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Beställargruppen lokaler, Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 

Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Belok 

initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen har sedan drivit olika 

utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet i lokalbyggnader. 

 

CIT Energy Management är ett konsultföretag som arbetar med energieffektivisering 

och innemiljö i olika typer av fastigheter. De har fått i uppdrag av Energimyndigheten 

att leverera förstudier och utredningar inom verksamhetsområdet lokalfastigheter. 

Förstudierna och utredningarna genomförs internt eller av extern part och undersöker 

vilka områden inom energieffektiva lokaler som är intressanta att utveckla och vilka 

fördjupade utredningar och analyser som kan behövas. Syftet är att de ska generera 

förslag till projekt inom energieffektiva lokalbyggnader. 

 

Alla rapporter kommer att göras tillgängliga via Beloks hemsida www.belok.se. 
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SAMMANFATTNING 

Elanvändningsmönster i lokaler (kontor, sjukhus, köpcentra, hotell, mm) kommer att 

påverkas av förändringar som sker i elsystemet samt av nya energitjänster som 

utvecklas i hög fart, såsom laddning av elbilar och energilagring. Det blir alltså mycket 

mer fokus på effekt och inte bara på energi.  

Det behövs mer kunskap om befintliga lastkurvor i olika typer av lokaler och hur dessa 

kommer att påverkas av laddstationer. Fastighetsägaren brukar ha bra koll på 

energianvändning men inte på effektanvändning, eftersom det är verksamheten och inte 

byggnaden som oftast avgör effekttopparna. 

Effektkostnaden kan variera väldigt mycket beroende på elnätsbolag och typ av 

abonnemang. I de säkrings- och effektabonnemang som har analyserats i denna studie 

varierar effektkostnaden mellan ca 270 - 1 400 kr/kW år (exkl. moms). Utformning av 

effekttariffer är inte alls homogen bland elnätsföretagen, vilket försvårar för 

fastighetsägare med verksamhet i olika orter att jämföra kostnader. 

Användning av laddbara elbilar växer och laddinfrastruktur efterfrågas. Styrning av 

laddstationer, som hänger ihop med val av betalningsmodell, kommer att spela en stor 

roll för att begränsa effekttoppar i lokalerna som erbjuder parkeringsplatser. Idag är 

tekniken omogen, men det gäller att börja planera och testa redan nu vilka 

laststyrningsstrategier som ska användas när antalet laddpunkter och anslutna elfordon 

växer exponentiellt de kommande åren. 

Energilagring kan vara en lösning till en framtida effektproblematik (höga effektuttag 

under korta tidsperioder som elnätet inte kan hantera). Li-jon batterier utvecklas i hög 

fart i elfordonbranschen. Kostnaden av batterierna har sjunkit och kommer fortsätta 

minska, trots att tekniken för stationära applikationer anses fortfarande dyr. I Sverige 

kan en fastighetsägare idag skaffa ett Li-jon batteri för stationära applikationer från ca 5 

500 kr/kWh eller från ca 8 700 kr /kWut och år (nyckelfärdig installation exkl. moms). I 

Li-jon ingår egentligen olika typer av batterier som är optimerade efter olika parametrar 

och applikationer (energi, effekt, livslängd, mm). 

Användning av elfordon som ett mobilt batteri för att jämna ut effekttopparna i 

lokalerna kan vara ett sätt att omvandla ett potentiellt problem (effekttoppar vid 

laddning) till en fördel (utjämning av fastighetens lastkurva). Tekniken, s.k. Vehicle-to-

Building (V2B), som fortfarande är i sina tidigaste stadier, kräver acceptans av 

elbilsbranschen, fortsatt forskning och pilotprojekt för att kunna blir en verklighet i 

framtiden. 

 

I denna förstudie föreslås fortsatt arbete och insatser inom följande områden:  

- Fördjupningsstudie kring laststyrning av elbilsladdning och betalningsmodeller. 

- Demonstrationsprojekt av ett Li-jon effektlager. 

- Utvärdering av Vehicle-to-Buildings (V2B) potential för att minska effekttopparna.  

- Mätstudie av lastkurvor i lokaler med ett verktyg för identifiering av effekttoppar. 
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Effekthantering i lokaler: Påverkan på eleffekttoppar genom elbilsladdstationer och energilager 

 

1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund  

Den befintliga bilden av eleffektuttag i lokaler (kontor, skolor, sjukhus, köpcentra, 

hotell, idrottsanläggningar, mm) kommer att påverkas av förändringar som sker i 

elsystemet samt av nya energitjänster som utvecklas i hög fart. Större andel förnybar 

elproduktion kan innebära högre kostnader för tidsbegränsade höga effektuttag från 

elnätet (s.k. effekttoppar) och installation av nya laddstationer för elfordon samt 

energilagringsmöjligheter kan utforma lokalernas lastkurvor på nytt.  

Fastighetsägaren kommer att behöva tänka inte bara på använd mängd energi utan även 

på att uttagen effekt hålls under en viss gräns. Att minska effekttoppar och styra 

effekten kan komplettera energieffektiviseringsinsatser.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med förstudien är ge en helhetsbild över eleffektfrågan i lokaler, idag och i en 

närmare framtid, med hänsyn till nya tjänster och lösningar som laddning av elbilar, 

energilagring och egenproduktion av el med solceller. 

Förstudiens mål är att identifiera och prioritera vilka områden och lösningar som har 

större potential att hjälpa till att hantera och jämna ut eleffekttopparna i lokaler. Förslag 

till djupare analys och fortsatta prioriterade insatser såsom demonstrationsprojekt, 

teknikutvecklingsbehov och mätstudier ges. 

 

1.3 Genomförande 

Förstudiens genomförande har inneburit en omfattande litteraturundersökning samt 

kontakt och intervjuer med ett 20-tal aktörer, inklusive fastighetsägare, myndigheter, 

forskare samt leverantörer av energirelaterade produkter och tjänster. Arbetet har 

strukturerats enligt följande: 

- Effektfrågan ur energisystem- och byggnadsperspektiv, lastkurvor och 

effekttoppar, strategier för effektreduktion. 

- Jämförelse av kostnad av effektuttag i olika kategorier av elabonnemang och i 

olika elnätsområden.  

- Beskrivning av befintliga alternativ för laddning av elbilar och hur dessa kan 

påverka lokalernas effektuttag. 

- Marknadsöversikt över energi- och effektlagringstekniker och produkter som kan 

vara lämpliga för lokalfastigheter. 
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2. ELEFFEKT 

 

2.1 Effektfrågan ur ett energisystemperspektiv 

Elproduktion och elanvändning i Sverige kommer under de närmaste åren att stå inför 

stora förändringar. En stor utmaning är att anpassa och förändra energipolitiken från att 

fokusera på levererad mängd energi (kWh/TWh) till att se till att det finns tillräckligt 

med effekt (kW/MW). 

Den totala eleffekten i det svenska elsystemet varierar i nuläge mellan ca 10 GW under 

sommaren upp till ca 26 GW under vintern1. Det maximala effektuttaget i systemet ökar 

och förväntas fortsätta öka. Vid högt effektbehov är det i många fall elproduktion från 

källor med högre klimatpåverkan (tex import från andra länder med högre 

koldioxidutsläpp i sin elmix) som kan behövas för att möta effektefterfrågan.  

GW

 

Figur 1: Elanvändning i Sverige under en vardag i vinter 2017 (170207). Källa:  Svenska kraftnät 

 

Energiöverenskommelsen som regeringen och partierna skrev under i juni 2016 sätter 

som mål att producera 100% förnybar el år 2040. I samma avsiktsförklaring krävs det 

ett ”robust elsystem med en hög leveranssäkerhet”. Förnyelsebara energikällor såsom 

vind och sol innebär en stor andel intermittent och ej reglerbar elproduktion. Antalet 

kärnkraftreaktorer i Sverige minskar (nyligen har Oskarshamn 1stängs och två av de 

resterande åtta kärnkraftreaktorerna i Sverige kommer att avvecklas 2019 -Ringhals 2- 

respektive 2020 -Ringhals 1-). Det blir alltså svårare att matcha produktion och 

användning under en och samma tidpunkt.  

Regeringen formulerade år 2009 ett mål om en fossilbränsleoberoende transportsektor i 

Sverige år 2030. Målet kan dels uppnås med elektrifiering av fordonsflottan, som 

förväntas växa de kommande åren. Till exempel har Volvo Car meddelat att alla deras 

nya modeller som lanseras från och med 2019 kommer att utrustas med elmotorer. En 

elektrifierad fordonsflotta innebär en ökad elanvändning och kommer att behöva ett 

stort antal nya laddstationer som kan bli en utmaning för elnätet om laddningen inte 

styrs på rätt sätt, framförallt under vintertid då toppbelastningen ökar. Elbilsladdning 

skulle kunna leda till att kapacitetsbegränsningar blir ett större problem i framtiden.  

                                                 

1 Svenska kraftnät 
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En fungerande sammankoppling mellan olika elnät i norra Europa, utvecklingen av 

energilager och även efterfrågeflexibilitet (”frivillig ändring av efterfrågad elektricitet 

från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament”), 

kommer därför att spela en stor roll i framtidens elsystem. Insatser måste läggas på en 

”effekteffektivisering” och inte bara på en energieffektivisering, om det svenska 

elsystemet ska klara de framtida utmaningarna. 

 

2.2 Lastkurvor och effekttoppar i lokaler 

Effekt kan definieras som den energi som produceras eller används under en tidsenhet. 

En effekttopp är ett stort eluttag under en begränsad tidsperiod, som kan variera från en 

del av en sekund (momentan effekt) till minuter eller få timmar (då beräknas 

medeleffekt tex under en timme). 

Upplösningen som mätutrustningen har är avgörande för att kvantifiera och kunna 

åtgärda effekttopparna, dvs begränsa effektuttag eller flytta last. De flesta lokaler har 

tillgång till timvärden på el (dvs medeleffektuttag per timme, alla årets timmar). 

Informationen används av elnätsbolagen för att debitera den s.k. effektavgift som gäller 

för större lågspänning- och högspänningsabonnemang (”effektabonnemang”). Vissa 

elnätsbolag tillämpar den här typen av taxa även för mindre abonnemang 

(”säkringsabonnemang”). 

Upplösning på timnivå kan däremot inte räcka till om man vill hantera de momentana 

eller kortvariga effekttopparna som kan orsakas t.ex. vid start av elmotorer. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår att nya mätsystemen ska vara förberedda för 

ett framtida möjligt skärpt krav på 15 minuters registreringsfrekvens2  

 

Det finns olika sätt att illustrera lastkurvan eller lastprofilen under en tidsperiod och 

identifiera effekttopparna. EN förutsättning är att ha mätdata med upplösning på minst 

timnivå. Figur 2 visar varaktighetsdiagram av effektuttaget (fastighetsel+verksamhetsel) 

i en konferenslokal (3 000 m2) under en månad.  

 

Figur 2: Varaktighetsdiagram effekt i en konferenslokal under en månad. Konferenslokal 3000 m2. 

 

                                                 

2 Funktionskrav på framtidens elmätare Ei 2015:09 
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Varaktighetsdiagrammen visar antal timmar där timmedeleffektuttag ligger över ett 

visst värde, och kan ge en bild på potential för effektbesparing. I exemplet sker 

effektuttag över 50 kW bara under 20 timmar av 744 av alla månadens timmar, och max 

effektuttaget under månaden ligger på 60kW. Oftast avgör det högsta timuttaget under 

månaden priset som ska betalas i form av effektavgift. 

Figur 3 exemplifierar lastprofilen (effektuttag timme per timme) i samma 

konferenslokal under ett dygn i vinter.  

 

Figur 3: Exempel på effekttopp i en lokal under ett dygn 

 

Mellan kl. 09:00 och 12:00 sker de högsta timmedeleffektuttagen, som når 58 kW. Om 

toppeffekten kapas skulle den nya max effekten bli 48 kW, dvs en minskning på 17% 

effektbehov. Energin som skulle behöva sparas, flyttas eller lagras är 20 kWh. 

 

Lastprofilen i bostäder som inte använder el som uppvärmningskälla, tex de flesta 

flerbostadshus, följer ungefär samma mönster. Det är perioden mellan ca kl 17:00 och 

kl. 23:00 där belastningen (fastighetsel+hushållsel) är som högst och där effekttopparna 

sker3. Variationer kan uppstå om elen används för uppvärmning istället för fjärrvärme.  

Däremot behöver lastprofiler i olika typer av lokaler såsom kontor, skolor, köpcentra, 

hotell, mm inte vara homogena. Även inom samma byggnadskategori kan eluttaget 

variera beroende på vilka specifika verksamheter som pågår, arbetstider, 

uppvärmningssystem, mm. Det finns inte så många mätstudier kring lastkurvor i olika 

typer av lokaler i Sverige. I Figur 4 visas exempel på timvärden under ett dygn 

(fastighetsel+ verksamhetsel) på olika typer av lokaler med signifikativa effekttoppar. 

Informationen har tillhandahållits av flera fastighetsägare. 

 

 

 

                                                 

3 Bennich, P. (2008), Resultat av mätningar i 400 bostäder. Presentation vid Energimyndighetens hearing 

27/5 2008. 
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Figur 4: Exempel på effekttoppar i verkliga lokaler 

 

De intervjuade fastighetsägarna (lokalfastigheter) anser att effekttopparna på elsidan 

inte är lika prioriterade som på fjärrvärmesidan, och därför sker sällan någon typ av 

uppföljning eller analys av dessa. Detta beror på att kostnaden av fastighetselen är oftast 

mindre än kostnaden av fjärrvärme (ej eluppvärmda lokaler).  

Eleffektoppar i lokaler som inte värms med el (de flesta) anses orsakas av 

verksamheten, inte av fastighetens tekniska system (ventilation, allmän belysning, …) 

som har en jämnare lastkurva under arbetstimmarna. Som fastighetsägare som hyr ut 

lokalen bedömer man att det inte går att påverka lastkurvan eftersom det är hyresgästen 

som har rådigheten över den energianvändningen. Situationen kan dock förändras de 

kommande åren när fastigheter som erbjuder parkeringsplatser börjar installera 

laddningsstationer för elbilar, som kan behöva höga effektuttag. 

En omfattande och uppdaterad mätstudie av lastprofiler i olika typer av lokaler, som 

inkluderar hur lasten fördelas mellan fastighet och verksamhet, vilka tidsperioder under 

dygnet där effekttoppar finns och även vilka system eller elektrisk utrustning som är 

orsaken till effekttopparna skulle behövas för att få en bättre förståelse av 

problematiken. 

 

2.3 Effektreduktion 

Incitamentet för att minska effektuttaget finns både hos elnätsbolag, som vill ha jämnare 

elförsörjning för att inte behöva investera i kostsamma förstärkningar av elnätet, och 

hos fastighetsägare, som betalar en avgift för uttagen effekt eller abonnerad kapacitet. 

Höga effektuttag kan hanteras med hjälp av en eller flera av följande strategier:  
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a) Minskning av installerad effekt (”effekteffektivisering”) 

Att minska den totala installerade effekten är förstås inte möjligt i alla fall. Exempel på 

åtgärder för att minska den installerade effekten är, på fastighetselsidan, byte mot LED-

belysning och byte mot effektiva fläktar och pumpar för ventilation. När det gäller 

verksamhetsel är det användning av effektiv utrustning som gäller. Minskning av 

installerad effekt innebär en minskning av använd effekt och energi, men inte 

nödvändigtvis utjämning av effekttoppar. 

 

b) Styrning av lokalens effektuttag:  

Laststyrning innebär att uttaget från elnätet förflyttas i tiden på ett sätt som jämnar ut 

byggnadens lastkurva och som har minimal påverkan på byggandens innemiljö eller på 

verksamheten som sker i den. Laststyrning innebär inte att energianvändning minskar, 

men kostnaden av den använda energin kan vara mindre om uttaget sker när elen är 

billigare (vid timdebitering).  

Laststyrning kan vara indirekt, dvs fastighetsägare eller hyresgäst styr själva 

effektuttaget med hjälp av signaler från tarifferna, eller direkt, där elnätsbolagen styr 

över fastighetens laster, genom att, under en viss tidsperiod, koppla bort et antal 

förvalda laster. Direktlaststyrning förekommer mest i några elkrävande industrier.  

Möjligheter att styra eluttag i fastighetens tekniska system (fastighetsel) är begränsade. I 

de fall där uppvärmning sker med el (tex med värmepumpar, vilket är ovanligt i 

lokalfastigheter) kan man utnyttja byggnadens värmetröghet för att koppla bort lasten 

under en period. Däremot är det svårt att styra över ventilationssystem och belysning 

utan att påverka innemiljön.  

I lokalfastigheter är verksamhetselen som har större potential för att bidra till en 

effektutjämning, och styrningsåtgärder varierar från fall till fall, beroende på 

verksamhet, verksamhetsutövare och servicekrav. 

 

c) Energilagring:  

I detta fall förflyttas uttaget från elnätet i tiden utan att det blir någon förändring på 

byggnadens lastkurva. Alltså byggnadens ”interna” effekttoppar blir oförändrade, och 

det är energilagret som jämnar ut effektuttag från elnätet.  

En till strategi kan vara egen elproduktion med solceller, fast effektreduktionen sker då 

bara när väderförhållande är gynnsamma.  
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Figur 5: Strategier för effekthantering. Elnäts effektuttag innan/efter (lastkurvorna är exempel, det 

finns andra möjliga effektprofiler) 

 

Konceptet ”efterfrågeflexibilitet” blir viktigare och viktigare de kommande åren. 

Efterfrågeflexibilitet innebär en frivillig ändring av efterfrågat effektuttag från elnätet 

under en viss tidsperiod till följd av någon typ av incitament, till exempel till följd av 

höga elpriser (elhandel och/eller nätöverföringsavgift) eller effektuttagavgifter när 

efterfrågan på el är hög. Laststyrning och energilagring är två resurser för att sätta 

efterfrågeflexibilitet i praktiken. 

Hos en stor del av de intervjuade fastighetsägare sker inköp av större andel el (ca 70-

80%) på terminbasis, därför medför elprissignaler inte så stort incitament. Däremot kan 

effektavgifter och även tidsdifferentierade elöverföringsavgifter ha en större påverkan 

(se nästa avsnitt). 
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3. KOSTNADEN AV ELEFFEKT 

 

3.1 Nättariffer  

Detta avsnitt behandlar frågan ”Hur mycket blir besparingen om man minskar 

effektuttaget?”.  Kostnaden av den eleffekt som en fastighet utnyttjar ingår i 

elnätstariffer. Elnätsbolagen utformar själva sina nättariffer. Tarifferna måste dock 

förhålla sig till några generella krav, bl. a.: 

- Tarifferna måste vara objektiva, dvs de olika avgiftsnivåerna måste reflektera de 

kostnaderna som nätföretaget har för respektive kundkategori. 

- Tarifferna måste gynna ett effektivt utnyttjande av elnätet, dvs sträva efter en 

minskning av andelen nätförluster samt en utjämning av belastningen på nätet 

Nättariffer kan baseras på uttagen energi (kWh) eller uttagen effekt (kW), eller 

kombination av dessa. Elnätsabonnemang brukar delas i två stora grupper:  

- ”Säkringsabonnemang”, där en fast och fysisk begränsning på effektuttag finns. 

Ekonomiska besparingarna som kan uppnås av kunden för ett minskat 

toppeffektuttag beror på att kunden kan minska säkringen.  

- ”Effektabonnemang” (lågspänning eller högspänning), ingen fast begränsning på 

effektuttag finns.  Ekonomiska besparingarna som kan uppnås av kunden för ett 

minskat toppeffektuttag beror på en lägre effektdebitering. 

Förenklat kan man säga att de allra flesta mindre kunder/elanvändare har 

säkringsabonnemang medan effektabonnemang är vanligare hos större kunder. 

Medelstora och stora lokaler med en gemensam mätare för fastighets- och 

verksamhetsel har ofta effektabonnemang. En s.k. effekttaxa eller effektavgift, dvs en 

avgift för ett visst effektuttag, förekommer alltid i effektabonnemang, och i några fall i 

säkringsabonnemang.  

Struktur på en elnätsfaktura till ett säkrings- och effektabonnemang varierar beroende 

på energiföretag, men normalt består kostnaderna av nedanstående delar (förenklad 

struktur, ytterligare variationer och små avgifter kan förekomma): 

Komponent Säkrings-

abonnemang 

Effekt-

abonnemang 

Fast: fast belopp (betalas per månad eller per år) som täcker 

elnätsbolagens kundsärkostnader såsom administration, mätning 

och fakturering samt kapacitetskostnader för säkringskunder. 

X X 

Effekt: variabel komponent som är effektberoende (kr/kW) och 

som kan bestå av flera delar. Taxan täcker elnätsbolagens 

kapacitetskostnader (kapital, drift och underhåll) samt fasta och 

rörliga kostnader av överliggande nät 

Enstaka fall 

(men blir 

vanligare) 

X 

Överföring: variabel komponent som är energiberoende (kr/kWh). 

Kan särskilja elanvändningen under en höglastperiod (tex 

vardagar mellan kl. 06-22 november till december). Taxan täcker 

elnätsbolagens nätförluster i egna nätet och i överliggande nätet. 

X X 

Moms: 25% på alla andra priskomponenter X X 
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3.2 Säkringsabonnemang 

Energimarknadsinspektionen (Ei) sammanställer varje år nättarifferna som 

elnätsföretagen i hela landet rapporterar. Sammanställningen över ”större 

säkringskunder”, som kan tillämpas tex i mindre och medelstora lokalfastigheter, visar 

bl. a. den fasta och den variabla kostnaden (”fast avgift” respektive ”rörlig avgift”) i 

olika kategorier eller storlekar på säkring. Olika elnätsbolag erbjuder egentligen olika 

storlekar på säkring därför är sammanställningen en förenklad version av verkligheten. 

Tabell 1 visar en jämförelse av de olika säkringskategorier som baseras på medelvärden 

av tarifferna (utan moms) som Ei har sammanställt för året 20174.  

 

Säkring (A) 35 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 

Effekt (kW) 24 kW 44 kW 55 kW 69 kW 87 kW 111 kW 

Medelvärde Fast avgift (kr/år) 6 312 11 800 15 071 18 720 23 275 30 856 

Maxvärde fast avgift (kr/år) 13 059 23 859 28 812 36 392 45 572 59 420 

Minvärde fast avgift (kr/år) 1 213 1 983 4 600 5 600 6 850 8 600 

Medelvärde Rörlig avgift (öre/kWh) 17 17 17 17 17 17 

Maxvärde rörlig avgift (öre/kWh) 53 53 42 42 42 42 

Minvärde rörlig avgift (öre/kWh) 4 4 4 4 4 4 

Tabell 1: jämförelse tariffer ”större säkringskunder” utifrån Ei sammanställning av nättariffer 

 

Tabell 1visar att det finns stora prisskillnader mellan de dyraste och de billigaste 

tarifferna. Oavsett säkringskategori blir den rörliga överföringsavgiften ungefär samma. 

Abonnenten kan minska sina effektkostnader genom att minska säkringen. Tabell 2 

visar de potentiella besparingarna vid byte till en mindre säkring. 

 

Minskning av säkring 
från 63A 

till 35A 

från 80 till 

63A 

från 100 

till 80A 

från 125 

till 80A 

från 160 

till 125A 

Effektminskning (kW) 20 11 14 18 24 

Medelbesparing kr/år 5 480 3 728 3 881 4 725 7 087 

Besparing per kW (kr/kW år) 274 339 277 262 295 

Tabell 2: effektbesparing i form av minskning av säkring utifrån Ei sammanställning av nättariffer 

 

Enligt Tabell 2 ligger medelbesparing mellan 262 och 339 kr/kW år, förutsatt att det 

är möjligt att minska säkring.  

                                                 

4 http://ei.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/elnatsforetag-arsrapporter/ , ”större säkringskunder” 

http://ei.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/elnatsforetag-arsrapporter/
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Gruppering av flera säkringsabonnemang som finns i samma byggnad till ett 

gemensamt abonnemang som än mindre än summan av de befintliga ger bättre 

förutsättningar för effekt- och ekonomisk besparing. 

Det kan börja bli vanligare att säkringsabonnemang innehåller en särskild effektavgift. 

Göteborg Energi (i Partille) och Karlstads El- och Stadsnät är några exempel på det. 

 

3.3 Effektabonnemang 

Sammanställningen som Energimarknadsinspektionen (Ei) redovisar för ”effektkunder” 

speglar tyvärr inte komplexiteten av effekttarifferna över hela landet, utan visar en 

förenklad version så att alla tarifferna kan jämföras i en gemensam mall.  

För att illustrera de olika prismodeller som finns för effektabonnemang har ett antal 

elnätstariffer kartlagts i denna förstudie. Sammanställningen baseras på uppgifterna som 

finns på elnätsföretagens hemsidor och som gäller juli-dec 2017. Totalt har 70 olika 

tariffer (35 lågspänning och 35 högspänning) från 20 elnätsbolag kartlagts. Detaljerade 

uppgifter finns i Bilaga 1. Utifrån kartläggningen har följande strukturer på effekttaxa 

identifierats: 

 

a) Uppmätt effektuttag (”Effektavgift”)+ ev. Höglastavgift: 

Kunden betalar för en uppmätt debiteringsgrundande effekt varje månad. Under en 

viss period (”högtid” eller ”höglast”) kan ett tillägg för uttagen effekten under 

perioden förekomma. Månaderna som ingår i höglastperioden är vanligtvis 

november-mars. Timmarna som ingår kan vara: alla dagar hela dygn / vardagar kl 

06-18 /vardagar kl 06-22. 

b) Abonnerad effekt + Överuttagavgift + ev. Höglastavgift:  

Kunden avtalar en viss toppeffekt som maximalt kommer att utnyttjas och betalar 

för den. Om den verkliga (uppmäta) effekten blir högre än den abonnerade måste 

kunden betala en överuttagsavgift för differensen. Eventuellt kan en höglastavgift 

också förekomma. 

I några tariffer sker även kombinationer av olika av de ovannämnda komponenterna. 

 

Effektabonnemang

Fast Effekt Överföring

Abonnerad effekt
+ överuttagavgift
+ev. höglastavgift

Uppmätt Effekt
+ ev. höglastavgift

eller

 

Figur 6: Förenklad struktur av elnätstariff i effektabonnemang 
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Debiteringsgrundande effekt, dvs vilken effekt som används för att beräkna de olika 

priskomponenterna, skiljer sig väldigt mycket i olika elnätsbolag. Följande 

debiteringsgrundande effekter har identifierats i de kartlagda tarifferna: 

 

Priskomponent Debiteringsgrundande effekt 

Abonnerad effekt avtalad (ej uppmätt) högst timmedeleffekt 

Överuttag högsta timmedeleffekt under en månad 

medelvärdet två högsta timmedeleffekter under ett kalenderår (skilda månader) 

Effektavgift högsta timmedeleffekt under en månad 

medelvärdet två högsta timmedeleffekter under en månad 

högsta timmedeleffekt under de senaste 12 månader eller senaste året. 

Höglastavgift högsta timmedeleffekt under höglastperioden varje månad 

högsta timmedeleffekt under hela höglastperioden 

 

Betalningen av de olika komponenterna kan ske månadsvis eller på årsbasis.  

Utformning av effekttarifferna är inte alls homogen bland olika elnätsbolag (och inte 

heller lättförståelig i många fall) vilket gör det svårt för en fastighetsägare med 

verksamhet i olika delar av landet att jämföra kostnad på uttagen effekt. Begreppen som 

används är olika, och i vissa fall kan samma koncept (tex ”effektavgift”) ha olika 

betydelse i olika elnätsbolag. 

Det är värt att notera att de flesta tarifferna ”straffar” isolerade höga timeffektuttag och 

inte medelvärdet av ett antal höga timeffektuttag. (tex i några fall lägger det högsta 

medeleffektuttaget under en timme av 8 760 som året har grunden till den taxa som ska 

betalas under hela året).  

Utifrån de kartlagda tarifferna har den årliga kostnaden av en kW under en timme 

(vinter, vardag, mellan k. 6:00 och 18:00) i olika elnätsområden med höga respektive 

låga effekttaxor beräknats: 

Abonnerad 

effekt 

(kr/kW mån)

Överuttag 

avgift 

(kr/kW mån)

Effektavgift 

(kr/kW mån)

Höglastavgift 

(kr/kW mån)
Effektkostnad     

(kr/kW år, 

ekl. moms)

Fast avgift 

(kr/år)

Överföring 

(öre/kWh)

Tariff 1 LS 37,1 74 1335 800 9,0

Tariff 2 LS 4 9 36,3 591 16 300 8,3/11,2

Tariff 3 HS 39 78 1404 15 000 2,4

Tariff 4 HS 11,9 24 24,3 550 15 500 2,2

Tariff 5 LS 96,0 1152 3 000 9,6/45,8

Tariff 6 LS 14,1 33,1 334 6 000 7,5

Tariff 7 HS 28,4 100,0 841 18 000 4,9

Tariff 8 HS 11,3 27,3 272 12 000 5,5  

LS: lågspänning. HS: högspänning. Tariffer gäller under 2017. Tariffer med överföringsavgift> 0 

kr/kWh. Effektuttag under högtid. Effekt överstiger abonnerad effekt. Höglasttid: nov-mars. 

Tabell 3: jämförelse årlig effektkostnad av 1 kW enligt olika tariffer. 
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Kostnaden av det utnyttjade effektuttaget varierar väldigt mycket beroende på tariff och 

elnätsbolag. För tariffer med abonnerad effekt varierar effektkostaden (när uttaget 

överstiger den avtalade effekten) mellan 550 och 1404 kr/kW och år, medan för tariffer 

med effektavgift (uppmätt effekt) ligger kostnaden mellan 272 och 1152 kr/kW och år. 

Medelkostnad av de 70 kartlagda tarifferna ligger på ca 709 kr/kW år (exkl. moms). 

Värdet representerar den ekonomiska besparingspotentialen om kunden sparar 1 kW 

från en effekttopp eller om kunden flyttar effektuttaget till en annan tidpunkt med lägre 

total effekt för att få en jämnare belastning (efterfrågeflexibilitet). 

Minskat effektuttag innebär även en ekonomisk besparing för elnätsbolagen eftersom 

dyra investeringar i nya ledningar kan undvikas och nätförluster minskar (eftersom 

förlusterna är proportionerliga till lasten i kvadrat). 

 

Nättariffen har potential att direkt påverka kundens lastprofil genom att skicka 

ekonomiska styrsignaler (dynamiska nättariffer). Tarifferna utformas av elnätsföretagen 

och, i nuläge, har Energimarknadsinspektionen (Ei) bara möjlighet att utforma riktlinjer 

och ramverk.   

Ei anser att det skulle underlätta för nätkunderna om nättarifferna vore mer likartat 

utformade5. En föreskrift eller ett allmänt råd skulle leda till mer harmoniserade tariffer 

över hela landet. Innehållet kan handla om vilka tariffkomponenter som ska finnas, hur 

många timvärden under månaden som ska vara debiteringsgrundande, vilka perioder 

under året som ska räknas som separata belastningslägen under dygnet, mm. För att 

kunna ta fram en föreskrift/allmänt råd skulle en grundlig kartläggning och utvärdering 

av den befintliga tariffutformningen i Sverige behövas. 

Ei anser också att nättariffer ska vara tidsbaserade och tidsdifferentierade (med tider för 

hög- och låglast): dessa typer av tariffer kan stimulera efterfrågeflexibilitet och därför 

minska effektproblemtiken. 

För närvarande finns inga särskilda regler om nättariffer för elbilar. Nättariffer som är 

lämpliga för laddning av elbilar är sådana som ger incitament till kunderna att styra sin 

förbrukning till låglasttid. En övergång från s.k. säkringstariff till en effekttariff ger ett 

sådant incitament. Om effektavgiften dessutom differentieras över tiden för att 

reflektera lastsituationen blir incitamenten starkare.  

 

                                                 

5 Energimarknadsinspektionen Ei R2016:15”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet” (2016) 
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4. LADDSTATIONER FÖR ELBILAR 

 

4.1 Utveckling av elfordon i Sverige 

Antalet elfordon (”electric vehicles”, EV) i Sverige slutet av Q2 2017 var 35 0006, varav 

ca 2/3 var laddhybrider (PHEV) och 1/3 rena elfordon (PEV). Trots att antalet elfordon 

utgör fortfarande en bråkdel av det totala fordonsbeståndet är den exponentiella 

tillväxten som kan ha stor betydelse. Laddinfrastruktur har också vuxit markant de 

senaste åren. Idag finns det ca 3 5007 laddningspunkter i Sverige. Figur 7 visar ökning 

av elfordonsbeståndet respektive antal publika laddpunkter i Sverige under de senaste 

åren.  

 

Figur 7: antal laddbara fordon i Sverige 2012-2017(Q2) och publik laddinfrastruktur 2015-2017(Q2). 

Källa: www.elbilstatistik.se / www.laddinfra.se 

 

Det är svårt att ge en prognos om antal elfordon som kommer att finnas i Sverige de 

närmaste åren. På den ekonomiska sidan ger sjunkande elfordonspriser och det statliga 

stödet för inköp av elbilar8 större incitament för beställarna. Samtidigt är idag 

efterfrågan av några bilmodeller större än produktionskapacitet, vilket leder till stora 

väntetider.  

Påverkan av elfordonsladdning på fastighetens lastprofil beror förstås på antalet 

laddstationer som finns och på antal och typ av elfordon som står parkerade, men även 

på tillgängliga laddeffekter och på hur styrning av laddstationerna sker.  

                                                 

6 www.elbilsstatistik.se  statistik tom 2017-06-30 

7 www.laddinfra.se statistik tom 2017-06-30 

8 Supermiljöbilspremie, 40 000 kr/bil. Troligen kommer stödet att ersättas av ett bonus-malus system 

under 2018. 

http://www.elbilstatistik.se/
http://www.laddinfra.se/
http://www.elbilsstatistik.se/
http://www.laddinfra.se/
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4.2 Laddinfrastruktur 

En laddpark (till exempel i ett garage) består av flera laddstationer. En laddstation kan 

sitta i en stolpe (laddstolpe) eller monteras på en vägg (s.k. ”wall box”). Varje 

laddstation består av en eller flera laddpunkter (oftast två laddpunkter per laddstation). 

Varje laddpunkt motsvarar ett uttag och en laddmöjlighet för ett fordon. En laddpunkt 

kan leverera växelström (AC), vilket är vanligast, eller likström (DC). Batteriet som 

sitter i ett elfordon fungerar således med likström, därför en likriktare eller 

ombordladdare (”On board Charger” eller OBC och som sitter i själva elfordonet) 

används vid laddning med växelström.  

Laddning kan ske med olika effekter. Beroende på effekt kan man dela laddstationer i 

olika grupper:  

- Normalladdning: laddning med låg laddeffekt (Enfas upp till 7,4 kW) under lång 

tid (8-10 timmar).  

- Semisnabbladdning: laddning med högre effekter (Trefas upp till 22 kW) under 

kortare tider (från 30 min till ca 2 timmar). 

- Snabbladdning: kort laddningstid (ca 20-30 minuter för att ladda 80% av batteriets 

kapacitet) och höga effekter (oftast DC upp till 50 kW) 

- Ultrasnabbladdning: upp till 350 kW DC. Finns bara ett begränsat antal som är 

kommersiella. Det pågår forskning och utvecklingsarbete kring det. 

 

Det är viktig att påpeka att den effekt ett elfordon laddas med bestäms av fordonet. Till 

exempel kommer ett elfordon med en likriktare som klarar 7,4 kW laddas med maximalt 

denna effekt även om det är anslutet till en laddstation som kan leverera 11 eller 22 kW. 

Tabell 4 visar de vanligaste laddningseffekter som används samt antal publika 

laddstationer av varje typ i Sverige Q2 2017: 

Typ AC/DC Fas Amper 

(A) 

Effekt 

(kW) 

Andel/Antal1 Mil/timme 

laddning2 

Normalladdning AC Enfas 230V 10 A 2,3 kW Privata ägare ca 1 mil 

Normalladdning AC Enfas 230V 16 A 3,7 kW 36% (1245) 

1245) 

ca 2 mil 

Normalladdning AC Enfas 230V 32 A 7,4 kW 8% (265) ca 4-5 mil 

Semisnabbladdning AC Trefas 400V 16 A 11 kW 11% (369) ca 5-6 mil 

Semisnabbladdning AC Trefas 400V 32 A 22 kW 27% (947) ca 11 mil 

Snabbladdning AC Trefas 400V 63 A 43 kW 3% (123) ca 22 mil 

Snabbladdning DC 400 V 125 A 50 kW 12% (428) ca 25 mil 

Ultrasnabb DC 400 V 325 A >125 kW 3% (126) > 60 mil 

1) Andel/antal publika laddpunkter baserat på http://laddinfra.se/start/statistik/ Q2 2017 

2) Mil som en elfordon kan köra efter entimmes laddning (antaget 2kWh/mil). 

Tabell 4: vanliga alternativ för laddning av elfordon 

 

http://laddinfra.se/start/statistik/
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Figur 8: exempel på laddstation. Källa: Chargestorm 

 

Tabell 5 visar olika elbilsmodeller med olika laddeffekter: 

Bil Typ Laddeffekt Max 

(kW) 

Batteri (kWh) Kontaktdon 

Nissan Leaf 2017 Elbil 6,6 kW/ 50 kW 30 kWh Typ 1/CHAdeMo 

Renault Zoe r90 Elbil 22 kW 41 kWh Typ 2 

Opel Ampera-e 2017 Elbil 7,2 / 50 kW 60 kWh Typ 2 / CCS 

Hyundai Ionic Electric Elbil 6,6 / 70 kW 28 kWh Typ 2 / CCS 

BMW i3 Elbil 7,4 / 50 kW 33 kWh Typ 2 / CCS 

Tesla Model S75 Elbil 11 /136 kW 75 kWh Typ 2 / Tesla 

Toyota Prius plug-in Laddhybrid 3,3 kW 8,8 kWh Typ 1 

Mitsubishi Outlander PHV Laddhybrid 3,7 kW 12 kWh Typ 1 

Volskwagen Passat GTE Laddhybrid 3,7 kW 9,9 kWh Typ 2 

Volvo V60 Laddhybrid Laddhybrid 3,7 kW 11,2 kWh Typ 2 

Tabell 5: exempel på olika elbilar och laddhybrider : batteriets kapacitet, laddeffekt och typ av 

kontaktdon. Källa: Tidningen Elbilen, chargestorm.se 

 

De allra flesta fordon som idag använder publika laddstationer är förberedda för AC-

laddning med låg effekt (3-7 kW) och en stor del (2/3) är laddhybrider med mindre 

batterier (8-12 kWh) . De nya modellerna kommer med större batterier (30-60 kWh) och 

ombordladdare (likriktare) som tillåter större AC-effekter. Dimensionering av nya 

laddstationer borde göras med hänsyn till framtidsförutsättningar. 
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Laddstationer kan förses med olika typer av anslutningskontakter och ev. kablar. De 

vanligaste typerna av kontaktdon är:  

- Schuko: standardiserade kontakten för hushållen (16A enfas). Rekommenderas 

dock inte för laddning av elfordon pga. viss brandrisk.  

- CEE: industrikontakter (blå-enfas/röd-trefas). Rekommenderas dock inte för 

laddning av elfordon eftersom den saknar kommunikationsmöjlighet. 

- Typ 1: (Yazaki/SAE J1772). Används av asiatiska biltillverkare och är avsedd för 

strömstyrkor upp till 32A enfas och har ett signalstift för kommunikation. 

- Typ 2: (Menekes) standard för laddning av elfordon i Europa. Upp till 70A enfas 

eller 63A trefas. Två signalstift för kommunikation mellan elbil och laddstation 

- ChadeMo: japansk kontakt med likström. Upp till 500V och 120 A. Åtta stift 

används för kommunikation, dvs utökade styrningsmöjligheter. 

- CCS: (Combo 2) kontakt som klarar att ladda med både likström och växelström. 

En typ2 kontakt kan anslutas i den för AC-laddning. Standard i Europa. 

- Tesla: egenutvecklade kontakttyp som används för DC-laddning upp till 135kW 

 

 

Typ 1 

  

Typ 2 

 

CHAdeMo 
 

CCS (Combo 2) 

Figur 9: vanligaste kontaktdon för laddning av elfordon. Källa: Elsäkerhetsverket 

 

En laddkabel kan ha olika kontakter i ändarna Det finns olika laddkablar som kan 

konvertera mellan de olika standarderna (till exempel mellan typ 1 och typ 2, mellan 

CHAdeMo och Tesla, mm). Från och med 2017 bestämde EU att Typ 2-kontakten ska 

vara standard för normal- och semisnabbladdning i EU samt CCS-kontakten är standard 

för snabbladdning. 
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För laddning av elfordon kan fyra säkerhetsnivåer eller ”modes” användas. Inom EU 

har det fastställts att Mode 3 ska vara standard för normal och semisnabbladdning samt 

att Mode 4 ska vara standard för snabbladdning.  

Det finns ett antal standarder som reglerar de egenskaperna av utrustningen som 

används för laddning av elfordon, inklusive kompatibilitet och kommunikation mellan 

laddstationer och elfordon: IEC 61851, IEC 62192, ISO/IEC 15118. Det finns även 

OCPP-standarden för kommunikation mellan laddstationer och en central operatör (tex 

elbolag eller parkeringsbolag) som kan styra flera laddparker. 

 

Installationskostnad av en laddstation i en publik laddpark, som till exempel ett 

köpcentrum, varierar väldigt mycket beroende på laddeffekt. Kostnaden för en normal 

laddningsstation ligger på ca 8-15 kkr9, för en semisnabb runt 20-50 kkr10 och för snabb 

laddstation på ca 250 kkr11 (priser utan moms) Dessutom kan kostnaden för anpassning 

av fastighetens elnät (kabeldragning och ev. uppgradering av abonnemang) , 

kommunikation och andra tillkomma. Summan av dessa poster är oftast större än själva 

laddstationerna. Det finns ett statligt stöd som organisationer kan söka för att 

delfinansiera investering i laddstationer (Klimatklivet, söks via Naturvårdsverket). 

Installation och drift av publika laddstationer innebär samarbete mellan följande aktörer: 

- Tillverkare av laddstation: inklusive hårdvara (fysisk laddstolpe eller wallbox), 

nödvändig mjukvara för styrning av laddningen och eventuellt mjukvara för 

kompletterande tjänster (betalning t ex). Några av de största tillverkare av 

laddstationer för publika laddparker i Sverige är : Chargestorm, ABB, Garo, 

- Operatör: företag som säljer en nyckelfärdig lösning (totalleverantör) inklusive 

hårdvara, mjukvara och drift och underhållstjänster (betalningssystem, 

rapportering, kundtjänst) och ev. styrning av laddstationer. Exempel på 

operatörer är Fortum Charge&Drive, Vattenfall inCharge, Göteborg Energi, 

eways, Clever.  

- Beställare: kan vara till exempel en fastighetsägare eller ett parkeringsbolag som 

upphandlar infrastrukturen och tjänsten. 

Samarbete mellan operatören och beställaren är viktig för att samla in värdefull statistik 

av de genomförda laddningar som kan vara till hjälp för att dimensionera kommande 

laddstationer och utforma styrningen så att effektuttaget minimeras. Exempel på 

uppgifter som kan vara intressanta att samla är:  

- hur mycket energi och vilken max effekt som levereras under laddningen 

- laddningstid samt tiden där laddningen börjar 

- totaltid som bilen står parkerad (inklusive tiden där laddpunkten inte används) 

- typ av användare/fordon: privatperson/besökare, tjänstebil, anställd, servicebil 

 

                                                 

9 Källa: Chergestorm  

10 Källa: emobility.se  

11 Källa: Tidningen elbilen nr 5 2017 
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4.3 Effektstyrning i laddstationer 

I publika laddparker (grupper av laddstationer) som ligger i anslutningen till en lokal 

med garage eller p-hus (tex köpcentra, idrottsanläggning eller kontor) kommer 

effektstyrning av laddstationerna för att undvika för höga effektuttag/ effekttoppar bli en 

angelägen fråga i framtiden. 

Idag är antalet laddstationer/laddpunkter i de laddparker som finns i Sverige fortfarande 

litet. Det är väldigt sällan att man hittar mer än 5-6 laddpunkter i en och samma 

laddpark. Dessutom är det inte alls vanligt att alla laddpunkter är upptagna.  

Därför är idag effektbalansering av laddstationer i Sverige omogen. Laststyrnings 

lösning som används nuförtiden är mycket enkel (tex en laddstolpe med två laddpunkter 

på 22 kW var som styrs så att vid användning av en laddpunkt blir effekten hela 22 kW 

och vid användning av två laddpunkter halverar effekten till varje laddpunkt 11 

kW+11kW). 

Figur 10 visar ett exempel på lastprofil i en existerande laddpark utan någon typ av 

laststyrning med 10 st enfas 16A laddpunkter (max effekt 3,7 kW per laddstolpe, 37 kW 

totalt i laddparken) under en vecka. 

 
Figur 10: lastprofil i en laddpark under en vecka (10 st. x 3,7 kW laddpunkter). Källa: anonymiseras 

 

Exemplet visar att toppeffekten är drygt 21 kW (måndag kl. 08:00), dvs att max 6-7 

elfordon har laddats samtidigt. Under 80% av alla veckans timmar har effektuttaget 

varit mindre än 5 kW. Bara under 8% av alla timmar har effekten överstigit 10 kW. Med 

ett fungerande laststyrningssystem skulle effekttopparna kunna optimeras betydligt. 

Även om det totala effektuttaget i detta exempel inte låter betydande, så är det lätt att se 

vad som skulle kunna hända vid en framtida uppskalning (användning av större AC-

laddeffekter och större antal laddpunkter). Läggs någon DC-snabbladdare till så skulle 

påverkan bli ännu större.  

Om samma p-hus utökas och uppgraderas i framtiden till 19 st. 11kW + 1 st. 50 kW 

laddpunkter (totalt 20 laddpunkter) kan toppeffekten nå 259 kW om ingen laststyrning 

sker. Vid en effektkostnad på tex 700kr/ kW år (Se avsnitt 3: ”Kostnad av eleffekt”) kan 

effektnotan för fastighetsägaren bli ca 180 kkr/år. Energikostnaden (kWh) tillkommer. 
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De kommande åren förväntas antal elfordon och laddpunkter växa enormt. Storleken på 

laddparker (antal laddpunkter i ett p-hus tex) kommer också växa. Dessutom kommer 

nya bilarna med större laddeffekter (högre effektuttag) och större batterier (högre 

energikapacitet). 

Vid byggnation av en laddpark samt vid val av laststyrningsstrategi är det viktig att 

förutse laddningsvanor och beteende hos elfordonsägare som kommer att använda 

laddstationerna. Dessa kan vara olika för olika typer av lokaler (köpcentra, kontor, 

idrottsanläggning, mm) och olika målgrupper/typer av fordon (privata besökare, 

anställda i fastigheten, servicebilar som ”sover” i laddparken). Exempel på frågor som 

borde ställas inför val av en laststyrning strategi är: 

- Vilka användare kommer att parkera/använda laddstationerna? 

- Hur mycket energi behöver användaren ladda? (till exempel en besökare eller en 

anställd som parkerar varje dag för att ta sig hem) Hur långt bort bor användaren?  

- Hur lång tid kommer användaren att ha bilen parkerad? (och därmed vilken 

laddeffekt behövs för att ”tanka” bilen till önskad batterinivå? Vilka arbetstider 

har pendlarna och hur länge brukar en besökare parkera? Bilens räckvidd? 

- Hur mycket är användaren villig att betala för laddningen?  

- Räcker det att ladda servicebilarna på natten för att täcka hela dygnets behov? (i 

så fall behöver inte dessa fordon parkera vid en laddpunkt under dagen) 

 

Exempel på olika laststyrningsstrategier för att begränsa effektuttaget kan vara: 

- Alla fordon får lika mycket laddeffekt: Ju flera fordon parkerade desto mindre 

effekt för alla. 

- De fordon som kopplas in först får högst effekt: När dessa laddas färdigt då höjs 

effekten till resten.  

- De fordon som betalar mest får högre effekt: användaren får välja vilken effekt 

som ska användas och betala efter det. 

- Ett antal laddpunkter erbjuder samma låg effekt medan andra laddpunkter 

erbjuder högre effekt: risk finns att fordonen parkerar utan att ta hänsyn till detta. 

Effektreglering kan ske mot laddparken max önskade effekt (en maxeffekt fastställts för 

p-huset tex) eller mot fastigheten (maxeffekt fastställts för fastigheten plus p-huset, då 

styr systemet efter den tillgängliga effekten i fastigheten och laddstationerna utnyttjar 

den). Styrningen skulle även kunna utformas med hänsyn till elprissignaler (högre uttag 

vid låga elpriser och lägre vid höga elpriser). 

 

Val av laststyrningsstrategi påverkar val av betalningslösning och vice versa. Båda två 

hänger ihop. När laddstationer började installeras för några år sedan erbjöd de flesta 

kostnadsfri laddning. I samband med att antalet fordon som laddas ökar och att 

laddeffekter blir större börjar olika prismodeller att införas. 
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Enligt den befintliga lagstiftningen får andra som inte är elbolag inte sälja el. Detta 

innebär att en fastighetsägare får inte (enligt lagen) ta betalt per kWh. Det är fortfarande 

otydligt med de olika aktörernas roller när det gäller debitering av el. Alternativa 

lösningar har utformats för att komma runt. Exempel på olika sätt att få betalt för 

laddning av elfordon är: 

- Debitering per tid som fordonet laddar eller står parkerade vid en laddpunkt 

(kr/min). 

- Fastpris: i parkeringsavgiften ingår tjänsten (tex i centralplacerad och eftersökta p-

hus som har höga tim- eller månadsavgifter) 

- Betalning per levererad effekt (inte energi): man väljer en viss tjänstkvalitet eller 

laddningseffekt och betalar efter det. 

 

Andra faktorer kan påverka hur debiteringen sker. Till exempel om fastighetsägaren vill 

leverera en tjänst med bra kvalitet då kan det vara orättvist att debitera per tid om 

användaren inte har en garanti att en viss laddeffekt kommer att bli tillgänglig. 

 

Hemmaladdning eller laddning på natten med låga effekter borde i princip vara billigare 

för fordonsägare och den metoden som används i första hand. Laddning i publika 

laddparker under dagtid är ett komplement. Prisen för laddning borde ta hänsyn till hur 

mycket som kostar att ladda hemma, annars finns det risk att laddstationerna inte 

används om laddningen är för dyr. 

 

Det finns erfarenheter att hämta från andra länder med större andel elfordon och antal 

laddpunkter än i Sverige. Till exempel i Norge, med ca 170 000 laddbara elbilar12 och 

ca 9 000 laddpunkter, finns det Europas störst laddpark.  

Vulkan parking garage i Oslo är ett P-hus som ligger i ett område med bl. a. 

köpcentrum, hotell, idrottsanläggning och bostäder. P-huset har 450 p-platser, varav 102 

är utrustade med laddpunkter. De flesta laddpunkter kan leverera 22 kW. Det finns två 

DC-snabbladdare på 50 kW. Anläggningen kan leverera max 800 kW och har även ett 

50 kWh batterilager (skalbar till 200 kWh) för balansering av effektuttag. Laddningen 

är kostnadsfri men i framtiden kommer användarna kunna välja önskade laddeffekt och 

betala efter det. Laddpunkter är även förberedda för Vehicle-to-Grid (V2G), det vill 

säga dubbelriktad elförsörjning så att bilarna kan överföra el till nätet vid behov (se 

nästa avsnitt). 

 

 

 

 

                                                 

12 Norsk elbilförening https://elbil.no/elbilstatistikk/ Q2 2017. Rena elbilar : 119 000. Hybridbilar: 49 000 

https://elbil.no/elbilstatistikk/
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4.4 Vehicle-to-building (V2B) 

Dubbelriktad Vehicle-to-Building eller V2B beskrivs som en teknik som möjliggör att 

elfordon kan kommunicera med en laddstation så att fordonets batteri kan leverera el till 

byggnadens elnät. Om byggnaden är en bostad brukar begreppet ”Vehicle-to-Home” 

(V2H) användas.V2B är en variant av Vehicle-to-Grid (V2G), där elfordonen kan 

kommunicera med och leverera el till energibolagets elnät.  

Både V2G och V2B innebär att fordonet och laddstationen är förberedda för 

dubbelriktad laddning, från ett fordon till ett elnät och vice versa. Energin överförs från 

elnätet till elfordonet när fordonets batteri behöver laddas och från fordonet till elnätet 

eller till en fastighet vid särskilda höglastsituationer. Japan och japanska 

elbilstillverkare såsom Nissan, Toyota and Mitsubishi är pionjärer i området. 

En till variant av V2G, som skulle kunna användas i en laddpark (tex p-hus), är Vehicle-

to-Vehicle (V2V). I detta fall överförs ingen energi till nätet och inte heller till en 

byggnad utan fordonen med fulladdade batterier bidrar till en viss kapacitetsnivå och 

bara under en viss period med höglast till att ladda batterierna från andra fordon som 

nästan är tomma. När höglastsituationen utgår laddas de första fordonen fullt igen. 

 

Figur 11: Vehicle-to-buildning (V2B) principsschema 

 

Vehicle-to-Building kan ses som en lösning där fastighetsägaren, istället för att skaffa 

ett stationärt batteri, använder sig av batterierna som finns i de parkerade elfordon för 

att balansera effektuttaget. Fordonet blir ett mobilt energilager. Fordonets ägare kan få 

en ekonomisk ersättning för att ”låna ut” batteriet. I vissa fall kan fastighetsägaren själv 

äga eller leasa en egen bilpool, tex servicebilar, som skulle kunna utnyttjas. 

Ur en rationell synpunkt kan lösningen anses sund: personbilar används en liten andel 

av alla dygns timmar, dvs att största delen av dygnet står bilen parkerade och gör ingen 

nytta alls, trots att den är en kostsam resurs. Dessutom utnyttjas inte de rena elfordons 

batterier for fullt. Till exempel behöver en pendlare inte 30-60 kWh för att ta sig från 

hem till jobbet utan kanske 6-12 kWh, och den resterande kapaciteten eller en del av det 

skulle kunna användas på ett annat sätt. 
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Det finns förstås en del tekniska och praktiska hinder som gör att V2G/V2B är idag 

fortfarande inte en kommersiell lösning. Den största är hur V2B kan påverka batteriets 

livslängd och garanti från biltillverkaren. Ökade antal urladdningscykler samt höga 

effektuttag påverkar batteriets livslängd negativt. Biltillverkaren erbjuder en garanti för 

batteriet som inte längre skulle gälla om batteriet används till något annat än transport.  

För en elbilägare måste det finnas tillräckligt ekonomiskt incitament, dvs den ersättning 

som fastighetsägaren eller elnätbolaget ger för att kunna använda elbilens batteri måste 

vara större en batteriets degenereringskostnad. Batteriets slitage kan begränsas genom 

att ställa in styrsystemet så att en låg urladdningseffekt utnyttjas och urladdningsdjup 

(”Depth of discharge” -DoD) hålls nere. Till exempel, i ett elfordon med ett 40 kWh 

batteri kan urladdningsdjup begränsas till 10 kWh så att det alltid blir minst 30 kWh 

kvar (DoD till 25%) och max urladdningseffekt blir max 10 kW (c-faktor 0,25). Nyttan 

till fastigheten/nätet skulle komma från aggregationen av ett antal elfordon som ansluts 

samtidigt till V2B/V2G systemet. Det behövs dock djupare forskning kring hur 

V2B/V2G påverkar batteriets livslängd. 

Kommunikation mellan elfordonet och laddstationen är avgörande för att kunna 

implementera V2B lösningar. Idag är det CHAdeMo kontaktdon, som inte är standarden 

i Europa, som används i de flesta V2B/V2GB pilotprojekt. Biltillverkaren måste 

dessutom ”ge tillträde” så att laddstationen får information kring ett antal 

batteriparametrar. Utveckling av de befintliga protokollen och standarder för 

kommunikation borde förenkla för V2B/V2G lösningar i framtiden. 

 

Det finns ett antal pågående V2G demonstrationsprojekt i Europa, men inget i Sverige. 

Tabell 6 visar några exempel på pågående V2G pilotprojekt. 

 

Startår / ort Aktörer / År Beskrivning 

2016 Danmark      

Fredriksberg , Köpenhamn 

Nissan, 

Köpenhamns stad, 

Enel, Nuvve, DTU 

Tio eldrivna skåpbilar Nissan e-NV200, som 

används av kommunens personal som förvaltar-

VA anläggningar.  

2015 Holland             

Lombok, Utrech 

Nissan, Renault, 

Utrechs stad, 

LomboXnet 

V2G kombinerad med laddning av elbilar med 

solceller.  

2017 SEEV4City Amsterdam, 

Hamburg, Oslo, Leuven, 

Leicester, Newcastle Oslo, 

Deltagande 

kommuner, m fl. 

Sex olika pilotanläggningar med olika varianter 

av V2G 

2017/ Italien                    

Genua campus 

Nissan, Enel Två V2G laddare 

2017 Frankrike 

GridMotion project 

Peugeot/Citroen, 

Enel, Nuvve, DTU 

Femton elfordon och laddstationer anpassade 

efter V2G 

Tabell 6: Exempel på V2G demonstrationsprojekt 

 

http://greencharge.se/nyheter/danska-fredriksberg-forst-med-nissansenels-v2g/
http://www.northsearegion.eu/seev4-city/
https://cleantechnica.com/2017/05/18/v2g-pilot-in-italy-hopes-to-define-operating-standard/
http://media.groupe-psa.com/en/gridmotion-project-reducing-electric-vehicle-usage-cost-thanks-smart-charging-process
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5. LAGRING AV EL 

 

5.1 Energi- och effektlager i fastigheter 

Energilagring på kundnivå kan vara ett sätt begränsa effektuttaget i fastigheter. Den 

energin som lagras under låglastperioder kan användas för att jämna ut effektuttaget 

under de timmarna där effekttopparna sker. Egentligen borde vi prata om 

”effektlagring” i såna fall. 

Energilager kan definieras som “att skjuta upp ögonblicket för användning av en viss 

mängd producerad el, antingen som slutlig energianvändning eller omvandlad till en 

annan energibärare”. Energilager har olika nyttor beroende på applikation och 

lokalisering. När det gäller slutanvändarna, dvs energilagring i fastigheter, kan de 

ekonomiska fördelarna för kunden vara:  

- Minskat effektuttag vid topplast: minskad effektavgift och eller säkringsavgift 

- Ökad användning av egenproducerad el (tex med solceller): den kWh som 

produceras och används i samma punkt brukar vara billigare än den köpta kWh.  

- Utnyttjande av prisdifferenser (”arbitrage”): besparing genom att handla el när 

priset är lågt. 

- Egen reservkraft och möjlighet att hantera särskilda krav på elkvalitet. 

 

När användarens energilager (dvs när lagret ligger ”bakom mätaren”) laddas med 

egenproducerad el berörs inte elnäten och kunden kan minska sin användning av köpt el 

ytterligare, öka sin självförsörjningsgrad och använda batterilagret som back-upp vid 

elavbrott.  

Det befintliga regelverket tillåter energilager i fastigheter. Det finns till- och med ett 

statligt stöd till privatpersoner för lagring av egenproducerad el.  

Det finns ett antal tekniker för energi- och/eller effektlagring för elproduktion. 

Teknikerna kan täcka olika tidsperioder (från sekundlagring till säsonglagring) och vara 

lämpliga i mindre eller större anläggningar, för nätapplikationer eller för lokal 

distribution och användning. Alltså inte alla tekniker är lämpliga för energilagring i 

fastigheter. De vanligaste lagringsteknikerna för elproduktion som idag finns 

kommersiellt sammanfattas nedan: 

 

M
ek

an
is

k
a 

Pumpvattenkraft: vid behov producerar en turbin ansluten till en generator el genom att 

omvandla energin som vattnet i en högreservoar har när det rinner ner till en lågreservoar. 

Vid elöverskott på elnätet pumpas vattnet tillbaka till högreservoaren så att lagret fylls igen 

Tryckluft: luft komprimeras i grottor, akviferer eller dyl. med hjälp av en eldriven 

kompressor när det finns överskott på el i systemet. Vid hög efterfråga av el omvandlas 

trycket i en turbingenerator för att producera el. 

Svänghjul (flywheel): en tung svängmassa med mycket lågt motstånd kopplad till en 

elmaskinsrotor lagrar energi genom att accelereras snabbt. När elbehov uppstår bromsas 

elmaskinen och el produceras med hög effekt. 
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Blybatterier: blysyrabatterier är en enkel och mogen teknik som har relativt låg 

energidensitet och urladdningshastighet samt kort livslängd. 

Li-jonbatterier: litiumjonbatterier har bättre egenskaper än konventionella batterier och 

består av en rad olika kemiska föreningar, med olika egenskaper. 

Natriumsvavelbatterier: smält salt-batterier av flytande natrium och svavel som kräver 

temperaturer över 300 °C och som används i storskaliga anläggningar. 

Flödesbatterier (Redox-batterier): batteri som består av separata tankar där flytande 

elektrolyter lagras och en battericell där reaktionen sker. 

E
le

k
tr

is
k
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 Superkondensatorer: kondensatorer med stor inre yta som snabbt (få sekunder) kan laddas 

ur, och som har längre livslängd än batterier, men lägre energitäthet. 

Supraledande magneter (SME): magnetisk energilagring med hjälp av supraledare med 

hög urladdningshastighet som kan användas för högspänning applikationer. 

K
em

i Vätgas: el används för att producera vätgas av vatten genom elektrolys. Vätgasens energi 

förvandlas sedan till el i en bränslecell. Processen har låg total verkningsgrad. 

 

Figur 12 visar tidskalan (användningstid) där de olika teknikerna är bäst lämpade samt 

storleksordning på effekt som dessa kan täcka: 

Batterier

Tidskala

Effekt
sekunder

minuter

timmar 

säsong-
lagring

dagar

1 kW 10 kW 100 kW 1 MW 10 MW >100 MW 

Svänghjul

SupraledareSuperkondensatorer

Pumpvattenkraft

Vätgas

Flödesbatterier

Tryckluft

 

Figur 12: Användningstid vs effektuttag i olika energilagringstekniker. 

 

De tekniker som, pga. av deras egenskaper och praktiska skäl såsom säkerhet, 

platsbehov, tillgång till resurser, mogenhet, mm anses vara lämpliga att använda i 

fastigheter för att hantera effekttoppar på minut eller timnivå, och som kommer att 

analyseras vidare, är Li-jonbatterier, Redox-batterier och Svänghjul (småskalig). 
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5.2 Li-jon batterier 

Li-jon batterier har funnits sedan 90-talet där de första batterierna kommersialiserades i 

Japan. Sedan dess har Li-jon blivit en vanlig komponent i många elektroniska 

applikationer, och även i elfordon. Litiumjonbatterier (inte förväxla med litiummetall) 

är egentligen ett begrep som inkluderar olika material och kemiska föreningar. 

 

Typ Katod formel Anod Exempel 

LCO Litium Koboltoxid LiCoO2 Grafit Apple iPhone 

LMO Litium Manganoxid LiMn2O4 Grafit Renault Zoe,Nissan Leaf 

LFP Litium Järnfosfat LiFePO4 Grafit Mitsubishi Outlander 

NMC Litium Nickel-Mangan-Kobolt LiNiMnCoO2 Grafit Tesla Powerwall/pack 

NCA Litium Nickel-Kobolt-Aluminium LiNiCoAlO2 Grafit Tesla model S/X,  

LTO Litium Titanoxid Li4Ti5O12 LTO Mitsubishi i-MiEV 

Tabell 7: Typer av litiumjon batterier. Källa: Battery University (exempel av olika källor) 

 

Struktur och funktion  

Li-jon batterier består av ett antal celler som kan ha olika former och som kopplas för 

att uppnå en viss spänning. Cellerna kan vara cylindriska (tex standard 18650 och 

2170), prismatiska, eller laminerade i flexibla små ”säckar” (s.k. ”pouch cell”). Batteriet 

består även av ett internt styrsystem eller BMS (battery management system), som bl.a. 

ser till att de olika cellerna är balanserade och skyddar dessa genom att kontrollera ett 

antal parametrar. Batteriet kan kompletteras med ett vätske- eller luftkylsystem som 

garanterar att cellerna inte blir för varma och vid behov en växelriktare som omvandlar 

batteriets likström till växelström. 

Varje Li-jon cell består två elektroder (anod och katod), elektrolyt (som impregnerar 

både elektroner och möjliggör jonisk transport), en separator och två strömsamlare. 

Katoden består av en litiumförening och anoden brukar vara grafit. Vid laddning av 

batteriet flyttar sig litiumjoner från den positiva elektroden (katod) till den negativa 

elektroden (anod) och tillbaka vid urladdning.  

Last

 

Figur 13: Urladdning av en Li-jon cell. Källa: Evelina Wikner (Chalmers) 
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Parametrar och egenskaper av Li-jon batterier 

Det finns ett antal parametrar som används för att styra batteriets drift och följa upp 

batteriets prestanda och som är viktiga vid jämförelse av olika Li-jon kemier:  

Kapacitet energiinnehåll (kWh) 

Energitäthet energi per vikt (Wh/kg batteri) eller per volym (Wh/l batteri) 

Krafttäthet effekt per enhet vikt som ett batteri kan leverera 

Laddning/Urladdnings 

kapacitet (c-faktor) 

proportion mellan effekt som batteriet kan ta emot/leverera och 

energiinnehåll. Högre krafttäthet →högre c-faktor. (Tex ett 10 kWh 

batteri med c-faktor 0,5C kan leverera 5 kW under 2 timmar, c-

faktor 0,8C kan leverera 8 kW under 1 timme och 15 min, osv) 

Livslängd (”cycle life”) antal kompletta laddning/urladdningscykler efter dem ett batteri 

behåller fortfarande 80% av den ursprungliga kapaciteten 

Urladdningsdjup-Depth 

of Discharge (DoD) 

beskriver hur mycket batteriet har urladdats. (DoD=0% fulladdat, 

DoD=100% fullurladdat) 

Laddningstillstånd -

State of Charge (SoC) 

beskriver hur mycket batteriet har laddats (SoC=100% fulladdat, 

SoC=0% fullurladdat) 

 

Olika litiumjon kemier har olika egenskaper. Till exempel har vissa kemier mycket hög 

energidensitet och andra mycket hög krafttäthet. Alltså valet av batteri måste göras med 

hänsyn till driftförutsättningarna. Det är viktig att understryka att batteriets egenskaper 

avgörs inte bara av elektrodernas material utan även av batteriets styrsystem (BMS), 

elektrodernas konstruktion och val av elektrolyt. I Tabell 8 sammanfattas och jämförs 

egenskaper för olika Li-jon kemier: 

 

 LCO 
Koboltoxid 

LMO 
Manganoxid 

LFP 

Järnfosfat 
NMC 

NiMaKobolt 
NCA 

NiKobAlum 
LTO 

Titanoxid 
Energitäthet 

(Wh/kg) 

hög       

150-200 

medel   

100-150 

medel           

90-120 

hög       

150-225 

hög        

200-260 

låg           

70-80 

Krafttäthet låg hög hög medel medel hög 

Max c-faktor 

Ladd/Urladd 

1C / 1C 3C / 10C 1C / 25C 1 C / 2C 0,7C / 1C 5C / 10C 

Cellspänning 3,6 V 3,7 V 3,3 V 3,7 V 3,6 V 2,4 V 

Säkerhet låg medel hög medel hög hög 

Livslängd 

(cykler) 

kort-medel     

500-1000 

kort       

300-700 

lång     

1000-2000 

lång     

1000-2000 

kort-medel         

500 

lång    

3000-7000 

Kostnad1 2017 

(USD/kWh) 

låg        

210  

låg         

300 

medel     

430 

medel    

500 

låg         

280 

hög         

650 

1) cellkostnadsuppgifter (ej batterikostnad) för 2017 uppskattade av Navigant Research (2014)  

 ”låg/medel/hög” avser nivåerna jämförd med resten av kemier. 

Tabell 8: Jämförelse mellan olika Li-jon kemier. Källor: Batteri University 
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Jämförelsevis har blysyrabatterier en energitäthet på ca 30-50 Wh/kg, mycket låg 

krafttäthet (0,2C), och mycket kortare livslängd (200-300 cykler) 

Tabell 8 visar att de kemier som är bäst lämpade eller optimerade för att kapa 

effekttoppar är i första hand de med hög krafttäthet, dvs LFP, LTO och även LMO. 

Båda LFP och LTO kemier har lång livslängd (särskilts LTO) hög stabilitet men låg 

energitäthet. Energitäthet (batteriets vikt) är ett mindre problem i stationära 

applikationer såsom fastigheter. LFP har dessutom fördelen att materialen är abundanta 

och här lägre kostnad än LTO. LTO har utmärkt laddningskapacitet (laddning c-ratio) 

vilket kan vara intressant om det behövs en applikation med snabbladdning. 

NMC håller på att utvecklas mycket (dels för att det är kemin som Tesla har valt för 

stationär batterilagring) och kan också vara en bra lösning om man vill ha högre 

energitäthet. NMC är en kompromiss mellan energi- och krafttäthet, har lång livslängd 

och priset ligger ganska nära LFP. En del LMO batterier blandas med NMC för att 

förbättra dess livslängd och energitäthet. Kobolt ingår i några kemier och är en sällsynt 

malm med diskuterad miljö- och social påverkan.  

De faktorer som sliter batterier och förkortar livslängden påverkar olika Li-jonkemier i 

olika utsträckningar, därför är det svårt att generalisera. Genom att välja den kemin som 

matchar de förväntade driftförutsättningar (effekt- och energibehov) och med ett bra 

styrsystem (BMS) kan slitaget begränsas Några tumregler när det gäller orsaken till 

slitage (förkortad livslängd) och åtgärder som kan medtas för att begränsa dessa visas 

nedan: 

Faktor Åtgärd 

Hög temperatur  Kylsystem (vätska/luft). Placera ej på vinden 

För höga laddningsströmmar Begränsa laddningar som går över rekommenderad c-faktor 

För höga urladdningsströmmar Begränsa urladdningar som går över rekommenderad c-faktor 

Djupa laddningar/urladdningar Behåll SoC mellan 20%-80% (ej fulladdning/fullurladdning) 

Kalenderåldring Om batteriet inte används, SoC mellan 40%-60% 

 

Marknad, kostnader och lönsamhet 

Li-jon batterimarknad i världen förväntas växa enormt de kommande åren pga. 

utveckling av elfordon. Tillverkning av Li-jon celler och batterier sker framförallt i 

Asien. De största tillverkarna är: Panasonic (Japan), BYD (Kina), LG Chem (Sydkorea), 

AESC (Japan), Samsung (Sydkorea) och CATL (Kina). Det finns planer på att bygga en 

svensk batterifabrik (Northvolt) de närmaste åren.  

Det är viktigt att notera att kostnad av cellen och kostnad av batteriet är två olika saker 

(som ofta blandas och skapar förvirring). En annan viktig faktor när det gäller 

prisutveckling är att de mesta statistik och siffror som publiceras gäller för celler och 

batterier för elfordonsmarknaden, och få för stationära batterier. Det finns i nuläget en 

stor prisskillnad på batteripris beroende om detta kommer att användas i en bil eller i en 

fastighet till exempel. Detta beror på att efterfrågan på stationära Li-jon batterier har 

traditionellt varit mycket lägre. 

Batterierna som används i elfordon har en garanti från tillverkaren. Detta innebär att, 

när batteriets kapacitet går under en gräns (70%-80% kapacitet kvar) ersätts gamla 
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batterier mot nya. De gamla batterierna är fortfarande i bra skick och kan användas, fast 

kapaciteten är 20-30% mindre än när de tillverkades. Detta är vad som i branschen 

kallas ”Second life” affärsmodell och kan vara intressant för stationära applikationer, 

som inte ställer så höga krav på batteriet jämförd med elfordon. Batteriet kan alltså 

fortfarande användas i flera år till en mindre kostnad än ett nytt batteri. Utbudet av 

begagnade elfordonsbatterier är fortfarande lågt och det kommer att ta några år innan 

det blir en storskalig marknad. 

Kostnaden för Li-jon batterier (för elfordon) minskade från 1000 USD/kWh år 2010 till 

mindre än 350 USD/kWh år 201513, dvs ca 70% på 5 år.  

 

Figur 14: Prognos prisutveckling Li-jonbatterier för elfordon. Källa: Bloomberg New Energy Finance 

 

Pris på litiumjon-batterier för elfordon ligger (Q2 2017) på ca 250 USD/kWh (ca 2 200 

kr/kWh). Motsvarande pris för stationära batterier i Sverige (se Tabell 9) är dock minst 

5 500 kr/kWh (inklusive installation, exklusive moms), dvs mer än dubbelt så mycket. 

Jämförelsevis kostar en elbil med ett 28 kWh batteri ca 265 kkr14 ,(9 500 kr/kWh). I 

Sverige är marknaden för stationära batterier fortfarande liten och det finns bara några 

få leverantörer av Li-jon batterier för stationära applikationer: 

Ferroamp: grundades 2010 i Spånga. Började med att tillverka smarta tvåvägsväxelriktare för 

trefaskompensering. Numera levererar även ett integrerat system för energilagring, solceller och 

laddning av elfordon. Batterierna är LFP men systemet kan även integrera andra typer. 

Box of Energy: grundades 2015 i Göteborg. Började med att kommersialisera nya batterier men 

nu är det begagnande elfordonsbatterier (”second life”) som säljs. De flesta levererade batterier 

är typ LMO/NMC men företaget vill även satsa på begagnade LFP batterier från bussar. 

Tesla: grundades 2003 i USA. Från början tillverkade Tesla elbilar och senare började 

kommersialisera Li-jon energilager och även solceller. Batterierna för stationära applikationer 

använder NMC teknik. 

                                                 

13 Bloomberg New Energy Finance (2017) 

14 Hyunadi Ionics pris i Sverige exklusive moms (330kkr med moms), utan supermiljöbilspremie (40 

kkr). 
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(Priser exkl. moms) Ferroamp Box of Energy Tesla 

Powerwall2/Powerpack 

Kemi LFP LMO/NMC NMC 

Kapacitet (kWh AC 

användbara)  

Från 7,2 kWh skalbar  14 kWh upp till 168 kWh 

(”Pro” och ”Multi”) 

Från 13,5 / 210 kWh 

Laddningskapacitet 

(max kW in) 

6 kW vid 7,2 kWh 

(0,8C) 

108 kW vid 168 kWh 

(0,64C) 

? 

Urladdningskapacitet 

(max kW ut) 

6 kW vid 7,2 kWh 

(0,8C) 

25,2 kW vid 168 kWh 

(0,15C) 

5 kW / 50 kW 

(0,37C) / (0,24C) 

kr/användbar kWh1 Ca 7 000 - 10 000 kr/kWh Ca 8 500 - 10 600 kr/kWh 

(modell ”Multi” 168kWh) 

Ca 5 500 / ? kr/kWh 

kr/kW ut Ca 8 750 - 12 500 kr/kW Ca 56 000 - 71 000 kr/kW 

(modell ”Multi” 168kWh) 

Ca 14 800 kr/kW  / ? 

Livslängd garanti 2500 cykler 

(längre livslängd) 

Ca 10 år  Ca 10 år 

 

   
1) Komplett system (styrning, tvåvägsväxelriktare och kylsystem). Inkl. installation, exkl. moms. 

2) Powerwall: 66 600 kr inkl moms, installation 22300 inkl. moms. Total 88 900 inkl moms (74 083 exkl. moms 

3) Effektivitet uppskattas ca 90% in/uteffekt (omvadnlignsförluser ca 10%) 

Tabell 9 : Jämförelse mellan olika stationära Li-jonbatteier på den svenska marknaden: 

 

Tabell 9 visar att det finns stora variationer på priser bland de jämförda batterierna. Som 

beställare av ett batterilager måste man först analysera vilka applikationer man vill täcka 

och vilka nyttor man vill ha från batteriet: 

- Energiapplikationer: om syftet är att lagra el från en solcellsinstallation då behövs 

energikapacitet (kWh) men även en viss laddningskapacitet (kW in) för att 

kunna ta emot solelen när solen skiner som mest.  

- Effektapplikationer: om syftet är att täcka effekttoppar under korta perioder 

behövs det ett batteri med en viss urladdningskapacitet (kW ut) men även med 

tillräcklig energikapacitet (kWh) för att täcka hela toppens längd. 

- Kombination energi/effekt: tex energidrift under sommar för att ”skörda” solel 

och effektdrift under vinter för att kapa effekttoppar. Då behövs en balans 

mellan olika egenskaper. Kan vara en bra balans mellan nytta och slitage. 
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En analogi kan vara ett P-hus i en stor flygplats. P-huset har ett antal ingångar för 

inkommande bilar och flera för utgående. Det är inte bara P-husets storlek eller 

utrymme som är viktig för en bra funktion utan att antal ingångar (laddningskapacitet) 

måste räcka till för att kunna ta emot bilarna som kontinuerligt kommer in, och antal 

utgångar (urladdningskapacitet) måste vara tillräckligt stor för att låta bilarna komma ut.  

 

När det gäller lönsamhet av batterilager i lokaler, är det inte enkelt att dra generella 

slutsatser, utan det finns en rad olika faktorer som påverkar: 

- Lastkurva: Till skillnad mot bostäder, där effekttopparna sker i samma period för 

alla byggnader, kan olika typer av lokaler och verksamheter ha helt olika typer 

av lastprofiler. Effekttopparna kan variera i höjd (kW) och amplitud (timmar). 

- Applikation: beroende på applikation kan man ha olika besparingskomponenter 

(effektapplikationer: minskad effektavgift eller mindre säkringsstorlek / 

energiapplikationer: ökad andel egenanvänd solel). Effekttaxor kan variera 

enormt i utformning och i kostnad (Se kapitel 3: kostnad av eleffekt) beroende 

på energibolag, och besparing för egenanvändning av solel beror på ersättningen 

som energibolaget betalar för den inmatade solelen kontra elprisen. 

-  Batteriets restvärde: det är viktig att inte glömma att batteriets livslängd 

definieras som ”tidpunkt där batteriets kapacitet kommer under 80% av det 

nominella värdet”. Batteriet kan användas i många flera år efter det. 

- Övrigt: övriga besparingsmöjligheter kan även vara att använda batterilagret för 

att köpa och lagra el när den är billig (”arbitrage”), samt, vid behov av 

reservkraft, inte behöva skaffa ytterligare aggregat. 

Lönsamhet behöver därför analyseras i varje fall. Batterikostnad kommer att sjunka de 

kommande åren och effekttaxor och elpriset kommer troligen öka. 

 

Nya kemier 

Förutom Litiumjonbatterier finns det andra kemier som forskas, utvecklas och testas. 

Följande typer av batterier är mest lovande i nuläge: 

▪ Natriumjon: Na-jon batterier är jämförbara med Li-jon, alltså det kommer troligen 

inte att ha bättre prestanda, däremot är natrium mycket mer abundant och billigare. 

Tekniken är i demonstrationsfas, och det finns ett brittiskt företag (Faradion) som 

påstår att de kan börja kommersialisera Na-jon batterier. 

▪ Litiumsvavel: Mycket högre energitäthet per kg än Li-jon, men inte så bra 

energitäthet per volymenhet. Lågt effektuttag. Mognadsgrad: troligen 5-10 år kvar 

till kommersiell lösning. 

▪ Litiummetall: Teoretisk mycket högre energitäthet. Fortfarande många praktiska 

problem att lösa. Mognadsgrad: troligen mer än 10 år att få en kommersiell lösning. 

▪ Magnesiummetall: Teoretisk mycket högre energitäthet än Li-jon samt abundant 

resurs. Det uppstår fortfarande många praktiska problem att lösa. Mognadsgrad: 

troligen mer än 10 år att få en kommersiell lösning. 
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5.3 Flödesbatterier 

Flödesbatterier eller s.k. ”redox batterier” består av två tankar där två flytande 

elektrolyter (positivt respektive negativt laddad) lagras och en battericell med två 

elektroder och ett membran där själva reaktionen och överföring av joner och elektroner 

sker. Systemet kompletteras med pumpar som får de flytande elektrolyterna att 

cirkulera. Alltså ett flödesbatteri är mer en elektrokemisk cell än bara ett batteri. 

Eftersom det handlar om tunga och platskrävande installationer med låg energitäthet är 

flödesbatterier lämpliga för stationära applikationer, såsom byggnader. Antal teoretiska 

laddcykler och livslängd är upp till ca 10 000 respektive 20 år. 

DC/AC

Negativ 
elektrolyt

Positiv
elektrolyt

+-

Membran

Elektroder

Elnät/Last

 

Figur 15 : principschema flödesbatteri 

 

En av fördelarna med flödesbatterier är att man kan utforma tankarna och battericellen 

efter önskade applikationen. För effekt applikationer kan elektrodernas yta i 

battericellen maximeras och för energiapplikationer kan tankarnas lagringsvolym 

utökas. Dessutom kan de olika komponenterna ersättas när de har uppnått sin livslängd 

(t.ex. elektrolyter, elektroder, pumpar) utan att behöva byta hela systemet samtidigt. 

Däremot finns det fortfarande ett antal praktiska hinder och problem som gör att 

flödesbatterier har svårt att konkurrera mot andra energilagringstekniker. Bland annat 

låg energitäthet (ca 40Wh/kg), vätskedynamik, membrankorrosion och i vissa modeller 

behov av det sällsynta materialet vanadin. 

Kostnad per energiinnehåll (kr/kWh) av ett flödesbatteri är större än för Li-jon batterier, 

och förväntas fortsätta vara dyrare än de allra flesta Li-jon kemier även under de 

kommande åren15 (prognos för år 2020: ca 600 USD/Wh för flödesbatteri vs ca 200-600 

USD/kWh beroende på Li-jon kemi). 

 

                                                 

15 IRENAs rapport ”Battery storage for renewables: market status and technology outlook”. Prognos framtagen av Navigant 
Research (Jaffe and Adamson, 2014), sida 30 
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5.4 Svänghjul 

Svänghjul eller s.k. ”flywheel” är en mekanisk lagringsteknik som lagrar energi i form 

av kinetisk energi. En rotor med hög massa som är kopplad till en elektrisk motor 

roterar väldigt snabbt och med lågt motstånd tack vare magnetiska kullager och vakuum 

i inneslutningen. Rotorn kan göras av stål (långsamma, tunga rotorer: rotation upp till 

10 000 rpm) eller kompositmaterial (snabba, lätta rotorer: upp till 100 000 rpm). 

När energin vill hämtas ut från svänghjulen bromsas rotorn med hjälp av den elektriska 

motorn. För att ladda svänghjulen sker den motsatta processen, dvs motorn omvandlar 

el från nätet till kinetisk energi i rotorn. 

Den mest karakteristiska egenskapen av denna teknik är dess höga effekttäthet. 

Svänghjulen kan leverera mycket höga effekter med mycket korta responstider 

(millisekunder). Urladdningen brukar ske under perioder av några sekunder eller några 

minuter. Dessutom kräver systemet relativt lite plats, lite underhåll och har en livslängd 

på ca 20 år, utan praktisk begränsning av antal urladdningscykler. 

Småskaliga svänghjul används för bl. a. UPS-applikationer (”uninterruptible power 

supply”) som skyddar viktiga system vid strömavbrott (innan reservkraften hinner sättas 

igång) eller elektriska störningar. Datacenter och telekommunikationsanläggningar är 

typiska exempel av användning av småskaliga svänghjul. Storskaliga system används i 

mindre utsträckning och bara för elnätstjänster (frekvensrespons, spänningssupport, 

mm). 

Den största nackdelen är den låga energitätheten (begränsad energilagringskapacitet), 

som gör att effekten kan levereras under några sekunder eller några minuter (mindre än 

en timma). Till exempel kan ett system leverera 300 kW under 14 sekunder eller 16 kW 

under 5 minuter. Forskning och test av nya lösningar som kan leverera effekt under 

några timmar pågår, men i nuläge är kommersiella svänghjul produkter lämpliga för 

kortsiktiga effektapplikationer.  

 

Tabell 10 visar exempel på modeller av svänghjul o dess egenskaper:  

Företag Applikation Rotor Effekt - urladdningstid 

Beacon Power (USA) 

 

elnätstjänster Kolfiberrotor, upp till 

16 000 rpm 

från 250 kW och 25kWh 

Active Power/Piller (USA) 

(kontor i Sverige) 

UPS Stålrotor upp till 

10 000 rpm, 2000 kg 

från 250 kW (250kW-24 s / 

63 kW 84 s) 

Calnetix/Vycon  (USA) 

 

UPS upp till 36 000 rpm, 

800 kg 

från 300 kW / ca 1,7 kWh 

(300 kW-14s / 16 kW 5 min) 

Siemens   (utveckling) UPS Upp till 9000rpm, 

260 Kg 

125 kW – 15 s 

Amber Kinetics (USA) 

(pilotprojekt Enel-Italien) 

energilagring Stålrotor, upp till 

10 000 rpm, 5000 kg 

från 8 kW/32 kWh (8 kW- 4 

timmar) 

Tabell 10: Leverantörer av svänghjul 

 

http://beaconpower.com/
http://www.activepower.com/
https://www.calnetix.com/vdc-kinetic-energy-storage-systems
https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/energy-and-efficiency/smart-grids-and-energy-storage-flywheel-energy-storage.html
http://amberkinetics.com/
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6. SLUTSATSER OCH NÄSTA STEG 

De intervjuade fastighetsägarna ser inte hantering av effekttopparna i lokaler som ett 

bekymmer just nu, utan det kan bli en viktig fråga i en närmare framtid i takt med att 

användning av laddbara elbilar växer och laddinfrastruktur efterfrågas. Det gäller att 

förbereda sig och förebygga så att eleffektbehovet inte blir ett problem om några år. 

Det behövs mer kunskap om befintliga lastkurvor i olika typer av lokaler och hur dessa 

skulle påverkas av laddstationer. Fastighetsägaren brukar ha bra koll på 

energianvändning men inte på effektanvändning, eftersom det är verksamheten och inte 

byggnaden som oftast avgör effekttopparna. 

Effektkostnaden eller besparingen som kan uppnås vid minskat toppeffektuttag kan 

variera väldigt mycket beroende på elnätsbolag och typ av abonnemang. I de säkrings- 

och effektabonnemang som har analyserats i denna studie varierar effektkostnaden 

mellan ca 270 - 1 400 kr/kW år (exkl. moms). Utformning av effekttariffer är inte alls 

homogen bland elnätsföretagen, vilket försvårar för fastighetsägare med verksamhet på 

olika orter att jämföra kostnader och ta fram beslutsunderlag inför investeringar inom 

till exempel energilagring och laddinfrastruktur. 

 

Styrning av laddstationer kommer, i en närmare framtid, att spela en stor roll för att 

begränsa effekttoppar i lokalerna som erbjuder parkeringsplatser. Idag är tekniken 

omogen eftersom antal laddpunkter i en och samma laddpark är liten och därför finns 

det inget behov för effektstyrning. Det gäller att börja planera och testa redan nu vilka 

laststyrningsstrategier som ska användas när antalet laddpunkter och anslutna elfordon 

växer de kommande åren. 

Dessutom hänger valet av laststyrningsstrategi ihop med valet av betalningslösning, och 

det är en fråga som fastighetsägarna behöver ta tag i eftersom ”gratisladdning” inte blir 

hållbar vid en exponentiell ökning av elfordon. 

Samverkan mellan beställare (fastighetsägare), leverantören av laddinfrastruktur och 

operatör av laddparken är avgörande för att hitta en laddningsstrategi som garanterar en 

bra service till de parkerade elfordon och som inte skapar ett effektproblem.  

Användning av elfordon som ett mobilt batteri för att jämna ut effekttoppar i lokalerna 

kan vara ett sätt att omvandla ett potentiellt problem (effekttoppar vid laddning) till en 

fördel (utjämning av fastighetens lastkurva). Tekniken, s.k. Vehicle-to-Building (V2B), 

som är fortfarande i sina tidigaste stadier, kräver acceptans av elbilsbranschen, fortsatt 

forskning och pilotprojekt för att kunna bli verklighet i framtiden. 

Det finns erfarenheter att hämta från andra länder när det gäller lösningar och projekt 

för att hantera laddning av elbilar. Länder såsom Norge, Danmark och Holland har ett 

antal demonstrationsprojekt som kan vara värda att titta närmare på. 

 

Bland de kommersiella teknikerna som idag finns för energi- och effektlagring och som 

är lämpliga för lokalfastigheter anses Li-jon batterier som mest lovande. Flödesbatterier 

och svänghjul kan också täcka några applikationer men har begränsande faktorer (bl.a. 
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tidsperioden som svänghjul kan täcka är fortfarande liten och det behövs fortsatt 

teknikutveckling av flödesbatterier).  

Li-jon batterier utvecklas i hög fart i takt med att dessa används i elfordon. Kostnaden 

av batterierna har sjunkit avsevärt och förväntas fortsätta minska. Däremot är 

marknaden för stationära applikationer fortfarande liten och därför är priset för denna 

typ av användning fortfarande dyrare än för batterierna som används i elbilen. 

I Sverige kan en fastighetsägare idag skaffa ett Li-jon batteri för stationära applikationer 

från ca 5 500 kr/kWh eller från ca 8 700 kr /kWut och år (nyckelfärdig installation exkl. 

moms). 

Det är viktig att lyfta fram att Li-jon är ett begrepp som inkluderar en rad olika kemier 

med olika egenskaper. Olika tekniker är optimerade efter energi, effekt, livslängd, mm. 

Risken är att beställaren jämför äpplen med päron vid inköp av ett Li-jon batteri. Valet 

av ett batteri borde ta hänsyn till vilken applikation som man är ute efter (minskning av 

effektuttag, lagring av solel, en kompromiss mellan dessa).  

 

Fortsatt arbete och insatser inom följande områden föreslås i denna förstudie: 

- Fördjupningsstudie kring laststyrning av elbilsladdning och betalningsmodeller: 

Omfattande studie av befintliga lösningar för laststyrning och betalning av 

elbilsladdning i ett antal garage/p-hus med personbilar av olika typer (besökare, 

tjänstebilar, servicebilar, mm) i Sverige och även i andra nordiska länder. 

Kartläggning av användningsvanor och laddningsmönster i lokalernas p-hus. 

 

- Test av effektlager: Demonstrationsprojekt av ett Li-jon batterilager som är 

optimerad för effektapplikationer i en lokal som även kan ha egen elproduktion med 

solceller och laddstationer för elfordon. Uppföljning av byggnadens 

effektbesparing/lastkurva, batteriets livslängd, praktiska installations- och 

drifterfarenheter, lönsamhetsutvärdering. 

 

- Utvärdering av Vehicle-to-Building (V2B) potential: Simuleringsstudie för att se hur 

Vehicle-to-Building teknik skulle kunna bidra till att minska effekttopparna i olika 

typer av lokaler och även i bostäder. Analys av fastigheternas lastkurvor i 

kombination med olika scenarier för laddning och urladdning av elfordon. 

Kartläggning av antal p-platser i olika typer av lokaler och även bostäder. 

 

- Analys av lastkurvor i lokaler: mätstudie av lastkurvor (fastighetsel och 

verksamhetsel) i olika typer av lokaler med olika verksamheter för att få ökad 

kunskap om effekt (inte bara energi) hos fastighetsägare. Framtagande av ett verktyg 

för att automatiskt kartlägga effektprofilen utifrån årets alla timvärden, identifiera 

effekttoppar och räkna indikatorer och nyckeltal så att det blir lätthanterligt för 

fastighetsägaren, samt beräkna ekonomiska utfallet vid minskat effektuttag. 
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BILAGA 1: EXEMPEL PÅ ELNÄTSTARIFFER (EFFEKTABONNEMANG) 

juli-dec 2017 FAST                            EFFEKT                         ÖVERFÖRING

Elnätsbolag LS/HS Fast avgift 

(kr/månad)

Abonnerad effekt 

(kr/kW månad)

Överuttag avgift 

(kr/kW månad)

Effektavgift 

(kr/kW månad)

Höglastavgift 

(kr/kW månad)

Överföringsavgift 

(öre/kWh)

Överföring högtid 

(öre/kWh))

debiteringsgrundande effekt 

(avtalad/överuttag/effektavgift/höglastavgift)

Höglast/högtid 

period

Kommentarer

Borlänge Energi Nät LS 658 13,3 52 13,5 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen respektive månad -

Borås Energi Nät LS 67 37,1 74 9,0 avtalad årseffekt / medelvärdet två högsta timförbrukningar (olika 

månader) under senaste kalender året

-

E.ON elnät (Nord) LS 600 79,7 3,5 högsta timförbrukningen respektive månad -

E.ON elnät (Stockholm) LS 600 69,2 4,2 högsta timförbrukningen respektive månad -

E.ON elnät (Syd) LS 600 84,6 6,4 högsta timförbrukningen respektive månad -

Ellevio (Dalarna-S Norrland) LS 250 70,0 7,6 40,4 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS L

Ellevio (Dalarna-S Norrland) LS 2 500 53,0 57,0 5,3 5,3 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS S

Ellevio (Stockholm) LS 263 56,0 9,3 45,7 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS L

Ellevio (Stockholm) LS 2 420 47,0 47,0 7,7 7,7 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS S

Ellevio (Svealand-Västergötland) LS 250 96,0 9,6 45,8 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS L

Ellevio (Svealand-Västergötland) LS 4 100 50,0 80,0 7,4 7,4 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS S

Ellevio (Västkusten) LS 250 69,0 6,8 41,4 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS L

Ellevio (Västkusten) LS 3 100 43,0 63,0 5,3 5,3 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS S

Eskilstuna Energi elnät LS 200 45,0 17,0 6,4 högsta timförbrukningen respektive månad nov-mars

Gotlands Energi LS 270 41,0 10,0 35,6 medelvärdet två högsta timförbrukningar respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS N4

Göteborg Energi (Gö) LS 475 42,4 6,8 högsta timförbrukningen respektive månad -

Jämtkraft LS 1 208 27 55 121,0 avtalad årseffekt + överuttag avgift (medelvärdet två högsta 

timförbrukningar (olika månader) under året)  / högsta timförbrukningen 

nov-mars >50 kW

Jönköping Energi Nät LS 500 53,9 3,5 högsta timförbrukningen respektive månad -

Kalmar Energinät LS 1 358 4 9 36,3 8,3 11,2 avtalad årseffekt / högsta uttaget under året / medelvärdet två högsta 

timförbrukningar under olika vintermånader

nov-mars LS N4

Karlstads nät LS 389 19,3 46,2 5,6 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-18 

nov-mars

Kraftringen elnät LS 500 14,1 33,1 7,5 högsta timförbrukningen under året / medelvärdet två högsta 

timförbrukningar under högtid 

vardagar kl 06-22 

nov-mars

<1000kW

Luleå Energi elnät LS 600 34,3 69 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen respektive månad

Mälar energi LS 463 58,5 5,4 högsta timförbrukningen respektive månad -

Nacka Energi LS 415 54,6 27 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen respektive månad -

Sundsvall elnät LS 825 24,0 56,0 2,2 högsta timförbrukningen respektive månad / högsta timförbrukningen 

högtid varje månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

Tekniska verken Linköping LS 917 12,5 60 37,0 4,5 25,0 avtalad årseffekt /  högsta timförbrukningen högtid varje månad  / högsta 

timförbrukningen högtid respektive månad

nov-mars

Telge Nät LS 1 263 32,0 6,2 högsta timförbrukningen respektive månad > 100kW LS N110

Umeå Energi LS 575 37,5 4,6 6,5 medelvärdet två högsta timförbrukningar (olika månader) senaste 12 

månader

nov-mars >135 kW

Vattenfall Distribution (Norr) LS 3 200 28,0 70,0 9,1 22,1 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS N3T

Vattenfall Distribution (Norr) LS 365 40,0 14,0 52,4 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS N4

Vattenfall Distribution (Söder) LS 3 200 28,0 89,0 7,8 20,5 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS N3

Vattenfall Distribution (Söder) LS 365 48,0 14,0 52,4 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

LS NT4

Öresunds kraft LS 625 38,5 77 18,0 4,5 avtalad årseffekt + överuttag avgift (högsta uttaget under året) - LS N4
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juli-dec 2017 FAST                            EFFEKT                         ÖVERFÖRING

Elnätsbolag LS/HS Fast avgift 

(kr/månad)

Abonnerad effekt 

(kr/kW månad)

Överuttag avgift 

(kr/kW månad)

Effektavgift 

(kr/kW månad)

Höglastavgift 

(kr/kW månad)

Överföringsavgift 

(öre/kWh)

Överföring högtid 

(öre/kWh))

debiteringsgrundande effekt 

(avtalad/överuttag/effektavgift/höglastavgift)

Höglast/högtid 

period

Kommentarer

Öresunds kraft LS 625 38,5 77 18,0 4,5 avtalad årseffekt + överuttag avgift (högsta uttaget under året) - LS N4

Borlänge Energi Nät HS 5 400 12,9 52 9,4 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen respektive månad -

Borås Energi Nät HS 1 750 24,2 48 7,0 avtalad årseffekt / medelvärdet två högsta timförbrukningar (olika 

månader) under senaste kalender året

-

E.ON elnät (Nord) HS 2 100 58,4 2,2 högsta timförbrukningen respektive månad -

E.ON elnät (Stockholm) HS 2 100 44,3 3,1 högsta timförbrukningen respektive månad -

E.ON elnät (Syd) HS 2 100 64,4 4,0 högsta timförbrukningen respektive månad -

Ellevio (Dalarna-S Norrland) HS 1 375 21,5 89,0 3,7 3,7 högsta timförbrukningen senaste 12 månader / högsta timförbrukningen 

högtid respektive månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS L

Ellevio (Dalarna-S Norrland) HS 20 000 18,3 61,0 3,7 3,7 högsta timförbrukningen senaste 12 månader / högsta timförbrukningen 

högtid respektive månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS S

Ellevio (Stockholm) HS 1 449 24,2 67,0 3,0 3,0 högsta timförbrukningen senaste 12 månader / högsta timförbrukningen 

högtid respektive månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS L

Ellevio (Svealand-Västergötland) HS 1 500 28,4 100,0 4,9 4,9 högsta timförbrukningen senaste 12 månader / högsta timförbrukningen 

högtid respektive månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS L

Ellevio (Svealand-Västergötland) HS 21 000 24,3 76,0 4,9 4,9 högsta timförbrukningen senaste 12 månader / högsta timförbrukningen 

högtid respektive månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS S

Ellevio (Västkusten) HS 1 500 19,0 90,0 4,2 4,2 högsta timförbrukningen senaste 12 månader / högsta timförbrukningen 

högtid respektive månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS L

Ellevio (Västkusten) HS 20 000 16,5 63,0 4,2 4,2 högsta timförbrukningen senaste 12 månader / ögsta timförbrukningen 

högtid respektive månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS S

Eskilstuna Energi elnät HS 1 000 32,0 24,0 3,3 högsta timförbrukningen respektive månad nov-mars

Gotlands Energi HS 830 16,0 40,0 4,0 12,0 medelvärdet två högsta timförbrukningar respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS N3

Göteborg Energi (Gö) HS 808 35,4 3,1 högsta timförbrukningen respektive månad -

Jämtkraft HS 4 250 20 39 105,0 abonerad årseffekt / medelvärdet två högsta timförbrukningar (olika 

månader) under året / högsta timförbrukningen högtid varje månad

nov-mars

Jönköping Energi Nät HS 500 41,5 3,0 högsta timförbrukningen respektive månad -

Kalmar Energinät HS 2 133 4 7 29,2 5,7 8,0 avtalad årseffekt / högsta uttaget under året / medelvärdet två högsta 

timförbrukningar under olika vintermånader

nov-mars HS N3

Karlstads nät HS 2 535 10,2 37,2 3,5 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-18 

nov-mars

Kraftringen elnät HS 1 000 11,3 27,3 5,5 högsta timförbrukningen under året / medelvärdet två högsta 

timförbrukningar under högtid

vardagar kl 06-22 

nov-mars

<1000kW

Luleå Energi elnät HS 1 542 20,8 42 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen respektive månad

Mälar energi HS 1 250 39 78 2,4 abonerad årseffekt / medelvärdet två högsta timförbrukningar (olika 

månader) under året 

- <3000 kW

Nacka Energi HS 899 44,4 22 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen respektive månad -

Sundsvall elnät HS 1 159 10,0 59,0 1,0 högsta timförbrukningen respektive månad / högsta timförbrukningen 

högtid varje månad

vardagar kl 06-22 

nov-mars

Tekniska verken Linköping HS 5 000 13,3 40 38,0 3,1 6,8 avtalad årseffekt /  högsta timförbrukningen högtid varje månad  / högsta 

timförbrukningen högtid respektive månad

nov-mars

Telge Nät HS 4 299 28,8 4,7 högsta timförbrukningen respektive månad 2-10 MW HS N160

Umeå Energi HS 1 667 27,6 2,5 3,2 medelvärdet två högsta timförbrukningar (olika månader) senaste 12 

månader

nov-mars

Vattenfall Distribution (Norr) HS 220 000 10,0 16,0 2,4 5,0 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS N2

Vattenfall Distribution (Norr) HS 23 400 28,0 41,0 5,2 9,5 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS N2T

Vattenfall Distribution (Norr) HS 2 450 28,0 58,0 6,9 19,8 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS N3

Vattenfall Distribution (Söder) HS 220 000 10,0 20,0 2,9 1,7 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS N2

Vattenfall Distribution (Söder) HS 23 400 28,0 45,0 3,3 5,7 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS N2T

Vattenfall Distribution (Söder) HS 2 450 28,0 70,0 5,5 18,0 högsta timförbrukningen respektive månad vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS N3

Öresunds kraft HS 1 167 25,9 52 18,0 2,9 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen högtid respektive månad - HS N3

Öresunds kraft HS 1 292 11,9 24 24,3 2,2 avtalad årseffekt / högsta timförbrukningen respektive månad/ högsta 

timförbrukningen högtids månader

vardagar kl 06-22 

nov-mars

HS T2
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