bebyggelsen, samt den allmänna energieffektivisering som sker (som inte är temperaturberoende).
Det som möjligen förvånar något är att förändringen varit så liten trots att Karlstad under samma
tidsperiod har ökat sin befolkning från 85 800 till 94 800 invånare. Detta antyder att effektiviseringen
varit relativt stor under tidsperioden. Då vi inte haft tillgång till data för individuella sektorer är det
dock omöjligt att med säkerhet säga vilken sektor som har förändrats, och på vilket sätt.
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Figur 11: Effektbehovet som funktion av utomhustemperaturen för åren 2010, 2013, 2016, 2020.

Vi har dock fått tillgång till ett års data, perioden november 2020 till och med oktober 2021, för ett
antal kundkategorier för att analysera deras förbrukningsprofiler. Det är alltså denna data som har
varit utgångspunkt för dagens elanvändning. Vi har satt samman de kunddata vi fått till 6
användarkategorier, som liknar varandra någorlunda, för att kunna skapa en rimlig överblick. Dessa 6
16
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användarkategorier är industri, handel, service, småhus, flerbostadshus och okänd. Det var nämligen
en icke försumbar andel av förbrukning som inte var kopplad till någon kundkategori i databasen.
Analysen har dock visat att kategorin okända användare har en förbrukning som liknar kategorin
småhus därför har vi hanterat denna på samma sätt, men behållit den som en egen kategori.
Utifrån den timvisa data som vi fått för ett år har vi analyserat elanvändningen utifrån perspektiven
utomhustemperatur och tid på dygnet för respektive användarkategori. Figur 12 visar hur
effektbehovet beror av utomhustemperaturen och här framgår att det är stora skillnader mellan
kategorierna. Kategorin småhus är den kategori som har det kraftigaste temperaturberoendet, då
eluppvärmning utgör en stor del av denna användarkategoris elanvändning. Samtidigt har industrin
näst intill inget temperaturberoende alls, dvs. effektbehovet är nästan detsamma oavsett
temperatur.
35

30

Effekt [MW]

25
20
15
10
5
0
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Temperatur [⁰C]
Industri
Handel
Service
Småhus
Flerbost.
Okänd
Figur 12: Effektbehov i förhållande till temperatur för olika kategorier av användare.

I Figur 13 visas hur respektive användarkategoris effektbehov varierar över dygnet i förhållande till
dess dygnsmedeleffekt.26 Som ses av figuren så har småhus och flerbostadshus en tydlig
eftermiddagstopp (kl 17-19). Industrin och handeln har istället sitt högsta effektbehov tidigare på
dagen och toppen är mer utdragen (kl 07-15). Sammantaget ger dessa 6 grupper karakteristiken som
tidigare visats i Figur 8. Den lägre förbrukningen under helger har hanterats separat genom att
reducera slutförbrukningen under helger motsvarande profilen i Figur 9.

26

Gäller för vardagar under vinterhalvåret då vi vill fokusera på att fånga karakteristiken för toppeffektbehovet.
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Figur 13: Timvis avvikelse över dygnet från dygnsmedeleffekten.

5. Utveckling av elbehovet ur ett energiperspektiv
Nedan presenteras hur elbehovet utvecklas ur ett energiperspektiv. Initialt beskrivs förändringen för
Karlstads elnät som helhet sedan förändringen i de olika konsumtionsgrupperna. Beskrivningen görs
relativt energibehovet 2020. Detta var dock ett relativt varmt år därför presenteras också siffror för
ett kallår för 2030 och 2050.
Figur 14 visar den totala ökningen fram till 2050 för grundfallet (orange) och högfallet (blå). Som
visas i figuren sker en betydande ökning i energibehovet för båda fallen, med en ökning till 2050 med
448 GWh (81%) i grundfallet och 849 GWh (154%) i högfallet från ett nuläge på 551 GWh.
Förändringen fram till 2030 är 227 GWh (41%) och 355 GWh (65%) för grundfallet respektive
högfallet. Utfallrummet mellan fallen är betydande, med en skillnad på 128 GWh 2030 och 410 GWh
2050. Denna skillnad byggs upp av flera antaganden där de tre dominerande är befolkningstillväxten
(och den nybyggnation och ökning av transportbehov detta medför), elektrifieringsgraden i
fordonsflottan och byggandet av vätgasproduktion. De kommande 4 åren är skillnaden mellan fallen
liten, men sedan börjar den att växa, initialt driven av etablering av vätgasproduktion. Denna
etablering kan ses på att det finns ett antal tillfällen där det blir en stor förändring mellan åren. Även
elektrifieringen av bussar i kollektivtrafiken (2028) och större serverhallar innebär en större
förändring mellan åren än vad som annars sker.
Ovan gäller relativt 2020 års förbrukning, vilket var ett relativt varmt år. För ett kallår ökar
förbrukningen från ett nuläge på 610 GWh till 850 GWh dvs drygt 39% (2030) och 1110 GWh ca 82%
(2050) för grundfallet och 1020 GWh, ca 67%, (2030) och 1560 GWh, ca 156% för högfallet.
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Figur 14. Total förändring i energibehovet för de två undersökta fallen.

Figur 15 och Figur 16 visar förändringen i elbehov för a) grundfallet och b) högfallet uppdelat på de
olika grupperna och de nya lasterna. Som kan ses utgör de nya lasterna (transport, vätgasproduktion
och serverhallar) en betydande del av ökningen i elbehovet, år 2030 utgör de 17% och 29% av den
totala lasten i grundfallet respektive högfallet, år 2050 har andelen ökat till 24% respektive 42%. Den
största ökningen av nya laster till 2030 utgörs i båda fallen av vätgasproduktion (35% och 45% av
ökningen, för grund- respektive högfallet), det ska dock sägas att det inte är givet att denna last
kommer till alls då inga beslut rörande investeringar är tagna av Karlstads energi. För högfallet utgör
elektrifiering av transporterna och ökning från nybyggnation ungefär samma andel vid 2030 (21–
25%), för grundfallet är dock ökningen från nybyggnation (38%) betydligt större än den från
transporterna (24%). Vidare kan det nämnas att serverhallar utgör 6% av ökningen år 2030 i
högfallet, även för denna last finns det betydande osäkerheter kring om den etableras eller inte. Vid
2050 är fördelningen av ökningen i högfallet drygt 1/3 transport, nästan 1/3 nybyggnation och drygt
1/3 vätgas+serverhallar. För grundfallet utgör nybyggnationen en större andel (44%) av ökningen och
vätgas+serverhallarnas andel har krympt (24%) medan transporternas andel är ungefär samma
(33%). Om inte Karlstads energis eventuella vätgassatsning blir av och de antagna serverhallarna inte
uppförs så krymper alltså energibehovet 2050 betydligt. Ytterligare en faktor som kan sänka
energibehovet är hur befolkningsförändringen kommer att se ut fram till 2050. Den antagna
förändringen i både grundfallet och högfallet är betydligt högre än SCB:s Sverigesnitt (62% respektive
74% jämfört mot sverigesnittet på 15%). Denna stora förändring påverkar dels nybyggnationen, och
den tillkommande energianvändningen kopplad till denna, dels så ökar den transportbehovet och
därmed elbehovet från fordonen. En lägre befolkningsökning skulle alltså sänka elbehovet både för
elfordonen och de traditionella kategorierna.
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Figur 15: Utveckling av elanvändning i grundfallet per användarkategori.
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Figur 16: Utveckling av elanvändning i högfallet per användarkategori.
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Figur 17 och Figur 18 visar elbehovet för de modellerade transporttyperna för perioden 2021–2050 i
grundfallet respektive högfallet. Som ses av figurerna är det personbilstrafiken som står för det
största elbehovet av de undersökta transporttyperna för de båda fallen, vid 2050 utgör de 59% och
41% av det totala elbehovet i transportsektorn i grundfallet respektive högfallet. Det är också den
grupp som elektrifieras snabbast och i och med det den transportyp som snabbast kommer få
påverkan på elbehovet. Som kan ses så ökar bussar lokal/regional betydligt kring 2028 för båda
fallen, detta då Region Värmland har indikerat att åtminstone stadsbussarna kommer att elektrifieras
fullt ut vid detta tillfälle. Detta innebär att till 2030 är det lokal/regional bussar och personbilar som
är de grupper som kommer ha högst elbehov och därmed är de grupper som det initialt bör
fokuseras på mest gällande effektbehov i nätet. Då lokal/regional bussar i högfallet förväntas
elektrifieras fullt ut 2028 är elektrifieringen klar för dessa då, och ökningen framåt i tiden kopplas till
den växande befolkningen. År 2050 i högfallet, där det skett en full elektrifiering av all transport, så
utgör personbilar fortfarande den enskilt största kategorin med fjärrlastbilar som näst störst. Här bör
man dock att ha med sig att det finns osäkerheter i hur uppdelningen i energibehovet mellan
fjärrlastbilar och regionala/lokala lastbilar ser ut. Slår man ihop alla lastbilar utgör de som helhet
ungefär en lika stor andel av elbehovet som personbilar. För grundfallet är personbilarna den
dominerande delen av det totala elbehovet vid 2050 och totalen för lastbilarna är ungefär hälften av
personbilarnas total.
Som tidigare nämnts beror en betydande del av elbehovet hos transporterna på
befolkningsökningen, och den tillhörande ökningen i transportarbete. I grundfallet ingår det viss
effektivisering av transportarbetet, vilket innefattar bland annat en större andel kollektivtrafik. Den
kraftiga befolkningsökningen i Karlstad kan innebära en förtätning av staden, vilket gör att
övergången till kollektivtrafik kan tänkas bli större än det Trafikverket beskriver för Sverige som
helhet. Kommuner med tätorter i den storleksordning som Karlstad skulle hamna på givet
befolkningstillväxten (t.ex. Jönköping, Lund, Norrköping och Umeå) visar dock inte på en enhetlig bild
gällande antal fordon per invånare, detta gör det svårt att säga hur befolkningsökningen kan tänkas
påverka transportbehovet per invånare. Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka bilden
framåt är om transportsystemet skulle förändras betydligt, en sådan förändring skulle kunna vara ett
genombrott för autonoma fordon. I vilken utsträckning elbehovet för transporter skulle påverkas är
dock oklart, men det skulle förmodligen leda till en större andel delade transportlösningar och
därmed en minskning i transportarbetet.
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Figur 17: Utveckling av elanvändning för modellerade transporttyper i grundfallet.
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Figur 18: Utveckling av elanvändning för modellerade transporttyper i högfallet.

För existerande användarkategorier sker förändringen antingen genom nybyggnation eller
effektivisering. Figur 19 och Figur 20 visar förändringen för varje grupp i grundfallet respektive
högfallet. Som kan ses så sker ökningen i olika takt för de olika grupperna, där den grupp som ökar
mest relativt sett är flerbostadshusen, vilket gäller för båda fallen. Anledningen till detta är primärt
att den största delen av befolkningsökningen förväntas ske i flerbostadshus och att den existerande
flerbostadsstocken inte förväntas ha någon större effektivisering. Att småhusen inte växer i samma
takt trots att det finns en betydande nybyggnation även av dessa beror på att det sker en
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effektivisering i de redan existerande småhusen. Denna effektivisering handlar till stor del om en
konvertering till olika värmepumpslösningar i eluppvärmda hus, samt att uppvärmningsbehovet
förväntas minska. Ytterligare en faktor till varför denna grupp inte ökar i samma utsträckning är att
de småhus som byggs har en betydligt bättre energiprestanda än de existerande husen, de nybyggda
husen med elvärme kräver helt enkelt mindre el, detta är inte fallet för lägenheterna. Även service
och parti- och detaljhandel förväntas växa då effektiviseringspotentialen i dessa inte är samma som
för småhusen.
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Figur 19. Årliga elanvändningen för de olika grupperna i grundfallet 2021–2050.
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Figur 20. Årliga elanvändningen för de olika grupperna i högfallet mellan 2021–2050.
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6. Utveckling av elbehovet ut effektperspektiv
När det gäller utvecklingen ur ett effektperspektiv visar vi grundfallet och högfallet under ett kallår,
då effekt främst drivs under kallår. I Figur 21 visas effektbehovet i grundfallet vid osmart laddning för
ett kallår (modellerat för systemet 2020 och 2050)27. Som synes så ökar effektbehovet kraftigt i
grundfallet, från ca 130 MW år 2020 till drygt 220 MW. Detaljer för toppeffekt visas i Figur 23
ochFigur 24.
300

Timvis effekt [MW]

250
200

150
100
50

Modell 2050
2020

0

Figur 21. Effektbehov i grundfallet vid osmart laddning under ett kallår.

I Figur 22 visas effektbehovet under ett kallår för högfallet vid smart laddning. I detta fall ökar det
högsta effektbehovet från 130 MW år 2020 till ca 285 MW år 2050, dvs långt mer än en dubblering.

27

Modellering utgick från nulägesanalys som beskrivs i avsnitt 5, dvs korrelationen mellan förbrukning och
temperatur för år 2020. Vi använde sedan temperaturer för 2010 (som var kallt) för att simulera ett kallt år,
eftersom 2020 i verkligheten var ett extremt varmt år.
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Figur 22: Effektbehov i högfallet vid osmart laddning under ett kallår.

Tabell 3. Maxeffekt i MW för de olika fallen för ett varm och ett kallår

Grund kall
Grund
varm
Hög kall
Hög varm

2020
128
98

2030
171
132

2050
222
175

128
98

191
152

285
240

Tabell 3 visar maxeffekten för grund och hög fallet för ett varmår och ett kallår för 2020, 2030 och
2050.
Figur 23 och Figur 24 visar på efterfrågan i högfallet under den kallaste veckan under ett kallår för
2050 med elbehovet från transporter förstärkt med 35%28 med och utan ”smartare” laddning ur ett
elnätsperspektiv. Toppeffekten blir i detta fall ca 300 MW där laddning av fordonen utgör en
betydande del av denna. Som kan ses i figuren är det framförallt laddning av personbilar direkt när
dessa kommer hem som skapar effekttoppen under sen eftermiddag och dessutom lyfter
effektbehovet under dagen. I Figur 24 ses att mycket av denna last flyttas till nattetid när laddningen
sker ”smartare” ur ett elnätsperspektiv. Påverkan från lastbilarna är mindre, detta då de även utan
”smartare” laddning laddar en betydande del av sitt behov nattetid (det är då de står stilla och kan
ladda). En betydande del av den nya effekttoppen är vätgasproduktionen och serverhallar, som utgör
totalt 40 MW. Dessa skulle också kunna styras ned under höglasttimmar och på så sätt bidra till att
minska effekttopparna ytterligare. Om batteriinvesteringar görs för att komplettera
solcellsinstallationer i systemet kan dessa tänkas vara ytterligare en möjlighet till ökad flexibilitet i
nätet. Solcellsinstallationer bör dock inte räknas in i möjligheten till minskat effektbehov till
överliggande nät då det är troligt att denna effekttopp sker när solcellerna inte producerar.

28

Denna ökning är för att fånga att för riktigt kalla dagar så kan elbehovet för elbilar öka markant, detta på
grund av uppvärmningsbehov, ökat rullmotstånd och ökat luftmotstånd. https://ev-database.org/
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Figur 23: Timvis effektbehov under en kall vintervecka år 2050 i högfallet utan styrning.
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Figur 24: Timvis effektbehov under en kall vintervecka år 2050 i högfallet med ”smart” laddning.
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Som ett förtydligande gällande när toppeffekt förväntas inträffa i framtiden så är det generellt sått
på samma sätt som idag, dvs under vintern när det är riktigt kallt då vi fortsätter ha ett starkt
temperaturberoende. Vidare förväntas det var ett högre effektbehov på vardagar jämfört med
helgdagar. Slutligen så är det, vid ”osmart laddning”, främst eftermiddagstoppen (kl. 17–19) som
ökar pga. elbilladdning hemma och lunchtoppen (kl. 11–13) som ökar pga. snabbladdning av lastbilar.
Effekttoppar kan alltså förväntas en kall vintervardag klockan 17–19 alternativt vid lunch.
Vid ”smartare” laddning undviks laddning främst på eftermiddagen (kl 17–19) medan vi i vår
bedömning förväntar oss att det är svårare att undvika all snabbladdning vid lunch. Det innebär att
effektoppen i detta fall företrädesvis förväntas inträffa en kall vintervardag vid lunch.

7. Lokal elproduktions inverkan på maximalt effektbehov
Den totala produktionen från solceller antas hamna i storleksordningen 50 GWh, detta värde antas
både i grundfallet och i högfallet. Denna utgörs av solceller på byggnader då utrymmet för
solcellsparker inom koncessionsområdet är begränsat. Solcellernas produktion kommer alltså minska
behovet av köpt el från överliggande nät något. Elproduktionen från solcellerna sker dock främst på
dagtid och under sommaren, vilket illustreras i Figur 25. Under vintern är elproduktionen i princip
noll mellan klockan 18 och klockan 06. Solcellerna skulle till viss del kunna tänkas komma i
kombination med batterilager, då kan en storlek på upp till 50 MWh batterier tänkas (rimliga
batteristorlekar per småhus är runt 7,5 kWh, detta beror dock på storleken på deras
solcellsinstallation). Sommartid används dessa primärt för att öka självkonsumtionen av
egenproducerad el hos byggnaderna, vintertid finns det dock potential att nyttja dessa för att minska
toppeffekten om rätt incitament ges.
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Figur 25: Genomsnittlig elproduktion per timme från solceller i Karlstad med lutning 30⁰ i sydlig riktning.

Notera att ser man mer specifik på de kallaste, och mörkaste, vintermånaderna november till
februari så är snittproduktionen i princip noll mellan klockan 15 och 08. Elproduktion är dessutom låg
även övriga timmar.
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Figur 26: Genomsnittlig elproduktion per timme från solceller i Karlstad med lutning 30⁰ i sydlig riktning.

Detta betyder att även om det tillkommer en ökad lokal elproduktion via solel bedöms den inte
hjälpa till att minska det maximala effektbehovet. Anledningen är att de högsta effektbehoven i
exemplet, Figur 23, uppstår i början av januari och i slutet av december vid klocka 18 på
eftermiddagen och då förekommer ingen elproduktion från solel. Vid ”smartare” laddning, Figur 24,
skjuts det maximala effektbehov till ca kl 12 och då kan solceller eventuellt bidra något till att minska
effektbehovet i elnätet (ca 5 MW enligt exemplet ovan).
När det gäller kraftvärmen så uppger Karlstads Energi att nuvarande produktion förväntas bestå
under en längre period framåt. För att all befintlig produktion ska finnas kvar ända till år 2050
kommer det dock krävas reinvesteringar. Beslut om detta har nyligen tagits för den äldsta pannan.
Beslut för nästa panna kommer troligen att tas omkring 2030.

8. Sammanfattning och reflektioner
I detta projekt visar vi på möjliga utvecklingsskeenden av framförallt det förändrade elbehovet, men
även lokal elproduktion, inom Karlstads el- och stadsnäts koncessionsområde. Vi konstaterar att
oavsett fall bedöms elbehovet öka kraftigt, både med avseende på överförd energi och maximala
effekt. Den kraftiga ökningen av elbehovet beror främst av tre faktorer som har olika karakteristik.
-

-

-

Boende där ökningen beror av den kraftiga befolkningstillväxt som förväntas i Karlstad. Detta
elbehov bedöms ha ungefär samma karakteristik som tidigare där elbehovet är som högst
när det är kallt och på dagtid under vardagar.
Elektrifiering av fordonsflottan där ökningen beror av en förväntad snabb övergång till
eldrivna fordon och en kraftig befolkningstillväxt. Vi har antagit två möjliga
förbrukningsprofiler där den ena är oplanerad, dvs att man laddar utan någon större
eftertanke för varje fordonsslag, vilket bidrar till att ökade effekttoppar under vardagar
dagtid. Den andra är lite ”smartare” med större andel långsam laddning och att man främst
laddar under natten, vilket bidrar till att sänka det totala systemets toppeffekt med drygt 8%.
För elfordonen så innebär den ”smartare” laddningen en ökning i kollektivets toppeffekt med
nästan 40%, den nya toppen inträffar dock mitt i natten.
Vätgasproduktion och serverhallar där ökningen på grund av vätgasproduktion styrs av
enskilda investeringsbeslut, om ganska stora effektsteg, som ligger hos Karlstad Energi. För
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serverhallar har vi utgått från att det kommer enskilda investeringsbeslut, dessa kan dock ha
ett ganska stort spann från små till väldigt stora datorhallar. Både vätgasproduktion och
datorhallar bedöms dock ha ett jämnt effektbehov över året.

Reflektioner främst kopplat till elfordon som gäller för både grundfallet och högfallet:
-

-

-

-

-

-

Laddningsmönster för personbilar är förmodligen mer osäkert än för lastbilar och bussar.
Men den ändrade kostnadsstrukturen för ellastbilar jämfört med nuvarande lastbilar kan
förändra hur logistiken planeras och därmed hur laddningen sker. Det pågår test för detta i
nuläget och denna utvecklig bör följas upp då det skulle kunna leda till andra
laddningsmönster. Generellt kommer dock långsamladdning alltid vara billigare och därmed
den dominerande laddtypen.
Hur kommer Regionen ladda deras bussar? Här kan tänkas att det finns olika strategier.
För fjärrlastbilar kommer det påverka om en stor laddningsplats hamnar inom Karlstads
elnätsområde. Dessa laddplatser kan tänkas innehåll både snabbladdning för lastbilar och
långsamladdning kopplat till nattparkering för lastbilar. En etablering av en sådan skulle
kunna innebära att en betydligt större andel av lastbilsladdning sker inom Karlstads område.
Här kan det vara bra att undersöka om det finns övernattningsplatser för fjärrlastbilar inom
området i dagsläget.
Stora förändringar i transportbeteendet, pga. en utveckling av självkörande fordon. Detta
skulle kunna påverka hur transporter sker i framtiden till en betydande grad. Hur är svårt att
säga, men det handlar om en minskning totalt sätt. Dock kan det tänkas att laddprofiler kan
ändras.
Om annat, som t.ex. elpriset, skulle styra laddningen hos elfordonen finns det risk för att
påverkan på det sammanlagrade elbehovet kan bli betydande. Här krävs det att det finns
korrekta signaler till elfordonsägarna.
Det är inte troligt att lastbehovet för elektrifierade transporter sker jämt utspritt över
koncessionsområdet. Individuella områden inom koncessionsområdet kan tänkas få en
betydande del av det initiala behovet, till exempel välbeställda villaområden eller
logistikcenter.
Höga momentana effekter fångas inte här då vi modellerar effektbehovet på timbasis
(snabbladdning av lastbil).
Det ökade elbehovet vintertid från elfordon kan tänkas bli lägre än vad som räknats med här,
detta då tex värmepumpar som uppvärmningssystem i elfordon redan nu finns för vissa
fordon.
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9. Diagram med laddprofiler
Figurer för ”smart” laddning – Andel på y-axeln i figurerna avser andel av
dygnets laddade energi.
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Figurer för ”osmart” laddning - Andel på y-axeln i figurerna avser andel av
dygnets laddade energi.
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10.
Industri
Tillverkningsindustri

Bilaga indelning i kategorier
Handel

Service mm

Småhus

Detaljhandel Elproducenter
Partihandel

Värmeverk
Växthus, jordbruk
Byggkrafter
Vattenverk
Avloppsreningsverk
Bank och försäkring
Kommunikationer,
järnväg, buss
Gatubelysning
Övriga komm., post,
tele
Offentlig förvaltning
Utbildning, FOU
Hälso- och sjukvård
Fritid, kultur, övrig
samhällsservice
Kontor, lokaler m.m.
Hotell och
restaurang
Fastighetsförvaltning
lokaler
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Flerbostadshus
Okänd
Flerbostadshus,
Småhus
lägenhet
Okänd
Flerbostadshus,
Fritidshus kollektiv
Fastighetsförv.
fastighetsmätare

