Elbrist stoppar Infratstrukturbyggandet?
- hur elen tappas bort i samhällsplaneringen och hur konsekvenserna av
nätkapacitesbrist kan påverka utbyggnad av infrastruktur

VAS-rådet 2020-02-20
Kenneth Johansson

Vi tar elen
hem till dig.
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Sida 1

1 Nästa elektrifieringsrevolution
2 Elförsörjningen tappas bort i samhällsplaneringen
3 Nätkapacitetsbrister i växande städer
4 Efterfrågeflexibilitet en del av framtida lösningar
Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot
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Sida 2

Starka samhällstrender och ambitiösa klimatmål driver förändring
och ökar behovet av leveranssäker och flexibel eldistribution
Förändrade
produktionsmönster –
mer förnybar,
väderberoende och
lokalt producerad el

Fortsatt urbanisering

2030:
Fossilfri fordonsflotta
2040:
100% förnybar elproduktion

Elektrifieringen
Digitalisering av alla
fortsätter, av
delar av våra liv
samhället i stort,
och av industrin &
transportsektorn i
synnerhet
Cybersäkerhet blir allt mer viktigt
Vi tar elen
hem till dig.

2045:
Inga nettoutsläpp av
växthusgaser
Sida 3
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Nästa elektrifieringsrevolution för att möjliggöra
tillväxt & klimatmål

• Cirka 50 TWh ökad efterfrågan år 2045,
framförallt från industri- och transportsektorn

200,0

• 1,5 miljoner nya invånare enligt SCB driver en
stor utbyggnad av bostäder

160,0

• Stor tillväxt av datahallar och batterifabriker
m.m.

120,0

• >100 TWh gamla produktions-anläggningar
som ska bytas ut (re- eller nyinvestering)

80,0

• Stora investeringar i elnäten samt nya smarta
lösningar.
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Vi tar elen
hem till dig.

Källa: Energimyndigheten, NEPP

Industri

Transporter

Fjärrvärme, raffinaderier m.m.

Överföringsförluster

Bostäder och service m.m.
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Elförsörjningen tappas bort i samhällsplaneringen

• Exempel från Stockholm

Vi tar elen
hem till dig.

Stadsplan 1934 över Hjorthagen

Projekterad elektrisk luftledning
Elverkets utvidgning

Vi tar elen
hem till dig.
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Stockholm växer och konkurrensen ökar om utrymme
mellan elnät, fjärrvärme och VA när samhället förtätas

Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot
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PM för program och detaljplan
Spångadalen 2015

Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot
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- Energiförsörjning…?
2015

Elnätsbolagens syn på utvecklingen av samhällsplaneringen
•

Att elförsörjningen finns med i alla samhällsplaner inklusive översiktsplaner

•

Att elförsörjningen får korridorer som inte hamnar i konflikt med andra ledningsägare och att våra stationer inte byggs in

•

Att vi kan överföra effekt från A till B dvs att vi tillsammans hittar bästa framkomlighetsväg.

•

Att överenskomna vägar inte förändras efter förläggning eller att man vill bygga på dem. Vi har svårigheter att flytta 110 och 220kV kablar. Långsiktighet krävs

•

Att vi kan erbjudas mark och inte alltid behöver bygga om gamla stationer i drift samt att de placeras centralt inom området

•

Att hitta ny mark centralt och bygga om en ny fördelningsstation tar 5-7 år. Viktigt att när detaljplaner ändras att man tar hänsyn till att elen skall komma fram

•

Rimliga krav på gestaltning så kostnader inte skenar. Kunderna får betala i slutändan

•

Utbildning av våra behov och krav för att skapa förståelse hos samhällsplaneraren

•

Aktivt ägandeskap av samordningen för arbeten som planeras om 3-5 år inom kommunernas mark

•

Närmare och tidig samverkan med andra Infrastrukturägare.
– Begränsade ytor i marken att ligga skapar konkurrens om marken
– Tekniska krav skapar konflikter vid korsningar och parallell gång vid många tillfällen
– Brist på kompromissvilja ökar kostnaderna och försenar projekten
– Sena ändringar kostar pengar

•

Mycket positivt initiativ i Stockholm med etablering av en elgeneral

Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot
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Nätkapacitetsbrister i växande städer

• Stockholm
• Uppsala
• Mälardalen
• Göteborg
• Malmö

Kan riskera samhällsekonomiska kostnader på upp till 80 mdr
per år från idag 150 mdr per år utan åtgärder från 2030 för
Sverige som helhet*

Vi tar elen
hem till dig.

*Pöyry-rapport 2018

Sidfot
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Stora utmaningar för kraftsystemet

Vi tar elen
hem till dig.
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Stora aktiviteter på stamnätssidan men utbyggnaden tar tid

Vi tar elen
hem till dig.
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Sida 13

Vi tar elen
hem till dig.
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Vad är en ”nätkapacitetsbrist”?
• Den totala nätkapaciteten från överliggande nät och lokal
elproduktion är lägre än kundernas samlade effektbehov.

Överliggande nät
(SvK)

Förbrukning

Underliggande
nätområde (Ellevio)

Lokal elproduktion
Vi tar elen
hem till dig.
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Stockholms elförsörjning

Vi tar elen
hem till dig.

Per Selldén

2020-05-08
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Svenska kraftnäts brev till Stockholm stad

Vi tar elen
hem till dig.
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Behovet av eleffekt i Stockholm är drivet av en hög
tillväxt
• Fortsatt brant befolkningsutveckling i Stockholms kommun med
en nästan 30% ökning av befolkningen från 2010-2030*.
• Behovet av bostäder i Stockholms län uppskattas mellan 180
000- 320 000 bostäder fram till år 2030, eller cirka 9000 till 16
000 bostäder i genomsnitt årligen*.
• Ny infrastruktur såsom förlängning av tunnelbanan, tvärbanan,
utbyggnad av Stockholms reningsverk, förbifart Stockholm
• Hög tillväxt i regionens kommuner
• Etablering av nya industrier såsom datahallar
• Omställningen av transportsektorn med en ökad andel
elektrifiering av personbilar, kollektivtrafik och godstransporter
för att nå 2030-målet.

Vi tar elen
hem till dig.

*Data från RUFS 2050
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Nya aktörer med hög efterfrågan på effekt och överföringskapacitet

300 MW

Batterifabrik

Uppsala län

50 MW

Datacenter

Vi tar elen
hem till dig.

Enköping

50 % av kapaciteten
regionnätsledning
(70 kV)
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Befolkningsökningen är den största drivkraften till det ökade
effektbehovet i Stockholm enligt Ellevios prognos
Överliggande
nätkapacitet från Svk
efter förstärkningar
av stamnätet (2800
MW)
Med lokal elproduktion
från Sthlm Exergi (320
MW)
Överliggande
abonnemang Svk
idag (1525 MW)
Totala
sammanlagda
maximala
effektuttaget i
Stockholm för 2018

Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot
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Varför är den snabba tillväxten ett problem för elnätsbolagen?
• Regionen växer snabbare än vad elnätsbolagen hinner med att bygga ut
• Tillväxten i Stockholm är högre än vad tillstånd- och byggprocessen av nya ledningar och stationer mäktar
med. Tidskrävande tillståndsprocesser.
• Regionens förtätning skapar konkurrens om mark mellan olika aktörer som tunnelbana, vatten, fjärrvärme,
vägar och järnvägar, fiber mm.
• Svårt och tidskrävande att snabbt avlasta matningar in till Stockholm vilket orsakar nätkapacitetsbrist på
stamnätsnivå
• Nedläggning av lokal elproduktion tex kraftvärmeverk
• Elnätsbolagen har en utmaning i att samhällets krav och kundernas förväntningar på ökad leveranssäkerhet
• Två hål i väggen var en bra reklam men förödande i en storstad som växer utan att tänka på
leveranssäkerhet och förmåga. Samhällsplaneringen har tagit elen för givet och inte skapat utrymme för den.
• Befintliga stationer får byggas om under drift eftersom mark saknas för nya med förhöjda risker
• Lokala/regionala kapacitetsbrister kan därför uppstå.

Vi tar elen
hem till dig.
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Hög investeringstakt i Stockholms regionen under kommande 10 + år
Starting network

Decided network

• Svk kommer uppgradera nätet som försörjer Stockholm från 220kV till 400kV
• Ellevio uppgraderar sitt elnät med >5Miljarder SEK mellan 2016-2019
• Vattenfall kommer spänningshöja sitt regionnät från 70kV till 130kV.
Vi tar elen
hem till dig.

Vattenfalls 130 kV planer norra Stockholm
Blå färg:
Planerat 130 kV-nät.

2020-05-08

Vi tar elen
hem till dig.
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Vattenfalls 130 kV planer Södra Stockholm

2020-05-08

Vi tar elen
hem till dig.
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Olika lösningar för nätkapacitetsbristen
Maximala effektbehovet
Reservkraftsproduktion

Fysisk bortkoppling

Tydliga prissignaler, ny
teknik och bortkoppling

Roterande bortkoppling
Tillfälliga
abonnemang
överliggande nät

Progressive
Pricing
Production

Efterfrågeflexibilitet

Produktionsgarantier

Abonnemang överliggande elnät

Efterfrågan
Vi tar elen
hem till dig.

Nätkapacitet och lokalt producerad eleffekt
08/05/2020

Sida 25

Ellevio arbetar inom många områden för att hjälpa till att
lösa nätkapacitetsbristen
Efterfrågeflexibilitet
slutkunder

Smart elbilsladdning

Efterfrågeflexibilitet
stora
kunder

Vi tar elen
hem till dig.

•

Marknadsförfrågan om att hitta
partners för att ge slutkunder
incitament att minska förbrukningen.

•

Pilot av nya effekttariffer

•

Utrullning av nästan 900 000 nya
elmätare

•

Lansering av en helt ny smart
prismodell ”Tariff för laddgator”

•

Marknadsförfrågan om att hitta
partners för att ge stora kunder i
Stockholm (fokus över 1 MW)
incitament att minska förbrukningen.

•

Test av ny handelsplattform för
flexibilitet

•

Lansering av en helt ny prismodell
”avbrytningsbara abonnemang”

Nätinvesteringar

Lokalt
producerad
eleffekt

Ellevios smarta
elnät

Sidfot

•

Säkerställa incitament för
att investera

•

Trepartslösning med
Svenska kraftnät,
Stockholm Exergi och
Ellevio

•

Ökad förståelse för
kapaciteten i elnätet via big
data, AI, machine learning
och automation.
Ökad automatisering för
snabbare felavhjälpning,
effektivare underhåll och drift.

•

2020-05-08

Sida 26

En lösning för den akuta stamnätsbristen i Stockholm
och Skåneregionen

Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot
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Efterfrågeflexibilitet en del av framtida lösningar
Efterfrågeflexibilitet
slutkunder

Smart elbilsladdning

Efterfrågeflexibilitet
stora
kunder

Vi tar elen
hem till dig.

•

Marknadsförfrågan om att hitta
partners för att ge slutkunder
incitament att minska förbrukningen.

•

Pilot av nya effekttariffer

•

Utrullning av nästan 900 000 nya
elmätare

•

Lansering av en helt ny smart
prismodell ”Tariff för laddgator”

•

Marknadsförfrågan om att hitta
partners för att ge stora kunder i
Stockholm (fokus över 1 MW)
incitament att minska förbrukningen.

•

Test av ny handelsplattform för
flexibilitet

•

Lansering av en helt ny prismodell
”avbrytningsbara abonnemang”

Nätinvesteringar

Lokalt
producerad
eleffekt

Ellevios smarta
elnät

Sidfot

•

Säkerställa incitament för
att investera

•

Trepartslösning med
Svenska kraftnät,
Stockholm Exergi och
Ellevio

•

Ökad förståelse för
kapaciteten i elnätet via big
data, AI, machine learning
och automation.
Ökad automatisering för
snabbare felavhjälpning,
effektivare underhåll och drift.

•
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Sida 28

Effektkurva för en nätstation i ett ”typiskt”
bostadsområde under den kallaste dagen 2019

Vi tar elen
hem till dig.

Per Selldén

2020-05-08
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Flexibilitetspotentialer för olika kundgrupper
Fastighet –
stor 50 kW

Laddning av
personbilar ->
långsam, medel,
snabb (4-50 kW)

Fastighet –
medel 30 kW

Lägenhet
(1-3 kW)

Fastighet liten 15 kW

Vi tar elen
hem till dig.

Villa (3-8 kW)

Per Selldén
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Marknadsförfrågan om flexibilitetsresurser i
Storstockholm
• Syfte att inventera potentialen för olika flexibilitetsresurser i
Storstockholm

Nätområden i Storstockholms regionen

• Flexibilitetsresurser över 1 MW
• Fokus på hur mycket, hur länge, hur ofta och till vilket pris?
• Deadline 29 nov
– Utvärdering och bilaterala dialoger Q1 2020
– Eventuell upphandling under H1 2020
– Eventuellt avtal med flexibilitetsleverantör Q4 2020
• Stort intresse från nationella såväl som internationella
aktörer
– Allt från stora batterilagerproducenter, aggregatorer,
datacenter, fastighetsbolag till kommunala
verksamheter,
• Parallellt pågår ett arbete med att ta fram en plattform för
handel med flexibilitetsresurser
Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot

2020-05-08

Sida 31

Nej elbristen behöver inte stoppa infrastrukturbyggandet …
• Viktigt för Vatten & Avloppsbolag att säkerställa sina effektbehov tidigt och föranmäla dem till elnätsbolaget.
– Diskutera med elbolagen behov av kapacitet och om det finns plats att bygga nya nätstationer och ledningar.
– Säkerställ tidigt med elbolaget att det finns kapacitet för byggströmmar och behoven för framtiden.
– Föranmäl effektbehoven & lastprofiler för de olika byggskedena
– Säkerställ tidigt om ni har krav på redundanta matningsvägar
– Kommer ni bygga med reservkraftsanläggningar?
• Kan VAS medlemmarna ta en aktiv roll på en flexibilitetsmarknad för att bidra till att säkerställa kapacitet för fortsatt
byggande.

• Fokusera inte bara på energieffektivisering utan även effektoptimering och laststyrning där det finns stor potential
inom flera områden tex:
– Uppvärmning ex värmepumpar inklusive bergvärme eller omställning av direktverkande el
– Ventilation, sopsugar, vitvaror, belysning mm
– Användning av batterilager och agera på mFRR marknaden som en extra möjlighet

Vi tar elen
hem till dig.

Sidfot
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Men fortsatta utmaningar kvarstår för elnätsbolagen…
• Stamnätet fortfarande inte utbyggt förrän tidigast 2027/2028.
• Fortsatt utveckling avseende affärsmodeller och avtal för flexibilitetsresurser , skapa incitament
– Exakt upplägg för ersättning för efterfrågeflexibilitet – utveckling av nätnytta
– Utformning av bilaterala avtal om nedstyrning och bortstyrning
– Framtagande av en lokal marknadsplats för effekt
• Nytt utredningsuppdrag om nätkapacitetsbrist för Energimarknadsinspektionen
– Översyn prioritering vid anslutningsprocesser
– Roller och ansvar vid nätkapacitetsbrister

• Uppdrag för länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland att samordna framtida lokala
effektbehoven i länen
• Säkerställa fortsatt nätutbyggnad
– Långsiktiga spelregler som medger investeringar (rimlig avkastning)
– Snabbare och förenklade tillståndsprocesser (snabbare utbyggnad)
Vi tar elen
hem till dig.
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Kapacitetsbristen är ett hot, men det finns också möjligheter
Hot
–
–
–
–

Samhället kan inte växa
Vi missar arbetstillfällen
Vi uppnår inte klimatmål
Ej förutsättningar för att
göra de investeringar
som krävs
– Reformer tar bort fokus
från det som behöver
göras

Vi tar elen
hem till dig.

Möjligheter
– Tydligt problem som är på
riktigt
– Tekniken finns – kompetens
och samarbetsformer
behöver utvecklas
– Sveriges energiomställning
möjliggör en klimateffektiv
tillväxt
– Med samverkan och vilja kan
vi klara energiomställningen
och nå klimatmålen
– Viljan och engagemanget
från kunderna finns där

Sida 34

