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PM Elektrifiering av transporter och dess påverkan på 

elnätet  

En sammanfattning av examensarbetet Elektrifiering av personbilar på Tomtebo, 

Umeå, Victor Andersson Högskoleingenjör i Energiteknik  

Umeå stad är i färd med att elektrifiera en stor del av sin kollektivtrafik genom el-bussar. Dessutom 

växer försäljningen av laddbara fordon stadigt och innebär betydande andel ny förbrukning och 

därmed även ökat effektbehov. Detta ställer stora krav på elnätet och det viktigt för Umeå Energi som 

elnätsägare att förbereda inför en storskalig elektrifiering av Umeås resor och transporter. Ett första 

steg i det arbetet är att få en uppfattning om hur mycket kapacitet elektrifiering av resor och 

transporter skulle medföra.  

För att Umeå Energi skall kunna fortsätta att leverera ett prisvärt och leveranssäkert elnät är det viktigt 

att vi är proaktiva och på ett tidigt stadium utreder och bearbetar konsekvenser av den rådande 

samhällsutvecklingen gällande elektrifiering av Umeås resor och transporter. Syftet med detta arbete 

är att utreda effektbehovet vid en fullt utbredd elektrifiering av transporterna inom stadsdelen 

Tomtebo i Umeå kommun och utifrån detta utreda huruvida det befintliga nätet skulle klara av den nya 

belastningsnivån. Arbetet är ett delresultat i arbetspaketet Elektrifiering i ett stadsbyggnadsperspektiv 

vilket är en del av projektet Framtidens resor och transporter som är delfinansierat av Vinnova och 

utförs i samarbete med Umeå Kommun. 

 

Laddbara fordon i Sverige ökar för 

varje år och det finns idag strax 

under 80 000 laddbara fordon av 

typerna BEV1 och PHEV2. 

Elbilarnas tekniska utveckling 

fortsätter och antalet laddbara 

fordon i Sverige väntas öka 

exponentiellt enligt Power Circles 

prognos från ”Elbilsläget 2018”. 

 

 

Den typiska elbilen 2018 enligt en studie av IVL har en batterikapacitet på 41 kWh och eleffekt på 156 

kW. Räckvidden ligger på nästan 30 mil och med detta ett CO2-utsläpp på 0 g/km. I det här 

examensarbetet kommer batterikapaciteten ligga högre än den typiska elbilen, främst för att 

batterikapaciteterna förväntas bli uppåt 80 kWh inom snar framtid. Redan idag har en av de vanligaste 

elbilarna, Tesla Model S, en batterikapacitet på 75 kWh. 

                                                      
1Battery Electric Vehicle  
2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle 

mailto:umea.energi@umeaenergi.se


           
            

 

 

 

 

Umeå Energi Box 224, 901 05 Umeå 

tel 090-16 00 00  

e-post umea.energi@umeaenergi.se 

umeaenergi.se 

Med finansiering från: 

 

Enligt en rapport från Trafikverket krävs närmare 400 snabbladdningsstationer för att tillgodose 

efterfrågan på laddning av eldrivna fordon i Sverige och förhoppningarna är att dessa skall kunna 

etableras på pausplatser, det vill säga matställen, turistmål med mera. Detta bör ske i samma takt som 

att elfordonen blir fler, samt att elnätet har kapacitet att tillgodose den efterfrågan. 

Modellen 

Beräkningarna görs i en excelmodell framtagen av Sweco inom projektet PussEl vilket genomfördes 

under våren 2018 i ett samarbete mellan Sweco, AB Volvo, Volvo Cars AB, Göteborg Energi, 

Vattenfall AB, ABB AB och Swedish Electromobility center. 

För att uppskatta indatat till modellen användes trafikdata från Umeå Kommun. Med hjälp av Umeå 

kommuns har mätvärden från sju mätpunkter på Tomtebo/Tavelliden erhållits. Mätpunkterna känner 

av kontakt med fordonets däck och därefter registrerar fordonet efter axellängd, tyngd samt vilken typ 

av fordon som passerat i vilken riktning. Dessa data tillsammans med rapporten ”Resvanor i Umeå 

2014” och statistik från SCB har uppskattningar kring genomsnittlig körsträcka och antal fordon 

gjorts.  

I excelmodellen PussEL sätts tre tänkbara scenarion upp för 2030 baserat på rapporten 

”Omvärldsanalys och bedömning av den svenska fordonsflottan” från 2017. Rapporten säger att 

”nuläget karakteriseras av en snabb teknikutveckling och omställning av fordonsindustrin samt högt 

satta politiska mål och visioner för minskande växthusgasutsläpp”. Det kommer främst styras politiskt 

genom lagar och styrmedel som billigare skatter, mer lättillgänglig infrastruktur och vinning för den 

individ som tvekar kring ett köp av eldrivet fordon. För samtliga scenarion var schemat för 

långsamladdning i modellen är inställt på att starta vid 22.00 och fortgå fram till klockan 8.00 vilket 

innebär att effektbehovet fördelas på nattens alla timmar.  

Scenario 1: BAU (Business as usual) 

I detta scenario räknas dagens elektrifieringstakt in med hänsyn på hur dagens samhälle ser ut, att fler 

transporteras med sin unika bil och att kollektivtrafiken har ett mindre intresse från allmänheten. 

Generellt en låg elektrifiering hos transporterna.  

Scenario 1 resulterade i ökat effektbehov enligt figuren nedan.

 

Scenario 2: BAU utveckling - dubbla elektrifieringstakten 
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Samma trafikarbete men med dubbla elektrifieringstakten, detta kan komma att ge större belastning på 

elnät mot hur det är idag. Här räknas trafikarbetet ske med samma takt och i samma utsträckning som i 

scenario ett, det vill säga att människor reser fortfarande i unika fordon till och från ärenden.  

Detta scenario gav ett ökadat effektbehov enligt figuren nedan.  

 

Scenario 3: Full elektrifiering och ny trafikhierarki 

I sista scenariot förutspås att människor kommer att i större grad nyttja kollektivtrafik, cykla och 

bilpooler. Detta scenario innefattar en fullt elektrifierad fordonsflotta vilket medförde att effektbehovet 

i stadsdelen Tomtebo/Tavleliden ökar enligt figuren nedan. 

 

Då samtliga scenarion utgår ifrån 2030 vilket är inom en förhållandevis snar framtid medan elnätets 

komponenter har en avskrivningstid på uppemot 50 år är det därmed intressant att även se hur ett mer 

långsiktigt elbehov kan se ut. Med framtidens stora förändringar inom transportsektorn samt det Umeå 

Kommuns målsättning att nå 200 000 invånare till år 2050, så är det inte troligt att 

Tomtebo/Tavelliden kan komma att bli en större stadsdel än vad det är idag. Ser man till stadsdelen 

idag bor sex procent av Umeås befolkning där, vilket direkt applicerat på Umeås framtida 

befolkningsmål innebär 12 000 invånare år 2050.  

Med hjälp av Regionfaktas uppskattning har vi idag 0,504 bilar/invånare och utifrån antagandet om  en 

fullt elektrifierad fordonsflotta ger detta 6100 elbilar i stadsdelen utifrån den nya befolkningsmängden. 
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Detta fiktiva scenario för 2050 resulterar i nära en fördubbling av effektbehovet för 

Tomtebo/Tavleliden, se figuren nedan. 

. 

 

Om man istället antar att alla bilar som finns på Tomtebo/Tavelliden (3780 st) idag byter från en 

förbränningsbil till en elbil eller pluginhybrid så kommer det enligt figuren nedan innebära att 

effektbehovet under de tidiga morgontimmarna inte överskrider effekttoppen på eftermiddagen. 

 

I figuren nedan syns hur effektbehovet förväntas se ut för de 3 780 el- och pluginhybridbilarna om de 

flesta styrde om sin laddningscykel till att startas på tidig morgon istället för att starta direkt vid 

hemkomst på eftermiddagen. Belastningen i detta skede skulle då kunna tillfredsställas utan utbyggnad 

då man i figuren ser att högre belastning sker dagtid än vad det hade gjort totalt med nattlig laddning. 
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Slutsatsen av arbetet är att utifrån excelmodellen PussEl och de framtagna scenarierna är en 

elektrifiering av personbilstransporterna på Tomtebo/Tavelliden fullt möjlig utan någon storskalig 

utbyggnation med dagens befolkningsmängd och elbilsmängd. Om utgångspunkten istället är Umeå 

Kommuns befolkningsmål på 200 00 till år 2050 kan en elektrifiering av personbilstransporterna på 

Tomtebo/Tavelliden innebära kapacitetsbrist till området. När det totala elbilsantalet blir närmare 3 

500 bilar finns idag inte tillräcklig överföringskapacitet i nätet för dem att laddas på nätterna. Därmed 

bör laddningscyklerna ses över till en fördelning av laddningar över hela dagen tillsammans med en 

utbyggnad av elnätet så mer kapacitet finns tillgänglig. 

Förslag till fortsatt arbete 

För att detta examensarbete skall få mer substans till verkligt scenario skulle alla involverade fordon, 

och inte bara personbilar, tas i beaktande. Detta främst för att elbussar och flera andra tyngre fordon 

har större batterikapaciteter samt taxibilar som har en helt annan förbrukning och körsträcka. Dessa 

kommer bidra till en större belastning vilket kan komma att förändra resultatet men uppskattningen är 

ändå att elnätet kommer klara av den förändringen som kan tänkas bli på Tomtebo/Tavelliden. 

 

mailto:umea.energi@umeaenergi.se

