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Abstract
The energy sector is facing an impending paradigm shift. Today’s technology enables the end-user to
generate their own energy locally at home. Furthermore, recently developed storage technologies make it
possible to balance energy demand with stored energy and integrate district heating with the local power
grid. This means that in the future heat and electric power will interact and energy flows is converted over
energy boundaries. This places high demands on the energy systems dynamic and adaptive functions as a
whole. Distributed System Operator (DSO) will therefore need to transform the local energy system, which
requires initial investment of energy technology and intelligent system solutions that are technically
efficient, flexible, and economically viable.
Halmstad Energi och Miljö (HEM) owns a local energy system that is well prepared to implement the vision
of a sustainable energy system. The city of Halmstad has politically established that renewable energy will
play a more crucial role in the future. A greater proportion of "locally-generated" renewable energy will be
implemented in this reference system that includes about 60 000 inhabitants, a great number of different
heating/cooling customers and 40,000 electricity customers.
In the future, it will be required by HEM to integrate intelligent energy solutions, where energy consumers
are increasingly micro generation and able to control their energy demand patterns according to the most
economical forecast. The local energy system needs to be able to handle a larger share of intermittent
electricity from solar, wind or hydropower that can automatically interact with thermal energy from biomass
and waste in a flexible, efficient and economical manner. The project group therefore advice HEM to
urgently take steps to reserve the rights to a future aggregator role within the municipality. For this to be
possible, new business models and contracts are examined within the energy branch.
This master thesis provides suggestions for an appropriate mix of energy that can be achieved by 2030 for
the reference system. The proposed energy mix generates 20% of the electricity demand and 100% heat
production (except peak load) locally from Renewable Energy Sources (RES) according to local political
goals. It also provides suggestions for alternative technological configurations where electricity and district
heating systems interact across system boundaries.

Sammanfattning

Energibranschen står inför ett stundande paradigmskifte. Ny teknik tillåter idag slutanvändaren att generera
sin energi lokalt från sitt hem, utvecklade lagringstekniker gör det möjligt att behovsstyra lagrad energi samt
integrera värme- och elsystemen. Detta innebär att värme och elkraft i framtiden kommer att interagera och
energiflöden omvandlas över energi-gränssnitten och det ställer höga krav på energisystemets dynamiska
och adaptiva funktioner som helhet. Energiaktörer behöver därför förändra det lokala energisystemet vilket
kräver nyinvesteringar av energiteknik och intelligenta systemlösningar, som är tekniskt effektiva och
flexibla samt ekonomiskt lönsamma.
Halmstad Energi och Miljö (HEM) äger ett lokalt energisystem som är väl förberett att tillämpa visionen om
ett hållbart energisystem. Halmstad kommun har politiskt fastslaget att förnybar energi i framtiden kommer
spela en avgörande roll. En större andel ”kommungenererad” förnybar energi kommer implementeras i detta
referenssystem med ca 60 000 invånare, xxx fjärrvärmekunder och 40 000 elnätskunder.
I framtiden krävs det av HEM intelligentare energisystemslösningar, där energianvändaren i en större
utsträckning själv genererar och behovsstyr sitt användningsmönster efter den mest ekonomiska prognosen.
Det lokala energisystemet behöver kunna hantera en större andel intermittent elenergi från sol, vind och
vatten som automatiskt kan interagera med värmeenergi från bioenergi och avfall på ett flexibelt, effektivt
och ekonomiskt vis. Projektgruppen rekommenderar därför HEM att snarast möjligt vidta åtgärder för att
reservera rättigheten till en framtida aggregatorroll inom kommunen. För att detta skall vara möjligt krävs att
nya affärsmodeller och avtalsformer undersöks inom energimarknadsområdet.
Denna magisteruppsats ger förslag på en lämplig och konkret energimix som rimligtvis kan uppnås fram till
år 2030 för referenssystemet. I den föreslagna energimixen genereras 20 % av elproduktionen och 100 % till
värmeproduktionen (förutom spetslast) lokalt från förnybara energikällor enligt politiskt lokala mål. Det ges
också förslag på alternativa tekniska konfigurationer där el och fjärrvärmesystemen samverkar över
systemgränserna.
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1. INLEDNING

I detta kapitel ges en kort introduktion till energiförsörjning och framtida utmaningar för lokala
energisystem. I detta kapitel beskrivs också ramarna för projektrapporten.
1.1 BAKGRUND

Energi är essentiellt och slutanvänds idag i form av värme och el för att höja komfort samt ge
energianvändaren bättre förutsättningar för en ökad levnadstandard eller effektivare verksamhet. Nuvarande
traditionella energisystem i vårt samhälle tillgodoser idag användaren med detta behov. Direktiv och
styrmedel har lett till teknikutveckling och som gett användaren nya möjligheter till en energieffektiv och
smart flexibilitet på utrustning, till en lägre energikostnad och ökad tillgänglighet. En större andel
decentraliserad energiproduktion ställer nya krav på det lokala energisystemet. Detta innebär för
energiaktörer en rad nya problemställningar och samtidigt goda framtida potentialer.
Ett samhälle med en växande energianvändning kan innebära ökade uttag av primär energi och därför anses
idag energieffektivisering som en viktig byggsten för att minska vårt totala energibehov för ett hållbart
samhälle i ett allt aktivare konsumtionssamhälle. För att framtida generationer skall gynnas av
teknikutvecklingen, efterfrågas det idag en större andel integrering av förnybar energi, vilket ställer krav i
olika avseenden på dagens beslutsfattare.
Nätägare av fjärrvärme- och elnätet närmast slutanvändare är viktiga för omställningen. Framtidens
energisystem kan därför inledningsvis ställa stora krav på samarbetet mellan aktörer såsom fjärrvärmens,
elnätets och energimarknadens aktörer.
1.2 SYFTE OCH MÅL

Projektrapporten syftar att i de tre energibenen el, värme, energimarknad utvärdera ett framtida lokalt
energisystem samt ge en övergripande och konkretiserad vision för hur energiteknik och energimarknad kan
samverka i ett utvecklat referenssystem.
Syftet med projektrapporten är också att sprida kunskap för energiintresserade hur vi i framtiden försörjer en
mindre stad med energi (el och värme) på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart vis.
Målet är att för betraktaren beskriva vilka tekniska och ekonomiska möjligheter som är möjliga, samt hur
energisystemen kan samverka.
1.3 FRÅGESTÄLLNING

Hur ser ett framtida lokalt smart energisystem ut övergripligen, vilka energitekniker är möjliga och
lämpliga?
Hur ser en rimlig konkret vision ut för det lokala energisystemet, när en stor andel kommungenererad
förnybar energi från vind och sol och avfall nyttjas?
Hur samverkar energitekniker i det framtida smarta energiförsörjningsnätet, i vilket syfte?
Hur kan man nyttja och tillämpa primära förnybara energikällorna efter politiska mål?
Vilka tekniska möjligheter finns och hur ger framtida ekonomiska affärsmodeller avkastning på
investeringarna?
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2 METOD

I detta kapitel förklaras hur rapporten byggts upp gällande inhämtad information, samt hur informationen
behandlats för rapportens resultat och slutsatser.
2.1 INFORMATONSKÄLLOR, FÄLTSTUDIER OCH METODIK

Projektgruppen har varit ute i fält och undersökt potentiella områden för vindkraft i nära havsmiljö och
speciellt i direkt anslutning till tung industriverksamhet. Det har likaså gjort okulära besiktningar för
områden intressanta för implementering av olika energiteknisk utrustning. Områden av intresse som anses
lämpliga för projektgruppen är beaktat från flera vyer och platser som påverkas av eventuell
nyimplementerad energiteknik i miljön. Detta för att skapa sig en god verklighetsuppfattning, som ligger till
grund för val och ställningstagande, som t.ex. lämplighet i diverse tekniska avväganden. Fotografier har
tagits i området för att användas för fotomontage till beskrivningar i rapporten och visualisering. Källor
refereras med Vancouver systemet och för tydliggörande av information används fotnoter.
2.2 SIMULERINGAR OCH BERÄKNINGAR

Projektgruppen har utfört simuleringar med olika programvaror såsom WindPro 2.8 och EnergyPLAN samt
använt ritprogrammen Edraw och Cadence P-Spice som använts för ritningar och schema. Programvaror är
fullt ut godkända och i vissa fall används licenserade programvaror. Informationen får i vissa fall endast
användas i utbildningssyfte. Det är inte tillåtet att använda denna uppgifter för ekonomiska syften av någon
part, utan överenskommelse med uppdragsgivare och författare.
Olika beräkningar har utförts i rapporten. Beräkningsmetoderna och hjälpmedel är utförda på en
vetenskaplig grund. Beräkningar som ligger till grund för slutsatser och prognoser är utförda av linjär typ,
som ämnar ge en idag verklighetstrogen bild. Detta kan dock inte garanteras för framtiden.
2.3 AVGRÄNSNINGAR

I rapporten kommer Halmstads stad att agera som referenssystem och fungera som energisystemets
systemgräns. Smarta energisystems klimatnytta eller säkerhet kring informationsteknologi analyseras inte.
Som hjälpmedel kommer endast linjära modeller och prognoser att användas. Detta förutsätter inga rörliga
räntor eller valutaförändringar samt konstant inflation. Transport och logistiktekniska system har utelämnats.
Energi från vätgas, vågkraft, biogas och kärnkraft har avgränsats.
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2.4 NOMENKLATUR

Halmstad Energi och Miljö, Kommunalt energibolag
Distribution System Operator, nätägare
Transmission System Operator, stam/ regionnäts ägare
Micro Generation, mikroproducenter
Distributed Energy Resources, Lokalnäts kraftkälla
Renewable Energy Source, Lokal förnybar kraftkälla
Distributed Generation, Lokal kraftkälla
Combined Heat and Power, elkraftkälla från fjärrvärmeproduktion
High Voltage Shore Connection, landanslutning fartyg
Advanced Metering Infrastructure
Automatic Meter Reading
Distributed Management System
Demand Response Management System
Demand Participation
Photo Voltaic, Solceller för elproduktion
Battery Energy Storage System
Flexible AC Transmission System, samlingsnamn för
kraftelektronikenheter till växelströms kompensering

HEM
DSO
TSO
MG
DER
RES
DG
CHP
HVSC
AMI
AMR
DMS
DRMS
DP
PV
BESS
FACTS
SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition, styr och
övervakningssystem för kraftprocesser.

VSC
SVC
THD
MTBF
WTG

Voltage Source Converter, spänningstyv kraftelektronik
Static Var Compensator, strömstyv kraftelektronik
Total Harmonic Distorsion, mått på elkvalitet
Mean Time Between Failures, tillgänglighet i procent
Wind Turbine Generator, Vindkraftverk (förkortning, en
eller flera i bestämd eller obestämd form)
Variationer i spänningen, dessa kan delas upp som
långsamma och snabba som benämns flimmer eller ”flicker”.
Långsamma variationer som påverkas av avgiven aktiv resp.
upptagen reaktiv effekt vilket ger upphov till
spänningsvariationer i tiden.
Den dimensionerande effekt som utvecklas i vid en
kortslutning. Spänning hålls konstant och kortslutning
strömmen (Ik) är den variabeln som helt avgörande
bestämmer storleken vid beräkning.
Intermittenta hastiga variationer i nätets spänning som kan ge
upphov till t.ex. snabba förändringar av ljusintensitet i en
ljuskälla.
Kraftomvandlings roterande komponenter ger
effektpulsationer, dessa ger upphov till emissioner av snabba
spänningsvariationer i tiden på nätet (flicker).
Flickerstegsfaktor, faktor som referens av elnätets
kortslutningsvinkel, i samverkan med momentan aktiv och
reaktiv effekt, se IEC 61400–21. Anges av
vindkraftstillverkaren.
Flickerkoefficient, koefficient för beräkning av flicker vid
drift där VKV ansluts, se IEC 61400–21. Anges av
vindkraftstillverkaren.
Spänningsändringsfaktor, faktor för flicker som uppträder
vid generatorinkoppling, se IEC 61400–
Kortslutningsvinkel i sammankopplingspunkt avser
vinkelförhållandet vid kortslutning vid en given resistans och
reaktans

Spänningsvariationer

Kortslutningseffekt (

)

Flimmer (flicker)

Flickeremissioner

;

,

Flickerstegsfaktor [

(

)]

Flickerstegskoefficient [

(

Spänningsändringsfaktor [
Kortslutningsvinkel [

]

)]

(

)]
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Anslutningspunkt

Uppsamlingsnät
Sammankopplingspunkt (PCC)

Lindningsomkopplare

Död band

Aktiv effekt [W]
Reaktiv effekt [Var]

Skenbar effekt [VA]

Fördelningsställverk
Dynamisk P/Q effekt reglering med energilagring

Vindkartering
Nyckeltal
Kapacitetsfaktor

IGBT
IGCT
PWM
kkr.

Elektrisk punkt dit ett eller flera verk ansluts på en position i
elnätet där nätägaren ansvarar för utrustningen, det kan vara
ett kabelskåp med skarvar eller på en framdragen ledning.
Avser det lokala elektriska nätverk av elektriska ledare som
den total uppsamlade elproduktionen inbegriper.
Sammankopplingspunkten är den elektriska punkt där
sammankoppling av ett eller samtliga verk sker närmast en
belastning, punkten kan t.ex. vara en samlingsskena i en
transformatorstation.
Spänningsreglering hos transformatorn i steg i lindningarna
detta för att minimera stora avvikelser under en begränsad tid
då lastens karaktär förändras.
Spänningstegens storlek hos transformatorns
lindningsomkopplare, angiven i procentuell variation från
driftspänning (säkerhetsfaktor)
Tidsderivatan för energi. Enhet Watt [W], Elektrisk effekt
som ger upphov till nyttigt arbete storleken tar hänsyn till
fasförskjutning mellan spänning och ström.
Effekt som fordras av spole för att skapa ett magnetfält.
Enhet är voltamperreaktiv [Q]. Elektrisk effekt som inte ger
upphov till något nyttigt arbete, storleken tar hänsyn till
fasförskjutningen mellan spänning och ström
Enheten Voltampere [S], den högsta aktiva effekt till
storleken, tar inte hänsyn till fasförskjutning mellan spänning
och ström. Ofta dimensionerande storhet i avseende på
begränsande utrustningar i energisystemet.
Större transformatorpark med ställverk. Transformerar och
överför energi till lokalt elnät från regionalt elnät.
Faskompenseringsutrusning [VAr] med tillhörande
energilagringsystem som hanterar aktiv effekt [W], används
till fördel som Smart Grid-utförande. Där en större andel av
vindens energi tillvaratas effektivare och stabiliserar nätet.
Vindhastigheter på en viss höjd över marken benämns i en
vindkartering för specifikt område
En VKV-prestandaindikator som beräknas från givna
ekvationer.
En VKV-prestanda kan anges i denna storhet. Man utrycker
sig i hur mycket VKV verkliga elproduktion utnyttjat den
totala vindens energi relativt en teoretisk (full) max
energiomsättning samma tidsperiod. Kan ses som en slags
verkningsgrad på hela VKV över alla vindhastigheter på hela
årets timmar.
Isulated Gate Bipolar Transistor, kraft tyristorer som används
vid frekvensomriktning i höga effekter
Isulated Gate Comutated Thyristor, självkommuterad (gate
turn off) tyristor, världens modernaste krafthalvledare
Pulse Width Modulated, kommuteringstyp i
frekvensomriktning.
Kilokronor (tusental)
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3 ANALYS SMARTA ENERGISYSTEM, VISION OCH TEKNIK

I detta kapitel förklaras hur en kommun i framtiden kan förse invånarna med energi som el och värme från
förnybar primär energikälla. Vilka tekniker är tillgängliga och hur implementeras de? Kan värme/kylsystem
och elsystemen kopplas samman för att kunna utnyttjas på ett smartare och flexiblare sätt? Energisystemen
med kringutrustningens roll förklaras i detta kapitel övergripande, för att skapa förståelse och objektivitet
hos läsaren.
3.1 VISIONEN OM ETT SMART HÅLLBART ENERGISYSTEM

För att effektivt omvandla/distribuera energin smartare till slutanvändaren lokalt i samhället, som befintlig,
tillgänglig teknik och energimarknadsmekanismer idag tillåter, krävs en rad förändringar och åtgärder. Lokal
förnybar el och värmeproduktion, distribuerad med bästa tillgängliga teknik (BAT) 1 innebär en hållbar och
energieffektiv energiförsörjning och överföring. Befintliga energitekniker tillåter inte fullt ut behovsstyrd
slutanvändning efter energins spotpris som också kan kompletteras med stor andel lokal mikrogenererad
förnybar energi (från kundsidan). Inträffar detta scenario kommer troligen det innebära ett förändrat
belastningsbeteende med ostabil/asynkron drift över tid, som betyder en utmaning för lokal energidistributör
(DSO). För att bemöta belastningens beteendeförändringar behöver energisystemen i framtiden mätas och
kommuniceras i en större utsträckning, för att kunna drivas mer energieffektivt, flexibelt och adaptivt, utan
att kunderna märker skillnad, etc. Ett felfritt smart energisystems scenario vinner alla parter i samhället på i
det långa loppet. I figur 1 presenteras en modell och vision på energisystemets övergripliga funktion [1].

Figur 1 Framtidsmodell för lokala energinät. Källa: Vinnova

Sverige har det senaste århundradet varit ledande inom
distribution av elenergi och det är fortfarande målet.
Det är högst sannolikt att Sverige fortsatt klarar hålla
en ledande position i framtiden, då vi har goda
förutsättningar och unikt bra utgångsläge. Regeringen
har med direktiv 2012:47 fattat beslut för ett utökat
sammarbete för smarta elnät som skall trygga ledande
position. Sammanfattat definieras visionen av om
smarta elnät av Statens offentliga utredningar. [2]

1

Figur 2 Statlig vision om Smart Grid.
Källa: Swedish Smart Grid (Statligt utskott)

BAT ”Best available technology” tillämpning enligt EU energieffektiviserings direktiv.

5

3.2 LOKALA ENERGISYSTEMET IDAG OCH I FRAMTIDEN

Lokala kraftvärmeverk genererar energi i form av el och värme. Idag pågår det mycket forskning i världen
kring smarta elnät kallat Smart Grid och här i Skandinavien har vi även kommit långt inom kraftvärme som
dagligdags kallas kombinerad el- och fjärrvärmeproduktion eller Combined Heat and Power (CHP) i Smart
Grid sammanhang. Framtidens Smart Grid och CHP ser på många sätt ”intelligensmässigt” sätt lika ut, men
koncepten marknadsförs idag separerat. Fjärrvärmenätet distribuerar idag i det lokala samhället värme via
rör och vatten med medeltemperaturen 86 grader (fram) 47 grader (retur). I framtiden förutspås
temperaturnivåer om ca >50<60 grader (fram) 20-30 grader (retur). Med en lägre temperatur sparas tillfört
bränsle och enligt forskning får också fjärrvärmesystement genom mindre distributionsförluster en högre
total verkningsgrad. Dessutom kan en större andel i kraftvärmeprocessen omvandlas till elektrisk energi från
kraftvärme generatorerna (CHP) [3]. Inledningsvis kommer troligen lokala nybyggda bostadsområden att
implementera klenare billigare rör med lägre temperaturer som värmeväxlas från en varmare stamledning
Bränslet som förbränns och värmer upp mediet varierar. För att ytterligare minimera bränsleåtgång från
jungfrulig primärenergi vid ekonomiskt lämpliga tillfällen samt vid nödåtgärd kan ”dumpning” av elektrisk
energi till värmelagring ske. Detta kan åstadkommas genom att fjärrvärmesystemet kopplas ihop med
alternativa energikällor från solceller och vindkraft för att med elpatroner värma upp vatten eller driva stora
värmepumpar och därmed minska bränsleåtgång. Elenergi från vind till fjärrvärmesystemets värmelager (alt.
stora värmepumpar) utnyttjas mest effektivt på vinterhalvåret. Energieffektivisering m.h.a. solfångare är
också ett smart sätt att komplettera värmeenergi till fjärrvärme- och fjärrkylanätet [4].

Figur 3 Sektoruppdelning och benämning för elnätet. Källa: Lantmäteriet

I Smart Grid sammanhang benämns den lokala nätägaren 0,4-50 kV som Distribution System Operator
(DSO). På regional 50, 70, 130 kV och stamnätsnivå 220, 400 kV benämns systemsägaren som transmission
system operator (TSO) geografiska systemgränser framkommer i figur 3 och figur 4.
På högsta spänningsnivå i det lokala elnätet finns ett gränssnitt som utgör avgränsningen mot det
överliggande regionala elnätet. Ofta matas stora industrier och medelstora städer av detta överliggande nät i
spänningsnivån 130,70, 50 kV där är regionnätsägaren är ansvarig. Underliggande elnät utgör det lokala
gränssnittet, oftast i 10 kV nivå, där matar DSO mindre industrier eller nätstationer, som transformerar och
försörjer gator, förorter, bostadskomplex med el, nätstationer levererar oftast trefas 0,4 kV.
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Konventionell konfiguration

Smart konfiguration

Figur 4 Schematisk Förenklat energisystem. Källa: cred grundstomme. Halmstads Kommun, omarbetad av författarna

3.2.1 ELPRODUKTION, RENEWABLE ENERGY SOURCES (RES)

Konventionell elenergiförsörjning ser olik ut relativt framtidens intelligenta och smarta elsystem. När man
pratar om övergripliga skillnader i elkraftsammanhang sammanfattas det [5]:
Konventionellt elnät

Smart Grid

 Centraliserad kraftförsörjning

 Centraliserad och lokal kraftförsörjning

 Elproduktion följer elanvändningen

 Elanvändning följer el-produktionen

 Prognosbaserad, historiebaserad drift

 Realtidstyrd, energieffektiv, optimerad drift

 Begr. nätanslutningsmöjlighet (RES)

 Allmän nätanslutningsmöjlighet (RES)

 Enkelriktade energiflöden

 Multi-riktade energiflöden
 Intermittent elproduktion
 Elanvändare deltar, oreglerad energimarknad

Som listorna ovan beskriver kommer framtidens elanvändning och elproduktion se olika ut. Lokal förnybar
elproduktion i det lokala elnätet kallas i Smart Grid sammanhang för ”Renewable Energy Sources” (RES)
eller ”Distributed Energy Resources” (DER). Elproduktion från kraftvärmeverk, vattenkraft eller vågkraft
räknas också in under kategorierna. Energiproduktion från enskilda hem eller bostadshus kallas för ”Micro
generation” (MG)[6]. Nedan beskrivs olika lokala (RES, DER, MG) förnybara elproduktionsteknikers
betydelse för det lokala energisystemet.
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3.2.1.1 PRESTANDA OCH INTEGRATION I LOKALT ELNÄT

I framtidens lokala elnät kommer sannolikt elektriciteten flöda i båda riktningar, då de nationella och
europeiska målen genom flera olika direktiv klart tydliggör att elförsörjning skall decentraliseras och
kompletteras med förnybar primär energikälla lokalt, närmare eller av slutanvändaren. För att kunna
maximera andelen förnybar elproduktion i det lokala elnätet krävs det kunskap om hur stor kapacitet som
kan integreras, s.k. värdkapacitet. Värdkapacitet eller ”hosting capacity” är en indikator på vilken tillförd
installerad effekt som kan integreras till elnätet utan att äventyra elnätets prestanda i flera avseenden som rör
DSO energiteknikens ”kapacitets-tak” samt slutanvändarnas krav på elkvalitet och tillförlitlighet [7].
Beroende på om produktionskällan är vindkraft eller solceller kan elkraftens karakteristik (kvalitet, nytta,
prestanda) se olika ut. Det krävs därför noggranna utredningar för varje fall, samtidigt som samtliga fall bör
samköras i en avancerad simulering. Det är därför av vikt att starta nedskalade pilotprojekt för att i praktiken
”mäta för att veta”.
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VINDKRAFT OCH ELKVALITET

Elkvalitet är ett samlingsnamn för spänningsgodhet.
I växelströmssammanhang innebär det olika
elektriska storheters periodiska avvikelse i
rumstiden mot en per definition teoretisk perfekt
sinusfunktion. Krav och villkor (nätkoder) förordas
för detta av nationella och internationella
branschorganisationer och kallas för grid codes.
WTG prestandan i elnätets sammankopplingspunkt
(PCC)
och
anslutningspunkt
bör
därför
beräknas/simuleras (se figur 5). Resultatet benämns
i Smart Grid samanhang som ”fault ride trough”.

Figur 5 Beräkningsgång elkvalitet AMP t.v. Elektriska
punkter för beräkning AMP t.h. Källa: AMP, Svensk Energi

ENTSO-E (European Network of Transmission
System Operators for Electricity) har nyligen släppt nya europeiska nätanslutningskrav (grid codes) som
bl.a. innebär nya och bättre villkor och acceptansgränser för t.ex. elanvändaren och DSO vid nätanslutning
av småskalig vindkraft (WTG) och/eller solceller (photovoltaic = PV). Figur 6 visar ett ”draft” över den
pågående utvecklingen av de nya elnätskoderna på EU-nivå. De nya elnätskoderna har inte trätt i kraft i
skrivande stund och det förutspås att de benämningar enligt figur 6 som mest påverkar elanvändare
(slutanvändning och MG, RES) är krav och villkor om ”Requirements for Generation (RFG) samt ”Demand
Connection” (DCC). I kod RFG ställs krav och villkor på alla elproduktionsenheter ansluten till olika
högspänningsnät, samt på alla andra produktionsenheter med en effekt lika med eller >800 W. Det betyder
att även små elproduktionsenheter MG (ca 8 kvm PV) påverkas. Kod DCC förordar krav på och sänker
barriären för alla elanvändningsanläggningar med hänsyn av DR (demand response).
Anledningen till att ENTSO ställer krav i koderna även på små anläggningar (användning och/eller
elproduktion) är att många små elanläggningar kan i vissa fall vid resonans, flimmer, spänningsvariationer
eller
liknande
få
gränsöverskridande
negativa
effekter för det sammankopplade
elnätet.

Figur 6 Utvecklingsfas av nya elnätskrav (gridcodes) Källa: ENTSO-E

På
distributionsnivå
(DSO)
kommer det troligen uppstå
positiva såväl som negativa
aspekter. Enligt Entso-e kommer
viss utveckling inom smarta lokala
distributionsnät att bromsa och
andra
delar
att
påskynda
utvecklingsprocessen. Det är idag
svårt
att
uttala
sig
om
konsekvenserna som står för
dörren för berörda aktörer.
Sammanfattningsvis ämnar nya
nätkoder
systemöverskridande
höja
värdkapaciteten
på
högspänningsnäten.
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Svensk energi har samanställt dokumentet Anslutning av mindre produktionskällor (AMP <25 MW), som
förenklar aktörers förstudier i för dagens gällande elnäts koder. Elkvalitetsparametrar och elnätets krav med
villkor i samverkan med DER beskrivs nedan i fem kategorier (MTBF undantas) [8][9][10][11][12].
Långsamma spänningsvariationer.
Den varierande och turbulenta vinden, ger i form av en långsam variation (tim./dygn)
avikelser på spänning i elnätet. Då VKV genererar en relativt hög effekt vid kraftiga
vindar vid liten belastning återfås en spänningshöjning i PCC och anslutningspunkten
enligt (ekvation 1). Högt reaktivt effektuttag resulterar i en spänningssänkning. Man
kan effektreglera aktivt/reaktivt (P/Q) med kraftelektronik/parkkontroll,
SCADA/pitch alt. använda lindningsomkopplare eller förstärka elnätet eller använda
energilagring som åtgärd vid för stora variationer. Bilaga 1 visar beräkningsgången
schematiskt för mindre vindkraftparker och lokala elnät.
Snabba spänningsvariationer (flicker/flimmer).
Snabba spänningsvariationer kan i närområdet uppfattas som snabba märkbara blinkningar (<sek) hos t.ex.
glödlampa. WTG sammanhang kan flicker-källan, en s.k. ”flickeremission” vara
det fluktuerande pulserande (roterande) magnetfältet i generatorn. Detta skall
beräknas vid inkopplingar och för kontinuerlig drift. Vill man undvika detta
elkvalitetsproblem skall man hålla en relativt hög kortslutningseffekt i
sammankopplings och anslutningspunkten (el. förstärka nätet vid problem),
alternativt kan man använda ett WTG med bättre EMC prestanda (grid codes) för
generatorn eller använda kraftelektronik för att hålla en relativt renare frekvens. För att klara uppsatta krav
s.k. ”grid codes” från flera WTG i anslutning och sammankopplings punkt (PCC) krävs en viss erforderlig
kortslutningseffekt vid återupprepade starter och kontinuerlig drift, som beräknas: (storheter förklaras i
nomenklatur) [10].
Vid återupprepade startförsök:
[MVA]

(1)

[MVA]

(2)

Vid kontinuerlig drift:
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Övertoner och mellantoner
En periodisk grund frekvens är uppbyggd av ett oändligt antal toner. Ett snitt av
en godtycklig frekvens t.ex. 50 Hz innehåller en viss halt övertoner, d.v.s. toner
och multiplar av tonen som avviker i amplitud från medelvärdet hastigt. Ett
mått på övertonshalten kallas THD (Total Harmonic Distorsion). Sinusformade
förlopp kan beskrivas med fourieranalys. Orsaken till övertoner i
vindkraftsamanhang är kraftelektronik (PWM). Man kan minimera övertoner
med övertonsfilter (L,C) för sökta tonen/tonerna/multiplar (bandbredden) eller
använda energilagring.
Transienter och resonans (förstärkningsfenomen)
Transienter är en icke periodisk spänningspik (positiv el. negativ) eller
kortvarigt oscillerande överlagrat spänningsförlopp som hastigt dämpas ut.
Varaktigheten skall per definition vara mindre än 10 ms. (dämpade oscillerande
något längre). Transienter uppstår av nät/last inkopplingar samt när
kondensatorbatterier kopplas in och ur. För att undvika/minimera/begränsa
transienter kan man installera transientbegränsande filter. Förstärkta strömmar
el. spänningar (transienter) vid resonans (av skadlig frekvens) elimineras med synkroniserade brytare.
Reaktiv effektproblematik
Asynkrongeneratorer behöver reaktiv effekt för att magnetiseras. Om elnätet inte kan förse WTG tillräckligt
med reaktiv effekt sjunker spänningen i anslutningen. Vice versa kan det också finnas för mycket reaktiv
effekt i elnätet. Synkrongeneratorer och internt elnät med tillhörande markkablar bidrar med reaktiv effekt.
Man kan då få kapacitiv elnätsdrift vilket leder till instabil och hög spänningsnivå och överströmmar. För att
råda bot på detta kan man installera styrbar reaktans i vindkraftsgruppens elnät alternativt kompensera med
reaktorer (induktans). Asynkrongeneratorer kan faskompenseras med kondensatorbatterier eller regleras med
kraftelektronik (SVC) för att minska reaktivt effektuttag/utmatning.
NÄTANSLUTNING AV VINDKRAFTPARK <25 MW I LOKALA ELNÄTET

Vinden är som bekant en s.k. intermittent energikälla. Variationer i vindens styrka medför som beskrivits
variationer av elens karakteristik (spänning, frekvens) och det finns i standarder uppsatta mått på elkvalitét.
Man kan generalisera och säga att stora vidkraftparker >25 MW medför en risk för reaktiv obalans och
överstömmar. Mindre vindkraftsparker <25 MW som oftast integreras närmare belastningarnas
sammankopplingspunkt (PCC) innebär en ”mer” och tydlig försämring av andra elkvalitetsparametrar såsom
snabba spänningsvariationer (flimmer), långsamma spännings variationer och övertoner. Då flimmer
transporteras ”lättare” ner i lägre eller samma spänningsnivåer d.v.s. hos lasten medför detta att det krävs en
relativt större erforderlig kortslutningseffekt hos transformatorn (PCC) nedströms, vid lägre relativt högre
spänningsnivåer.
Det är av stor betydelse för elnätets prestanda vilken typ av generator som anslutits. I de allra flesta fall sitter
det en asynkronmaskin eller en synkronmaskin. Nya synkronmaskiner har som regel idag alltid en
fulleffekts frekvensomriktare, vilket innebär en större risk för skadliga övertoner men samtidigt en mindre
risk för långsamma spänningsvariationer eller flimmer då frekvensomriktarens uppgift är att hålla en fast
frekvens vid variabelt varvtal. Synkronmaskinen magnetiseras med hjälp av likström och det medför en
stabil reaktiv effektbalans/frekvens i elnätet.
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Asynkronmaskinen magnetiseras med hjälp av växelströmmens reaktiva effekt. Detta kan förorsaka
ostabilitet av frekvensen och bidra till långsamma respektive snabba spänningsvariationer pga. vindens
variationer över tiden. Det förordas synkronmaskiner när vindkraft skall integreras i det lokala elnätet. För
gårdsverk och svagströmsanslutning förordas faskompenserade asynkronmaskiner [13].
Då man integrerar minde energianläggningar till nätstationer är det troligen i framtidens Smart Grid
lämpligast (pga. flera aspekter) att nätanslutna sig till PCC med energilagringsmodul med aktiv/reaktiv
faskompensering. Medelstora parker som ansluts till mellanspänning i fördelningsställverk bör om
faskompensering krävs, analysera möjligheten komplettera med STATCOM (SVC-light) utrustning och
större energilagringsenheter [14].
NÄTSNANSLUTNING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR I LOKALT ELNÄT

Variationer och inkommande solintensitet pga. luftfuktighet, temperatur, dygnets och årets variationer
innebär utmatade effektvariationer. Solanläggningar genererar lågspänd likström (DC). Då anläggningarna
är nätsanslutna måste därmed spänningen frekvensomformas eller ”göras om” till växelström (AC). Denna
frekvensomformning sker med hjälp av en växelriktare eller inverter. Omformarna har elektroniska
halvledare installerade (transistorer eller tyristorer), som genererar övertoner (THD). Flera enheter
(övertonskällor) kan även samverka (resonans) och skapa multiplar av tonen/toner/frekvensband vilket ökar
amplituden (styrkan) som lätt transporteras ut över stora områden på elnätet i samma eller lägre
spänningsnivåer. Vid oacceptabelt höga värden störs/skadas laster (elanvändare) av detta (jämför flimrande
ljuskälla). För att råda bot på detta elkvalitets problem kan aktiva el. passivt lågpass/högpass/bandpass filter
eller energilagringsenheter installeras vid PCC. Då man integrerar större anläggningar är det troligen på
grund av många anledningar i framtidens Smart Grid lämpligast (pga. flera aspekter) att anslutna sig till en
nätstation (0,4/10 kV) som kompletterats med energilagringsmodul [15].
3.2.1.2 SMART ELKRAFTSSUTRUSTNING I LOKALT ELNÄT

Figur 7. Utveckling av kommunikation av elnäts-infrastrukturen Källa: cred. IEC

I det konventionella energisystemet sker det inget eller mycket sällan (ex finns i Danmark) ett utbyte
(omvandling) av energi eller kommunikation mellan energisystemgränserna värme och el. I framtiden är det
sannolikt att detta kommer att ske oftare, dessutom kommer följaktligen de respektive energimarknaderna
(fjärrvärme och el) att på ett annorlunda vis ekonomiskt konkurrera med varandra. Med detta menas att där
energipriset för respektive energikälla är billigast kommer omvandling mellan energisystemen att ske. I
praktiken betyder detta t.ex. att elenergi från vindproduktion exempelvis värmer upp vatten till lagrad
termisk energi eller driva större och gamla värmeväxlare i fjärrvärmesystemet som annars skulle varit
inaktiva. Valet av användningsområde styrs av datorsystem löpande i realtid. För att detta fysiskt skall bli
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möjligt måste det smarta lokala systemet automatiskt kunna mäta/känna samt reglera/styra alla fysiska noder
i el- och värmesystemet samt vara uppkopplad interaktivt mot energimarknadens reala spotprismarknad och
dess aktörer. Mätutrustningssystemet som krävs kallas för AMI (Advanced Metering Infrastructure) och
AMR (Automatic Meter Reading) som alla elanvändare, TSO, DSO, MG är uppkopplade mot. I vissa
mätinsamlingssystem kan externa intressenter i samarbete med DSO använda AMI för att interagera
virituellt tekniskt för att ekonomiskt delta på energimarknaden mot kunder.

Figur 8 Smart ställverksutrustning
Källa/cred: ABB

Då elektriciteten sannolikt pga. ökad RES kommer flöda i båda
riktningar i framtiden behövs det av flera anledningar
kompletteras eller ersättas elkraftsutrustning i de befintliga
nätstationerna eller fördelningsställverken, Sannolikt innebär en
utvecklad och mer komplicerad konfiguration, mindre
avbrottstider (MTBF) och effektivare underhåll av utrustningen.
Smart Grid elkraftsutrustning i framtiden är enligt (Smart Grid,
MHJ Bollen) en redundant radiell konfiguration som är maskad
med s.k. intertripfunktion, som innebär att vid behov skifta
matningsreserver, elproduktionsinmatning, m.m. Nödvändig
utrustning som krävs för ställverk och nätstationer består då
övergripligen av dubbelriktade mättransformatorer (Spänning,
Ström, Fasvinkel etc.), strömbegränsare, se figur 8. Utvecklad
SCADA med IED -system integrerat med automatisk
styr/reglerutrustning (MACH-2). Elkraften i framtidens
fördelnings ställverk (130/10 kV och nätsstationer 10/0,4 kV) kan
smartare kommunicera/regleras m.h.a utrustning till alternativa
vägar vid problem (ex. matande skenor i last- och frånskiljaren),
d.v.s. om oacceptabla, oekonomiska och/eller skadliga elektriska
värden överskrids, bryts elkraften (alt. avknoppas) och hämtas
blixtsnabbt automatiskt från en annan matning.

Frånkoppling eller selektiv bortkoppling av RES eller eller stora energitröga värmebelastningar, för ökad
effektivitet är också två Smart Grid metoder. För att avhjälpa sned eller överbelastning, utjämning av
effekttoppar kan ”curtailment” eller på svenska
selektiv frånskiljning respektive lastförflyttning
(demand response) utnyttjas. Energilagring är en
god förutsättning för att uppnå denna funktion på
ett tillfredställande sätt. Sannolikt kommer också
faskompenseringsutrustning och
energilagringsmoduler i varierande kapaciteter och
nivåer att krävas. Energilagring och maskad radiell
konfiguration, som har intertrip och curtailment
funktion, ger upphov till avsevärt färre
strömavbrott (MTBF), förbättrad elkvalitet hos
kunder och kapacitetsutjämningsfunktion som
ökar effektiviteten på lokalnätet.
Figur 9 Smart styrning/reglering av syddsåtgärdshierarkin.
Källa: Luleå Universitet M.H. J Bollen
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Flexibel kraftelektronisk utrustning på 130/10 kV nivå i fördelningsställverken kan därför på grund av
ovanstående generellt spela en mycket viktigare roll för DSO. Energitekniken kallas FACTS (Flexible AC
Transmission Systems) som styrs centralt av ett system kallat Demand Response Management System
(DRMS) underordnat Distributed Management System (DMS) [17].
Tanken är att fördelningsställverken och nätstationerna kommunicerar med varandra och automatiskt
avhjälper systemfelet/problemet, ”dirigerar energi” på smartast och ekonomiskt bästa sätt för DSO och
elanvändarna, samtidigt som livslängd ökar och underhåll minskar på elkraftsutrustningen och kunder får en
förbättrad elleverans. Lokalnätets smarta funktion innebär därför sammanfattningsvis att det i en allt större
utsträckning selektiviseras och integreras med IT-systemet [16].
Ponera att det i figur 10 sker ett avbrott på kabel mellan nätstation 3 och 4 känner mätutrustningen (tvåvägs
och trefasigt) av felströmmen: transient, subtransient, och kvarvarande (steady state) och bryter matningen
från det överliggande nätet i ställverks-skena A. I och med detta kommer (och i vanliga fall idag) samtliga
kunder på nätstation 1,2,3,4,5 att drabbas av strömavbrott och personal får åka ut och koppla om och isolera
felet på kabeln mellan 3 och 4 genom lastfrånskiljning på nätstation 1,2,3. Kunder på 4 och 5 kommer
sannolikt i flesta fall (om redundans saknas) att ha strömavbrott i dagens lokala elnät.
I framtidens Smart Grid nätverk som är
redundant och radiellt maskat får ingen
kund avbrott och ingen personal behöver
rycka ut. När avbrott mellan nätstation 3
och 4 sker, bryts för ett ögonblick
ställverks-skena
A
och
sannolikt
frånskiljare i nätstation 1,2,3,4,5 samt
lastfrånskiljare nätstation 3 och 4.
Ögonblicket efter kommer SCADAFigur 10 Självläkande och adaptivt lokalnät. Källa MHJ Bollen
systemet kommendera att kretsbrytaren
sluter (recloser) kretsen mellan nätstation 5 och 6. Frånskiljare i nätstation 5, 4 sluts, elektricitet släpps på
från ställverks-skena B fram till nätstation 4. Ögonblicket efter sluts brytare i ställverks-skena A,
frånskiljarna i nätstation 1,2,3 sluts efter det sluts lastfrånskiljare i nätstation 3, 4. Sker det effektobalans
pga. förändrad matningväg kommer ställverksutrustning som strömbegränsare (Is limiter) eller avknoppning
”curtailment” av lämpliga laster i systemet att balansera belastningsgraden på ställverk A och B enligt
enlinjeschema i figur 8 och 9. Alla tekniska operationer övervakas automatiskt och styrs kontinuerligt [18].
3.2.2 FJÄRRVÄRMEPRODUKTION

Värmeproduktion till fjärrvärmenätet har historiskt sett dominerats av värmeverk där kemiskt bunden energi
omvandlats till värmeenergi i förbränningsanläggningar. Det finns dock en rad olika tekniska lösningar för
att generera fjärrvärme. Vissa av lösningarna är teoretiskt möjliga men i praktiken olämpliga. En sådan är att
ta tillvara på förlusterna i kärnkraftverk där en stor del av energin som frigörs i processen kyls bort. Det har
funnits planer på att utnyttja denna spillvärme som fjärrvärme men dessa har inte blivit verklighet i Sverige.
Det finns dock kraftvärmeverk med fissionsprocess i Ryssland och i Schweiz [19] [20].
En annan möjlighet som inte utnyttjar mer energi än samhället har behov av idag och ändå tillför värme till
bostäder är att utnyttja spillvärmen från energiintensiva industrier. Värmeenergi som annars skulle kylts bort
tas tillvara och leveraras till fjärrvärmenätet. Ett exempel på det var Pilkingtons tillskott till Halmstads
fjärrvärmenät. Även här finns dock problem att ta hänsyn till. En faktor som fjärrvärmebolaget måste ta med
i beräkningen är hur detta tillskott ska ersättas om industrin som levererar fjärrvärmen läggs ner eller flyttar,
vilket hände i fallet med Pilkington i Halmstad. En annan är hur karaktären på den levererade värmen ser ut,
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d.v.s. vilken temperaturnivå som råder och om den är konstant eller varierar [19]. Sammantaget ger
industriell spillvärme goda miljövinster till en låg kostnad men detta måste vägas mot
försörjningssäkerheten till fjärrvärmenätet.
Osäkerheten kring industriell fjärrvärme gör att undersökningar i denna rapport kommer att rikta in sig på
andra produktionsanläggningar. Inte heller fjärrvärme från kärnkraft behandlas. Det finns en rad andra
produktionsmöjligheter för att generera värmen som krävs i Halmstads fjärrvärmenät och de mest intressanta
i detta fall kommer behandlas.
3.2.2.1 KRAFTVÄRME OCH VÄRMEVERK

Dagens förbränningsanläggningar inom fjärrvärmebranschen kan klassificeras i två huvudkategorier: de som
producerar endast värme och de som genererar elkraft tillsammans med värme. Anläggningar där processen
enbart genererar värme till fjärrvärmenätet benämns värmeverk och de som kombinerar el och
fjärrvärmeproduktion benämns kraftvärmeverk eller CHP (Combined Heat and Power). Konceptet CHP har
sitt ursprung i kraftverk där ett bränsle eldas för att generera ånga och sedan elkraft i en turbin. Restvärmen
kyls bort till omgivningen (luften eller vattendrag) och denna värmeenergi går förlorad för samhällelig nytta.
Om kylningen istället sker mot fjärrvärmeledning kan denna värmeenergi utnyttjas för uppvärmning och
varmvatten i bostäder.
När det gäller systemuppbyggnad för värmeverk och kraftvärme finns det många likheter men också
skillnader. Det som är gemensamt för de båda är att ett bränsle förbränns i en panna och det resulterande
varmvattnet, hetvattnet eller ångan används för uppvärmning och/eller elproduktion. Bränslet som eldas har
några nyckelegenskaper som är viktiga att ta i beaktande när en panna uppförs. Svårigheterna kring
förbränning samt värmevärdet för olika bränslen varierar kraftigt, se tabell 2.
Tabell 1 Värmevärden för olika bränslen Källa: Alvarez. Fredriksen, Werner

Bränsle
Eldningsolja
Stenkol
Naturgas (metan)
Ved (torrsubstans)
Hushållsavfall

Undre värmevärde (Hu) [MJ/kg]
41,6
33,5
35,0
18,7
5 - 10

I Sverige har värmeverk byggts för att primärt generera fjärrvärme och eftersom vi har historisk sett lågt
elpris från kärnkraft och vattenkraft, har kraftvärmeprocesser inte varit aktuellt. På marknader med låga
elpriser har fjärrvärmebolagen inget ekonomiskt incitament för att producera el i en kraftvärmeprocess,
vilket resulterar i att hetvattenpannor (värmeverk) konstrueras. Med stigande elpriser under senare år har
kraftvärmen blivit attraktivare för fjärrvärmebolag.
3.2.2.2 SOLVÄRME

Solenergin som träffar jordens yta motsvara ca 1000kWh/m2,år i Sverige[21] och detta innebär att hela
Sveriges värmebehov skulle kunna täckas av solenergi om det inte vore för två faktorer:
Solinstrålningen är nästan uteslutande koncentrerad till sommarmånaderna.
Termisk energilagring från sommar till vinter krävs.
Dessa två faktorer orsakar specifika hinder för att solvärmen ska passa in i svenska fjärrvärmenät. Eftersom
värmen produceras på sommaren då värmebehovet är som lägst, måste antingen övriga
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produktionsanläggningar i fjärrvärmenätet stängas ner alternativt värmen lagras under längre tid för att
komma till nytta. Det finns lösningar på denna problematik. T.ex. fjärrvärmenätet i Marstal, Danmark, har
ett centraliserat solfångarfält som har en värmeeffekt på 13 MW och producerar 30 % av värmeenergin i
detta nät [20]. Här täcks dock resterande värmebehov under året med hjälp av fossil energi i form av en
oljepanna, vilket innebär att pannan kan relativt enkelt stoppas under sommarmånaderna och låta
solfångaranläggningen generera värmen.
Teknikmässigt är solfångare relativt enkla konstruktioner. Det finns några variationer på utformningen för
att minimera värmeförluster till omgivningen men alla bygger på att en isolerad absorbator tar upp
solenergin i ett medium som cirkulerar. För stora anläggningar finns även koncentrerade solfångare där
solenergin koncentreras på absorbatorn med hjälp av reflektorer [21].
När det gäller säsongslagring av solvärme finns en rad exempel i Tyskland, Danmark, Österrike och Sverige
där alla pekar på att större anläggningar har lägre investeringskostnader per m3 än mindre. Det samma gäller
för själva solfångaranläggningen [20]. I fjärrvärmenät som Halmstads där värmeproduktion under
sommarmånaderna täcks av avfallsförbränning till en väldigt låg driftskostnad har solvärmen svårt att
konkurera. Skulle däremot en del av denna produktion falla bort, kunde solvärme fylla en del av
värmeproduktionen sommartid och kanske generera fjärrkyla genom absorptionsmaskiner.
3.2.2.3 VÄRMEPUMP

Under 1980-talet byggdes flera stora värmepumpar som produktionsanläggningar till fjärrvärmenät.
Anledningen till detta var att det låga elpriset som gjorde det lönsamt att omvandla elektrisk energi till
värme[19]. Idag är situationen en annan och dessa anläggningars tillskott till svenska fjärrvärmenät har
krympt i takt med att elpriset stigit [22]. Det finns dock flera anledningar till att överväga om värmepumpen
kan återfå en plats i fjärrvärmenäten. Dessa återkommer rapporten till senare i detta avsnitt.
En kompressordriven värmepump arbetar enligt principen om att utnyttja energin för mediets
tillståndsförändring då det förångas, komprimeras, kondenseras och expanderas mellan två temperaturnivåer
med hjälp av en kompressor. En enkel värmepump som drivs av en kompressor visas i konfiguration 1. Med
denna enkla process nås en temperaturnivå som kan användas till varmvatten och uppvärmning i en bostad.
Den tillförda värmeenergin, från värmekällan och den tillförda elenergin resulterar i den totala bortförda
värmenergin som används för uppvärmning.

Konfiguration 1 Enkel värmepumpsprocess
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Desto större den tillförda energin, Q1, och elektriska energin, w, är desto större blir den bortförda
värmeenergin, Q2, d.v.s. den värmemängd som kan tillföras en bostad som uppvärmning. Det är dock
önskvärt att w är så liten som möjligt, d.v.s. den tillförda elektriska energin är så låg som möjligt. Detta
innebär att Q1 är den faktor som skall vara så stor som möjligt för att uppnå en effektiv process. Ekvation 3
visar på hur värmepumpens effektivitet uppskattas med Coefficient Of Performance (COP) och är en kvot
mellan den värmemängd som tas från systemet, Q2, och den elektriska energin som förbrukas, w.
(3)
För att visa på hur temperaturerna för Q1 och Q 2 har betydelse för värmepumpen kan processen reduceras
till den ideala Carnot-processen där en värmefaktor kan räknas fram ur de rådande temperaturer mellan vilka
processen arbetar. När beräkningar görs efter Carnot-processen blir verkningsgradsberäkningar alltid högre
än vad en verklig process skulle bli eftersom Carnot-processen är reversibel, d.v.s. ideal och förlustfri.
Genom att använda denna kan dock skillnaderna i värmefaktor för olika temperaturer enkelt visas, se
ekvation 4.
Tbortförd = kondenseringstemperatur

Ttillförd = förångningstemperatur
(4)

Genom att jämföra olika värmekällors värmefaktorer vid olika förångningstemperaturer och
kondenseringstemperaturer, belyses vilka tekniska lösningar som kan vara intressanta. De värmekällor som
jämförs här är 0°C utomhusluft, 5°C grundvatten samt 10°C avloppsvatten, två kondensationstemperaturer
antas: 50°C och 90°C, resultatet visas i tabell 2. Kondenseringstemperaturen 90°C har valts som jämförelse
eftersom den är representativ för framledningstemperaturen i svenska fjärrvärmenät en vinterdag. Som
tidigare nämnts representerar inte sifforna i tabell 2 verkliga driftsförhållanden, utan visar en ideal och
förlustfri process som arbetar som värmepump. Vad som är intressant är att de belyser vikten av att
skillnaden i temperatur mellan förångning- och kondenseringstemperatur ska vara så liten som möjligt. Detta
innebär att värmepumpen kan användas för att utnyttja temperaturen på t.ex. avloppsvatten eller industriell
spillvärme (som är för låg för att utnyttjas som fjärrvärme direkt) som värmekälla för att producera
fjärrvärme till en gynnsam värmefaktor. Det är uppenbart att kondenseringstemperaturen spelar en stor roll
för att få en hög värmefaktor och om kondenseringstemperaturen skulle vara lägre kan stora värmepumpar i
svenska fjärrvärmenät åter vara aktuellt för fjärrvärmeproduktion.
Tabell 2 Värmefaktorer för olika förångnings och kondenseringstemperaturer enligt Carnot-processen

Värmefaktor för olika temperturer

50°C kondenseringstemperatur

90°C kondenseringstemperatur

Utomhusluft, 0°C
Grundvatten, 5°C
Avloppsvatten, 10°C

6,5
7,2
8,1

4,0
4,3
4,5

När det gäller värmepumpar som ingår i fjärrvärmenät är systemutbyggnad mer komplicerad än den som
konfiguration 1 visar, för att ytterligare höja maskinens COP. Med hjälp av ytterligare komponenter kan en
central värmepumpsanläggning i ett fjärrvärmenät ha högre COP än värmepumpar som används för
individuell uppvärmning [20].
En värmepump i fjärrvärmenät kan, då elpriset är lågt eller ett överskott på elproduktion inträffar, omvandla
elektrisk energi till termisk energi och utnyttjas i fjärrvärmenätet. Ytterligare en faktor som är intressant med
värmepump är att den även fungerar som kylmaskin. En och samma maskin kan generera värme på höst,
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vinter och vår samt kyla på sommaren. Detta kräver dock ett utbyggt fjärrkylanät parallellt med
fjärrvärmenätet [20].
Även om kompressordrivna värmepumpar är det vanligaste kan en värmepump även arbeta enligt
absorptionsprincipen. Istället för en mekaniskt driven kompressor arbetar absorptionssystem med vad som
kan kallas en ”termisk kompressor”. Processen drivs av ett stort tillskott av värme och har använts under
lång tid för att driva luftkonditioneringar i stora anläggningar [23]. Eftersom det är möjligt att med hjälp av
en värmemängd producera kyla genom ett absorptionssystem, finns funktion och principer under avsnittet
Absorptionskyla senare i denna rapport.
3.2.3 FJÄRRKYLA

Fjärrkyla har mycket gemensamt med fjärrvärmen. Det är en centraliserad produktionsanläggning som
distribuerar kylan via isolerade ledningar till kunden som har ett kylbehov. Flera olika potentiella sektorer
kan nyttja fjärrkyla [20][24]:
Kontor och affärslokaler som har ett stort intern värmetillskott.
Sjukhus, skolor och andra allmänna utrymmen.
Matvarukedjan, butiker, lager, etc. som hanteras färskvaror.
Industriella processer som kräver kylning till maskiner, processer och dylikt.
Det som är gemensamt för dessa är att de kräver större mängder kyla än t.ex. hushåll, där individuella
luftkonditioneringsaggregat med låg investeringskostnad men hög driftskostnad är mest ekonomiskt. För
sjukhus, skolor och kontorbyggnader blir fjärrkylan mer intressant p.g.a. de låga driftskostnaderna motiverar
en hög investeringskostnad och således blir mer lönsam [20]. Leveranserna av fjärrkyla har ökat stadigt från
mitten av 1990-talet tills idag, under år 2011 levererades 888 GWh fjärrkyla i Sverige.
Absorptionskylmaskiner
Dessa kylmaskiner utnyttjar värme i en process som liknar kompressorkylmaskiner (eller värmepumpar).
Skillnaden är att absorptionsmaskinen inte har en kompressor som drivs av elenergi utan istället använder
värmeenergi för att driva processen. I övrigt är komponenterna liknande. Fördelen med absorptionskyla är
att då ett stort överskott på fjärrvärme finns, som kan ske under sommarmånaderna, finns möjligheten att
producera fjärrkyla med denna värmemängd. Detta reducerar den värmemängd som måste kylas bort och
utnyttja en energimängd som då skulle gå till spillo. Potentiellt kan fjärrkylan ersätta individuella
luftkonditioneringar och således minska elbehovet något. En absorptionskylmaskin ger då dubbel
energieffektivisering eftersom outnyttjad fjärrvärme ersätter en elenergimängd till luftkonditioneringar.
Frikyla
När en naturlig kyleffekt tas till vara i fjärrkylanätet benämns det som frikyla. Det kan t.ex. vara den lägre
temperaturen nattetid eller att utnyttja kallt vatten i ett vattendrag. Det är en energieffektiv kyla men kräver
att det finns en källa där kylan kan hämtas från.
Kompressorkylmaskin
Kompressorkyla är samma process om för den kompressordrivna värmepumpen, se avsnitt
Kompressorsystem under Värmepump. Det som skiljer är att kylan som produceras då värmeenergin tas för
förångning är det som utnyttjas, för uppvärmning tas värmeenergin som avges vid kondensering och
används till uppvärmning.
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3.3 ENERGILAGRING

Här beskrivs kortfattat vad man kan uppnå med elenergilagring i batterier, vad syftet är och vilka ändamål
som det kan användas till. Dessutom beskrivs termisk energilagring, d.v.s. värmelagring i fjärrvärmenät.
3.3.1 LAGRING AV ELKRAFT I LOKALNÄTET

Energilagring är en nyckelspelare i Smart Grid sammanhang. Stora andelar intermittent elenergi från vind
och sol (RES) anses som drivande faktor och spelar en avgörande roll för ett hållbart lokalt elenergisystem,
såväl miljömässigt som ekonomiskt. Men en för stor andel kan också ställa till problem för DSO och
kunderna pga. sämre elkvalitet och tillförlitlighet. Energilagring är troligen en viktig del, av flera andra
systemlösningar på framtidens utmaningar. Det är idag oklart om ett energilager skall definieras som
elproduktionskälla eller elkvalitetshöjande utrustning (jämför kondensatorbatterier). Detta spelar en stor roll
då nätägare enligt ellagen inte får bedriva elproduktion. Det är endast kraftbolaget som inte äger elnätet som
får generera elenergi. I denna rapport kommer endast elenergilagring i batterier att analyseras [25].

Figur 11 Syftet med energilagingen för olika miljöer och systemgränsernas betydelse. Källa: Vinnova

Energilagringsteknikerna varierar idag
stort beroende på användning och
ändamål. Olika tekniker existerar för olika
syften med varierande kapaciteter enligt
figur 11 och figur 12, systemlösningar,
tidsaspekter etc. för lämpligt syfte och
ändamål.
De
viktigaste
fysiska
egenskaperna för ett batterilager i elnätet
beror i vilket tillämpningsområde batteriet
Figur 12 Ändamål och energilagringens tidsaspekter Källa: IEC
skall tjäna. Antingen skall man kunna
lagra upp och kunna mata ut hög effekt snabbt, ha långsam uppladdning och långsam urladdning eller en
kombination av dessa. Det finns också behov av batterier som skall klara flera av dessa behov. Det är viktigt
att batterimoduler klarar många laddcykler och att det inte ”läcker energi” för mycket. Säkerhet (risk för
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termisk urladdning) är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. En snabb okontrollerad urladdning kan
orsaka explosioner och orsaka stor skada, vilket är en risk för människor i omgivningen.
För DSO anses det idag mest lämpligt att använda sig av litium-jon batterier [26]. Litium-jonbatterierna
levereras idag i moduler för att kunna skalas upp/ned vid behov. För att dimensionera korrekt är det viktigt
att veta för vilket ändamål och syfte enligt visardiagramet nedan [27].

Spektrum och ändamål på lagring av elenergi

Hög effektkapacitet

Hög energikapacitet

Syfte: Elkvalitetstillämpningar
Ökning av tillgänglighet, tillförlitlighet

Syfte: Energistyrningstillämpningar
Distribution el. produktion kan styras effektivare
för teknisk, ekonomisk, miljömässig vinst

Sekunder eller mindre
*Faskompensering
*Minska flimmer, spänningsvariationer
*Minska Transienter, övertoner

Minut, upp till en timme
Timmar
*Effektreserv/nätbalans
*Effekt- och energiutjämning
*Volt och Hz Styrning/Reglering *Energihandel
*Avbrottsfri kraftkälla till nät
*Integrera en utökad andel
*Infasning och start (blackstart)
intermittent energikälla
*Ödrift /försörjningssäkerhet

3.3.2 DYNAPEAQ® OCH FACTS ENERGILAGRINGSSYSTEM

Det finns tiotalet olika lagringsystem idag.
Det förordas initialt litium i lokalnät på grund
av dess höga energitäthet och verkningsgrad
samt för att fordonsindustrin driver på och
utvecklar allt effektivare/säkrare batterisystem
och moduler för batteriändamål. Det finns flera
tillverkare i världen idag av batterier. För
elnätsändamål i det lokala elnätet utvecklar
idag t.ex. ABB, LG och Siemens s.k. ”Battery
Energy Storage System” (BESS), i samarbete
med batteritillverkare. Enheten i figur 13 kallas
DynaPeaQ®. Denna FACTS teknik i
kombination med litium-batterier ger för DSO Figur 13 DynaPeaQ® 130/10 kV FACTS SVC-light Källa: cred ABB
en
möjlighet
till:
ökad
elkvalitet,
lastförskjutning, effekttoppsminimering, frekvensbalanseringsansvar etc. Denna typ av BESS kommer att
dominera i mindre skala och upp till 30 MWh i ett brett utbud beroende på vad man vill uppnå med
investeringen. Enheten i figur 13 som bygger 50*60 m klarar enligt ABB 30 MW i 15 min och kontinuerligt
30 MVAr.
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Med FACTS- tekniken (STATCOM alt. SVC-Light (Static VAr Compensation etc.) förbättrar man den
dynamiska stabiliteten i elnätet. SVC-light inkl. BESS innebär att man enligt figur 14 kan styra frekvens
med aktiv effekt och systemspänning med reaktiv effekt m.h.a kraftelektronik t.ex. transistorer (IGBT) och
reaktorer. Uppsatta krav och villkor (grid codes) i sammankopplingspunkten PCC begränsar nätkapaciteten
och nyinstallerad effekt från vindkraft eller solceller utökar FACTS ”taket” för inmatningseffekt. FACTS
och BESS ökar den dynamiska värd kapaciteten (hosting-capacity), minskar reaktiva och aktiva förluster
samt förbättrar elkvaliteten avsevärt.
Leverantören ABB och batteritillverkaren Saft utlovar 3000 laddcykler vid 80 % urladdningsgrad och 1
miljon laddcykler vid 3 % urladdningsgrad. Litium-jon batteritekniken, som är skalbar och kopplas till
SVC-light anläggningen, innebär enligt leverantören ABB många fördelar för applikationer i lokala elnät.
Energilagringsmodulen DynaPeaQ® (SVC-Light med Energilagring) är i dagsläget leveransklar [28].

Figur 14 Kraftelektronik med energilagring, resultat samt driftkarakteristik med enlinjeschema Källa: cred. ABB

3.3.3 SYFTE ÄNDAMÅL OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
3.3.3.1 LAST FÖRSKJUTNING OCH LASTUTJÄMNING AV EFFEKTTOPPAR

Figur 15 Syften för tim./dygns lagring

Energilagring för tidsförflyttning samt begränsning av effekttoppar på
överliggande nät är en metod för att energieffektivisera det lokala
elnätet samt regionnätet. Funktionen kan utnyttjas på olika sätt och
för olika aktörer. Flera aktörer kan virituellt handla med energi som
går genom energilagret. Det är DSO som styr och opererar
driftsmässigt, denna aktör kallas aggregator och affärsmodellen kallas
i Smart Grid sammanhang för Demand Participation (DP) och
Demand Response (DR). DP- och DR aktör kan med denna
konfiguration få möjlighet att verka/delta virituellt på elmarknaden
genom att köpa sig rätt att handla med energin som passerar
energilagret enligt figur 15. Denna metod kräver stort energiinnehåll.
En aktör med avtal om balansansvar kan vid kritiska frekvenser på
överliggande nät kompensera effektflöden, som kräver hög
urladdningseffekt.
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3.3.3.2 FREKVENSREGLERING OCH FREKVENSSTYRNING, ELKVALITETSFÖRBÄTTRANDE
SYFTE

Det finns också energilagringsändamål för områden där in- och urkopplingar av stora kapacitiva eller
induktiva laster samt där ojämn intermittent elproduktion (RES) installerats. Vid eventuella
produktionsbortfall kan det enligt figur 16 akuta fall uppstå där det behövs en snabb reaktiv och aktiv
effektreserv, batteri är då effektivt. Denna dimensionering kräver ett relativt lågt energiinnehåll och hög
kontinuerlig och snabb urladdningskapacitet. Denna konfiguration lämpar sig för nätstationer/ställverk samt
i områden där det existerar stor andel RES från solceller och frekvent aktivitet av elbilar dagtid. I framtiden
förutspås detta vid parkeringshus och tjänstesektor/handelscentrum med mycket solceller på taken. Om
elbilarnas nätanslutna batterier utnyttjas, kan alltså dessa fungera som nätstabilisator [29].

Figur 16 Syften för sekunder-minuter Källa tv. Cred ABB

3.3.3.3 ÖDRIFT, 100 % KRAFTFÖRSÖRJNING FÖR SÄKERHETSSYFTEN

Detta lämpar sig för ändamål som kräver god energiförsörjning
för optimal drift och säkerhetsställande av energitillförsel.
Batterilagret kan avhjälpa stora elnätstörningar av elkvalitet
och/eller stora variationer av eventuella reaktiva effektflöden,
ledningsavbrott, och vid sabotage säkerställa elenergi som ödrift.
Detta kan vara för installationer i samhället som t.ex. sjukhus,
militär eller polis, vilket är statlig prioriterad infrastruktur. Ett
energilager kan även integreras för tung industri som förlorar
stora ekonomiska värden vid längre strömavbrott eller vill agera
som aggregator på energimarknaden. Denna konfiguration kräver
stort energiinnehåll och lågt momentant effektuttag samt speciell
impedansmätande mätutrustning. Industriverksamhet kräver dock
möjlighet till höga och snabba effektuttag. Utrustningen kallas
STATCOM och är av samma typ som SVC-light fast snabbare Figur 17 Säkerhetsasyften sekunder-timmar
spänningstyv VSC (Voltage Source Converter) [30]. Se figur 17. Källa: cred ABB
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3.3.3.4 ÖVERBLICK I AV LAGRINGSKAPACITETER OCH ÄNDAMÅL LOKALT ELNÄT

Figur 18 nedan visar exempel på olika platser och kapaciteter för energilagring (BESS)

Figur 18 Förslag på energilagring i olika nivåer, enlinjeschematisk kapacitetstillämpning.

3.3.4 LAGRING AV VÄRME

Till skillnad från elenergilagring är lagring av termisk energi relativt okomplicerad, principiellt kan det
liknas vid en termos med varm vätska. Det sker kontinuerligt värmeförluster från lagret och med längre
tidsperioder blir denna förlust så stor att den nyttigare värmeenergin är förlorad.
Där förhållandet mellan värmeproduktion och värmebehov hos abonnent varierar blir värmelagring
nödvändigt för att driva ett effektivt värmesystem. Genom att överskottesproduktion lagras då värmebehovet
är lågt, kan denna värmemängd fördelas när
behovet stiger, detta leder till en jämnare och
mer
ekonomisk
drift
för
produktionsanläggningen. Variationer i
värmelasten sker kontinuerligt och lagring
kan ske i olika stora tidperioder, t.ex.
timmar, dagar, månader. Värmelagring som
sker över ett eller två dygn kallas
korttidslager och är den absolut vanligaste
typen.
Effektbehovets variation som
produktionsanläggningen måste svara på
skulle utan värmelagringskapacitet variera
Konfiguration 2 Varaktighetsdiagram värmelagring
kraftigt över dygnet och resultera i höjda
kostnader.
Värmelagring sker inte utan temperaturutbyte med omgivningen, d.v.s. en del av den mängd värme som
lagras kommer att förloras till omgivningen. Ju längre tidsperioder som en värmemängd lagras desto större
förluster till omgivningen kommer denna värmemängd att drabbas av. Detta innebär att säsongslagring av
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värme från sommar till vinter är en kostnadskrävande och ofta en ineffektiv process, det är en teknik som
inte kunnat etablera sig hittills i fjärrvärmesystem [19].
Värmelagring kan ske på olika sätt beroende på hur lång tid som värmen skall lagras. Den vanligaste är att
värmen lagras i en ståltank i anslutning till produktionsanläggningen men en rad andra lösningar existerar.
Principen för ståltanksackumulator är enkel: varmt vatten leds in och ur i toppen och kallt vatten i botten på
tanken, p.g.a. vattnets lägre densitet skiktar sig vattnet och temperaturdifferensen upprätthålls. Om vattnet
rörs om t.ex. vid frekventa in- och urladdning leder det till värmetransport från det varma till det kalla
vattnet och övergångsskiktet mellan temperaturnivåerna växer. Den värmemängd som kan utnyttjas i
fjärrvärmenätet minskar men energimängden i tanken är konstant [19]. En enkel principskiss för
värmelagring visas i konfiguration 3. När fjärrvärmenätets effektbehov är lågt leds värmen från
produktionsanläggningen (1) in i värmelagret (2), när sedan effektbehovet stiger över
produktionsanläggningens kapacitet levereras värmen från lagret till fjärrvärmenätet. I konfiguration 2 visas
ett varaktighetsdiagram på hur ett energilager kan kapa effekttoppar och på så sätt hålla nere effekten i
produktionsanläggningen.

Konfiguration 3 Principuppbyggnad för värmelagring och produktionsenhet

3.3.5 KYLLAGER

Precis som i fallet för fjärrvärme så faller produktion och behov av fjärrkyla inte jämt ut, av denna anledning
så är ett kyllager i ett fjärrkylanät lika viktigt som värmelager i ett fjärrvärmenät. Generellt sett är lagring av
kyla väldigt likt lagring av värme, problemen kring lagring vid längre tidsperspektiv är detsamma och då
lagringsmediet är vatten i vätskeform är även tekniken liknande. Det finns även möjlighet att lagra kylan i
fruset vatten, då krävs speciella tekniska lösningar som generellt sett är dyrare och har lägre termodynamisk
verkningsgrad än en ackumulatortank med flytande vatten. [20].
3.4 HAMNANSLUTNINGAR- HVSC

EU har genom ”20-20-20 målen” ambitionen att energieffektivisering skall anses som ett delmål. På
nationell nivå vill staten därmed underlätta arbetet för energieffektivisering och reducera nuvarande
energiuttag från primära energikällor med 20 %. Hamnanslutningar är för alla hamnstäder ett sätt att
energieffektivisera en avsevärd mängd energi på ett ekonomiskt, miljömässigt och energieffektivt vis.
Höspända landanslutningar är en del av et smart lokalt energisystem.
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Hamnanslutningar innebär att man från hamnpiren på land ansluter ett eller flera stora fartyg till det lokala
10 kV nätet (se figur 19). Detta innebär i förlängningen att fartygens elförsörjningssystem eller ”hjälpkärror”
som matas med marin diesel kan stängas av och på så sätt effektiviseras energisystemet totalt.

Figur 19 tv. Kopplingshandske, t.h. Grafisk systemöversikt kaj till fartyg

Dagens benämningar för hamnanslutningar eller landströmsanslutningar till större fartyg är ett flertal, där
HVSC (High Voltage Shore Connection) samt AMP (Alternative Maritim Power) myntas av organisationer
eller företag. Då det elektriska effekt- och energibehovet vid kaj stigit dramatiskt de senaste decennierna har
även miljöfarliga emissioner och buller gjort det. Förorening i kemisk form har blivit en viktig fråga då man
idag statistiskt kan säkerställa en koppling till dödlighet och naturskador som en konsekvens av utsläppen.
Buller är också en form av förorening som påverkar människor och djur negativt. På EU-nivå har man på
senare tid arbetat fram direktiv som på nationell svensk nivå resulterat till en skattebefrielse av öronmärkt
”fartygsel”. Syftet är att byggnationen av HVSC-anläggningar skall öka, som bidrager till EU:s
energieffektiviseringsdirektiv, vilket leder till en förbättring av miljön för människor och natur [31].
HVSC innebär en energieffektivisering sett ur flera perspektiv. Oavsett elproduktions metod i det nationella
elnätet har större kraftverk har en relativt högre verkningsgrad än fartygens hjälpkärror. I och med att cirka
hälften av alla utländska fartyg använder sig av 60 Hz ombord måste därför frekvensen omformas med
frekvensomriktare. Det är energimässigt effektivt (om lämpligt) att vid implementering av HVSC i stadens
infrastruktur, integrera lokal förnybar energiproduktion.
3.5 ENERGIMARKNAD

EU:s direktiv och styrmedel får en allt större inverkan på den svenska energipolitiken samt dess aktörer. Ett
av de främsta direktiven är 20-20-20 målen. Målen innebär att andelen förnybar energi inom EU skall
motsvara 20 % av all energianvändning, jämfört med 1990 års nivåer. Dessutom ska utsläppen av
växthusgaser minska med 20 % och andelen biobränsle för transporter ska uppgå till minst 10 %. Sverige
har högre ambitioner på de olika målen, till exempel skall andelen förnybara energikällor stå för 50 % av
den slutliga energianvändningen fram till år 2020[32].
3.5.1 ELMARKNADEN

När den svenska elmarknaden avreglerades år 1996, syftade det till att skapa förutsättningar för ett större
utnyttjade av produktions- och distributionsresurserna för att kunna försäkra kunderna flexibla
leveransvillkor till lägsta möjliga pris. För att försäkra sig om att elnätet är tillgängligt för alla aktörer och att
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de medverkar till ett effektivare elnät, måste handel och produktion av el separeras enligt ellagen. Ellagen
förskriver även att nättariffer2 ska vara skäliga.
Den producerande elenergin säljs till elleverantören, via NordPool Spotmarknad. DSO är skyldig att mäta
värden för elproduktionen som matas in från överliggande regionnät. De är även ålagda att utföra
beräkningar/mätningar av överförd elenergi, samt rapportera resultaten till slutanvändarna, balansansvarig
och TSO (SvK). DSO ansvarar för lokalnätets säkerhet, tillförlitlighet, effektivet och drift. Det är även
DSO:s skyldighet att planera och bygga ut nätet för nya behov eller förändringar. Exempel på detta är när en
större andel RES installeras, eller när nya typer av belastningar (elbilar) uppkommer och således
driftskarakteristiken i elnätets förändras.
Balansansvarig aktör ingår i ett elhandelsystem där lagen om effektreserv ingår. Denna effektreserv är
lagstadgad till 5000 MW. Effektreserven kommer sedermera (ca 2020) att nedmonteras och reglering av
effekter m.fl. kommer ske på en öppen energimarknad. Detta nya handelsystem och nya roller/aktörer kallas
i Smart Grid sammanhang för aggregator eller balansansvarig (DP, DR etc.) [33]. DSO kan själv åta sig
ansvaret och sluter då avtal med SvK eller anlitar en konsult som innehar ett sådant avtal t.ex. ett
elhandelsföretag. Den som har ansvaret för balansen har också ett ekonomiskt ansvar att för varje timme
tillgodose att det finns tillgång till lika stor mängd elenergi och momentan effekt som förbrukas i en specifik
uttagspunkt, d.v.s. att det alltid ska råda en balans mellan in- och utmatning i elnätet.
Ett styrmedel med syftet att öka andelen förnybar elenergi är elcertifikatet. Från och med år 2012 har
Sverige och Norge ett gemensamt elcertifikatmarknad. Det innebär att oavsett om elproduktionen sker i
Norge eller i Sverige kommer investeringen att ske där elproduktionen är billigast och lönsamheten är högst.
En ny anläggning tilldelas elcertifikat i 15 år. Efterfrågan på elcertifikat skapas då alla elleverantörer samt
vissa elförbrukare skyldiga enligt lagen att köpa elcertifikat motsvarande en viss andel eller kvot av sin
elförsäljning eller förbrukning. Mängden elcertifikat som utfärdas förändras från år till år i takt med
elproduktionsmängd samt på grund av att kvoten successivt varierar, vilket kan medföra en ökande
efterfrågan på elcertifikat och därmed en ökad energimängd RES. Slutdatumet för elcertifikatsystemet är år
2035, med risk för att installerad effektcertifikatberättigad RES kommer att avta kraftigt. Ett alternativ är att
systemet förlängs, som det har gjorts en gång tidigare, eller att det införs andra styrmedel för förnybar energi
[50].
3.5.1.1 AFFÄRSMODELLER

En av de viktigaste mekanismerna när det gäller Smart Grid ekonomi, är hur framtida affärsmodeller
sammarbeten kommer att se ut. EU författar i skrivande stund nya föreskrifter, så kallade gridcodes för
smarta energisystem som kommer påverka inversteringarnas art. Därtill finns det sedan aktörer som är tidiga
och villiga att satsa på ny teknik, innan marknaden är mogen för det, bland annat i form av FoU bidrag till
demonstrationsprojekt och pilotanläggningar. Flera sådana aktörer har hämtat inspiration från IT-sektorn,
där begreppet aggregator används. Aggregator är en aktör som tecknar avtal med slutanvändarna och samlar
ihop dessa celler till kluster och dessa en enhet o.s.v. Aggregatorns roll är att köpa och sälja el från
elanvändare i olika effekt- och spänningsnivåer. De småkunder som omfattas är de som har en egen
mikroproduktion från till exempel sol-, vind-, vattenkraft eller CHP, samt de kunder som genom nya
teknikinköp och nya elavtal minskar eller ökar sin energianvändning när aggregatorn kräver. Det kan betyda
att elektriska laster eller framtida batterilager som är kopplade till internet via AMI/AMR och
spotmarknaden, stängs av eller effektreduceras vid gynnsamma förhållanden. Detta för att på ett ekonomiskt
fördelaktigt vis effektbalansera elnätet etc. Sammanfattningsvis samordnar aggregatorn via
2

Nättariff är avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Nättariffer är
det 4 kapitlet i ellagen.
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spotprismarknaden: RES producenter, aktiva mikroproducenter (MG), energiintensiva processer,
energilagringsenheter etc. som är kopplade till energihubbar (kluster), för att vid läglig tidsperiod minska
eller öka kundens energianvändning förordat enligt avtal. Dessa avtal sammanfattas enligt [34][35]:
Ett fast pris per månad
En minskning av priset per kilowattimme (kWh)
Eller hybridavtal
All elproduktion >10 megawatt (MW) ska anmälas till balansansvarig som i sin tur meddelar SvK. Även
avkopplingsbar förbrukning som till exempel elpannor och värmepumpar som överstiger 5 MW och övrig
reglerbar förbrukning i industri som överstiger 10 MW skall anmälas.
Vid kritisk effektbrist (kritisk frekvens) är bortkopplingspriset satt till 20 000 SEK/ MWh under
förutsättning att det inte finns höga upp- och nedregleringspriser på reglerkraftmarknaden, detta för att
korrekt kunna prissätta balanskraft vid underbalanserat elsystem [36].
Elkvaliteten måste enligt uppsatta krav och villkor ”grid codes” hålla en viss kvalitet. Störningar kan vara i
form av elavbrott eller ”smutsig” elenergi. Kostnaden för planerade och oplanerade avbrott har ökat sedan i
början av 1990-talet, idag finns det allt fler elanvändare som är känsliga för ett avbrott eller ”smutsig” el.
Elintensiv industri, handel och tjänstesektor, jordbruk etc. kräver idag en hög tillgänglighet då ekonomin
snabbt äventyras i en allt hårdare konkurrensutsatt marknad. I samband med att energilagring av el t.ex. i ett
parkeringshus med elbilar kopplas ihop med en smart elinfrastruktur förbättras elkvaliteten. Elanvändarna
kan därmed betala ett högre pris för godare kvalitet på produkten [51].
3.5.1.2 ENERGIMARKNADSASPEKTER

Storleken på intäkter och kostnader i framtiden är svårt eller nästintill omöjligt att förutspå. Men intäkts- och
kostnadsflöden mot Smart Grid modeller förändras är däremot lättare att få en rimlig uppfattning kring. DSO
kommer ansvara för mikroproducenternas elproduktion (RES, CHP) till elnätet, medans aggregatorn i större
utsträckning kommer att ansvara för handeln. Aggregatorns uppgift är att köpa och sälja elenergi från
mikroproducenter och antingen handla med inmatad respektive utmatad effekt från ett energilager eller sälja
ackumulerad energi vidare på en kapacitetsmarknad etc. För detta krävs nya elprodukter som marknaden
måste köpa och lära sig att använda.
Nya produkter och tjänster har utvecklats i samband med Smart Grid möjligheter. Nya produkter och tjänster
sprider sig olika fort på marknaden. Det beror dels på de nya innovationernas karaktär och att olika grupper
och individer tar till sig nya innovationer olika snabbt. Individerna kan delas upp i fem olika grupper. Det är
det av stor vikt för nya system eller processer att operatören är medveten om sin potentiella marknad för att
kunna rikta produkten eller tjänsten på ett sätt säkerställer vinst på investeringen[52].
Tabell 3 Beskrivning av de fem olika grupperna och hur de anpassa sig till en ny innovation.

Grupp
Innovators
Early adopters
Early majority
Late majority
Laggards

Inriktning
Fångar snabbt upp innovationen, snabblärande
Snabba på att anpassa sig, mindre grupp
Den stora kundkretsen anpassar sig
Då de flesta har anpassat sig
De sista att anpassa sig eller distanserar sig
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3.5.1.3 AKTIVA KUNDER

Vad som menas med en aktiv kund, är att de är införskaffar styrautomatik som ger nya möjligheter och
ekonomiska förutsättningar för att förändra sin energianvändning. De kan med hjälp av tekniken påverka
sina egna elkostnader, på ett annat sätt än enbart reducera sin energianvändning. I första hand handlar det
om att flytta sina aktiviteter till en annan tidspunkt, då det är ekonomiskt fördelaktigt. Med hjälp av
energilagring och styrautomatik förändrar den aktiva kunden sitt lastmönster d.v.s. använder eller säljer
elenergi vid mer ekonomiskt lönsamma tidspunkter. Kunden kan också med egengenererad el från sol eller
vind (MG) välja att ladda upp sin elbil eller sälja ”elbils-elen” i t.ex. smart parkeringsgarage. För att detta
skall bli möjligt krävs nettodebitering och nya MG elavtal. Nettodebitering innebär att mikroproducenten
kvittar eller säljer egenproducerad elenergi, detta är i stor utsträckning idag inte möjligt. Ändå erbjuder vissa
nätbolag nettodebitering, till en relativt olönsam ersättning, redan idag [35].
3.5.2 FJÄRRVÄRMEMARKNADEN

När fjärrvärmelagen 3 infördes år 2008, blev fjärrvärmemarknaden reglerad på grund av att det är en
begränsad marknad med liten geografisk utbredning. Fjärrvärme används främst till uppvärmning av
flerbostadshus, lokaler och tappvarmvatten. I de nordiska länderna har fjärrvärmen tagit mellan 50 och 60 %
av energimarknaden. I hela EU är motsvarande procentsats 12 % [20]. Andra användningsområden för
fjärrvärme är markvärme, vitvaror i hushållen, fjärrkylaproduktion och torkning av biobränslen etc.
Det är fjärrvärmeföretagets skyldighet är förhandla med enskilda fjärrvärmekunder om fjärrvärmens
avtalsvillkor. Om de olika parterna inte kommer överens på egen hand kan de ansöka om medling hos
fjärrvärmenämnden. Nämnden skall även medla vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och andra
energiaktörer som vill få tillträde till distributionsnätet, till exempel företag med kvalitativ spillvärme [32].
Valet av bränsle för fjärrvärmeproducenterna varierar från stad till stad och från aktör till aktör. Det
vanligaste bränslet är biobränsle, men på senare tid har andelen avfallsförbränning ökat. Ökningen tros vara
en följd av förbudet mot deponi av brännbart avfall och även förbudet mot deponering av organiskt avfall,
som är en del av miljöbalkens avfallshierarki som ingår i EU:s gemensamma avfallsdirektiv. Biobränsle och
avfall stod i Sverige för 59 % av den tillförda energin år 2011. En ökning av kraftvärme har skett under de
senaste åren och en bidragande faktor är elcertifikatsystemet som mellan år 2003 till 2010 genom styrmedlet
gynnat biokraftvärmens elproduktion. I januari år 2013 föreslog regeringen att koldioxidbeskattningen helt
skulle tas bort på kraftvärmeproduktion, vilket sannolikt kommer öka kraftvärmeproduktionen i framtiden.
Enligt en förstudie förväntas värmeleveranserna i fjärrvärmenätet inom EU att öka med en faktor 2,1 till år
2030 och med 3,3 till år 2050 [38]. Rapporten slår också fast att det i EU finns utrymme för en stor
expansion av kraftvärmeanläggningar som förbränner avfall som i dagsläget läggs på deponi. Konkurrensen
om icke fossilt bränsle i framtiden kan öka bland fjärrvärmeproducenterna inom Europa, eftersom dessa
förnybara resurser är begränsade. Det är därför viktigt för branschen att förbereda sig och planera för en
framtid där bränslet till dagens förbränningsanläggningar kan öka mer i efterfrågan än i tillgång och således
öka i kostnad.
Enligt en prognos från Energimyndigheten kommer industrins användning av biobränslen att öka från 55
TWh år 2007 till 69 TWh år 2030 [39]. Ökande och fluktuerande priser på biobränslen skulle potentiellt leda
till sämre konkurrenskraft för fjärrvärmen jämfört med andra uppvärmningslösningar, då en låg och stabil
driftskostnad är en av fjärrvärmens fördelar. Det är därför viktigt för fjärrvärmeföretagen att finna lösningar
över systemgränserna (el/värme etc.)som är kostnadseffektiva även i framtiden och inte endast förlita sig på
3

Fjärrvärmelagen (2008:263) reglera och föreskriver krav för distribution av fjärrvärme, prisinformation och utformade av avtal.

28

konventionella lösningar. Diagram 1 visar prisutvecklingen på trädbränslen för olika slutanvändare från år
1993 - 2011 och speglar samhällets ökande behov av dessa bränslen.
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Diagram 1 Priser på trädbränslen år 1993 – 2011 Källa: Energimyndigheten
värmebehovet täckas av nya
energilösningar som kan integreras
och fungera i symbios med de konventionella. Kreativa lösningar för att säkra ett stadigt och
kostnadseffektivt tillskott av energi, som gör att fjärrvärmen fortsatt är ett attraktivt alternativ, kan bli en stor
utmaning för branschen. Därför kan energin som tillförs framtida fjärrvärmesystem i större utsträckning
utnyttja resurser som idag ses som alternativa, t.ex. vind och sol, för att täcka värmebehovet. Genom att
identifiera och implementera sådana lösningar i energisystemen kan fjärrvärmebranschen hålla sig
konkurrenskraftig även om kostnaderna för bränslen skulle stiga. Ett ytterligare alternativ för att öka
konkurransen i fjärrvärmenätet är sammankoppling med närliggande fjärrvärmenät, t.ex. i en angränsande
kommun i likhet med hur elsystemets energimarknad var uppbyggt innan avregleringen år 1996. Det är dock
svårt att sia om ledningstätheten (MWh/m) är tillräcklig för denna typ av stora investeringar i lämpliga
fjärrvärmenät.
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4 REFERENSYSTEMET I HALMSTAD

I detta kapitel presenteras övergriplig beskrivning av HEM:s energisystem som helhet, antal kunder, de olika
distributionssystemen etc. Samtlig data härstammar från kommunens nätägare och kraftbolag om inget annat
anges [40].
4.1 NULÄGESANALYS
4.1.1 ELNÄTET I HALMSTAD

Detta kapitel ämnar övergripande beskriva vad Halmstads lokala elnät inbegriper:
4.1.1.1 ELNÄTETS OMFATTNING

39000 st. elanvändare (laster) <80 A
1200 elanvändare (laster) >80 A
Elproduktionskällor med samlad installerad effekt om ca 16 MW (olika ägare)
5 st. fördelningställverk med totalt 11 st. 130/10 kV trafo. Kapacitet ca 450 MVA (inkl. redundans)
414 st. 10/0,4 kV trafo. i 399 st. marknätstationer 15 st. stolpstationer.
Samtliga elmätare (knappt 40 000 st.) är av Smart Grid typ (Echelon) med tim-mätaravläsning etc.
Tillgänglighet (MTBF) i systemgränsen på 99,97 %.
4.1.1.2 ELEKTRISK ENERGI OCH EFFEKTBEHOV

Detta delkapitel beskriver hur mycket elenergi som omsätts i referenssystemets lokala elnät.
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Diagram 2 HEM:s elnät energibehov (el) över år 2012, års medelvärde. Källa: HEM
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Diagram 3 visar inom Halmstads stads systemgräns stadens effektbehov.
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Diagram 3 HEM:s elnät effektbehov (el) över år 2012, timvärde, medelvärde för 4 säsonger och dygn. Källa: HEM

Inom Halmstad Energi och Miljös systemgräns genereras det idag 83 GWh förnybar el. Det motsvarar ca 9
% av den totala distribuerade el energin.
Tabell 4 Installerad DER effekt och genererad energi för Halmstad 2012

Energi-typ
Namn
Kistinge
Kristinehed CHP
Oceanen CHP
Handel/tjänste
sektor
Kommunala
byggnader
Villor
Flerbostäder
All vattenkraft
VA-verk rötning
gaspanna
TOTALT:

Vindkraft

Solceller PV

CHP

(kW)
675

(kW)

(kW)

Vattenkraft,
Övrigt
(kW)

Total genererad elenergi

25

(MWh)
1114
69040
6927
24,6

100

98

10
0

9,8
0
3838
2010

10000
3200

1200
600
885

13200

1800

Ca 16 MW

Ca 83 GWh
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4.1.2 FJÄRRVÄRMEN I HALMSTAD

Halmstads fjärrvärmenät har sedan starten år 1980 vuxit till att idag leverera mellan 500 och 600 GWh om
året och värmen genereras till största del av sopförbränning i Kristinehedsverket och med hjälp av
biobränsle i anläggningen Oceanen[41]. Fjärrvärmenätet täcker en stor del av Halmstads yta och ledningar
med diameter på mellan 500 och 25 mm sträcker sig totalt 26 mil, en karta över detta visas i figur 20. För
spetslast finns produktionsanläggning
som förbränner naturgas och eldningsolja,
olja används som bränsle endast vid
extrema effekttoppar och uppgick till
endast 0,1 % av den totala energin som
tillfördes under år 2012 [42]. Även
spillvärme från Pilkingtons anläggning
har tillförts HEMs fjärrvärmenät och
under år 2012 uppgick detta tillskott till
19,8
GWh.
Det
var
denna
överskottsvärme som ledde till att
fjärrvärmenätet togs i drift år 1980, då
Figur 20 Fjärrvärmenätets täckning
spillvärme från Pilkonton värmde upp
bostadsområdet Fyllinge. Under november år 2012 kom besked om att det japanska moderföretaget till
Pilkington, Nippon sheet glass, har valt att lägga ned all produktion i Halmstadfabriken. Detta innebär att
HEM måste täcka bortfallet av spillvärme från Pilkinton med någon av sina produktionsanläggningar.
Värmemängden från Pilkington representeras som rött i diagram 4.
Avfallsförbränningen på Kristinehedsanläggningen används som baslast eftersom den har lägst driftskostnad
och visas med de grå, gröna och ljusgröna fälten (Rgkond P3, P1-2 och P3) i diagram 4. De övriga fälten
motsvarar värmeproduktionen från anläggningen Oceanen. Av hänsyn till miljön väljer HEM naturgas
framför eldningsolja (Eo) vid effekttoppar och tack vare det har oljan en väldigt liten roll i Halmstads
fjärrvärmenät [43].

Figur 21 Distributionsnätverk av fjärrvärme. Källa HEM
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Diagram 4 Varaktighetsdiagram HEM fjärrvärmeproduktion. Källa: HEM

Fjärrvärmen i Halmstad produceras som tidigare nämnts i två anläggningar: Kristinehedsverket på
Kristineheds industriområde och Oceanen i Halmstads hamn. Kristinehedsverket står för basen i
värmeproduktionen och här förbränns avfall i tre pannor: P1, P2 och P3. Pannorna ett och två, P1 och P2, är
uppförda i början av 1970-talet och det ursprungliga syftet med anläggningen var destruktion av avfall och
inte fjärrvärmeproduktion. Först år 1984 började värmen tas tillvara och tillföras fjärrvärmenätet. P3 är en
modern kraftvärmepanna som stod klar år 2003 och som under år 2008 uppgraderades med
rökgaskondensering för ytterligare fjärrvärmeproduktion. Produktionsanläggning Oceanen togs i drift år
1994 och ursprungligen bestod den av tre naturgaseldade pannorna P1, P2 och P3. År 2000 uppfördes en
fjärde panna på Oceanen, P4, och som bränsle till denna valdes träflis för att öka andelen förnybar energi i
HEMs fjärrvärme. De fyra pannorna producerade ingen eleffekt d.v.s. anläggningen var ett värmeverk fram
till år 2008 då en femte panna, P5, startades. I denna femte panna som drivs med träflis installerades en
turbin och är alltså en kraftvärmeprocess som genererar både förnybar el (RES) och värme. I diagram 4 visas
att P4 och P5 är de pannor som används först då Kristinehamnsverket inte räcker till (Biopanna, P5), som
sista steg utnyttjas P1, P2 och P3 (Turb gas, Turbingatan Eo) i Oceanen för att täcka de högsta
effekttopparna [44]. I tabell 5 visas de individuella pannornas effekter för el- och värmeproduktion.
Tabell 5 HEMs produktionsanläggningar (Oceanen, Kristineheds fakta blad www.hem.se)

Panna
P1 Kristinehed
P2 Kristinehed
P3 Kristinehed
P1 Oceanen
P2 Oceanen
P3 Oceanen
P4 Oceanen
P5 Oceanen

Bränsletyp
Avfall
Avfall
Avfall
Naturgas (Eo)
Naturgas (Eo)
Naturgas (Eo)
Träflis
Träflis

Eleffekt [MW]
9 – 10
3,2

Värmeeffekt [MW]
15,75
15,75
43
25
25
25
32,5
14,3
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På Oceanen finns en ackumulatortank som har kapacitet för att lagra 150 MWh värme och kan vid
effekttoppar leverera 25 MW värme till fjärrvärmenätet. Ackumulatortanken är viktig eftersom Oceanen inte
är basen i värmeproduktionen och således måste värmen kunna buffras för att få en jämn drift. Variationer i
värmelasten sker kontinuerligt och varierar mellan timmar och dygn, se diagram 5, ackumulatortanken
jämnar ut denna last genom att lagra värme då behovet är lägre än produktionen men levererar värme då
behovet överstiger produktionen. [19]
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Diagram 5 Värmebehovet per dygn i Halmstad fjärrvärme nät under 2008 Källa: HEM

4.1.3 FJÄRRKYLAN I HALMSTAD

Halmstad är en av de städer som har påbörjat en utbyggnad av fjärrkyla och denna satsning drog igång år
2001. Mängden fjärrkyla som såldes av HEM under år 2011 uppgick till 7,7 GWh och den förväntas
fortsätta att öka framöver [45]. Utvecklingen för Halmstads fjärrkyla under en 10-årsperiod visas i diagram
6. I Halmstad produceras fjärrkylan med hjälp av att absorptionskylmaskiner genererar kylan till isen i
Halmstads Arena samt ytterligare en på högskoleområdet som levererar kyla i området. Det finns också en
frikylaanläggning där kallt vatten tas från Nissan och levereras i innerstadens nya fjärrkylanät.

GWh

Fjärrkylaleveranser i Halmstad
9,0
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7,0
6,0
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4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Diagram 6 Fjärrkylaleveranser i Halmstad år 2001 - 2011
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4.1.4 PRISUTVECKLING

Prisrelationen mellan fjärrvärme och elenergi, kan symboliseras i diagram 7. Skillnaden kan vara helt
avgörande för fjärrvärme och förnybar elproduktion. Ett tänkbart scenario då elpriset är lågt, är att det blir
ekonomiskt lönsamt att generera el från närliggande vindkraft och driva värmepumpar i fjärrvärmenätet.
Sker det i en större utsträckning mätning i realtid och de respektive spotpriserna konvergerar kan det ske
sporadiska utbyten över systemgränserna el och värme. I Danmark idag sker detta när man får negativa
elpriser vid överproduktion från vindkraft.

Diagram 7 Energiprisutveckling för fjärrvärme och elenergi. Eo1 avser eldningsolja1. Källa: HEM

Elpriset i Sverige är uppdelat i flera olika delar: börspris (spotpriset), nätavgifter, energiskatt, moms,
elcertifikat och elhandel. Där skatter, moms och elcertifikat motsvara ca hälften av elpriset, är nätavgifter
den återstående största delen. [1]
Fjärrvärmepriset är uppdelat i rörliga och fasta kostnader, det finns inget speciellt mönster som tillämpas i
hela landet. Utan de olika fjärrvärmeföretaget har sina egna villkor och avtal med slutanvändarna. I diagram
8 visat samtliga fjärrvärmepriset för alla företag i Sverige, för större flerfamiljshus. HEM:s fjärrvärmepris är
rödmarkerat.
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Svenska fjärrvärmenät
Diagram 8 Alla svenska fjärrvärmeföretag och deras priser 2012. Källa: Svensk fjärrvärme
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4.2 MÅL, PROGNOSER OCH UNDERLAG

I detta kapitel görs trendanalyser med syfte att kunna ge en uppfattning om utvecklingsscenarier och
framtida behov etc.
4.2.1 POLITISKA ENERGIMÅL

Halmstads kommuns olika ansvarsområden styrs delvis av politiska kompromisser. Visioner med
handlingsplaner för energistrategiska överenskommelser är en av dem. Enligt handlingsplaner från år 2010
dras slutsatsen att 20 % från vindkraft, likt energimyndighetens ram, är ett gemensamt mål att sträva mot.
Det är oklart om detta enbart gäller förnybar energi från vindkraft. Det antas att 20 % förnybar el i
kommunen är ett allmänt vedertaget politiskt mål[46].
4.2.2 TRENDANALYSER FOLKMÄNGD, ENERGIANVÄNDNING

Befolkningsmängdsprognos för Halmstad stad i framtiden.
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Diagram 9 Folkmängd Halmstad kommun stad Källa: SCB

4.2.3 ELANVÄNDNING

Nedan i diagram 10 presenteras nuvarande energianvändning per capita där all el energi är fördelade på alla
invånare inom Halmstad kommun stad. Prognosen för åren upptill år 2030 är beräknade medelvärden som
bygger på historiska data från statistiska centralbyrån[47].
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Diagram 10 El-leveranser och framtida prognos Källa: SCB
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4.2.4 VÄRMEBEHOVSPROGNOS

Fjärrvärmenätet i Halmstad är idag väl utbyggt och täcker en stor del av Halmstads stad, se figur 21. En
studie från Halmstad Högskola pekar på att fjärrvärmen är i genomsnitt lönsam upp till en marknadsandel på
60 % [48]. Idag har Sveriges fjärrvärme nått upp till denna gräns, det är därför osannolikt att den levererade
fjärrvärmemängden i Sverige kommer att öka nämnvärt. Ur detta dras slutsatsen att det samma gäller för
Halmstad. Trots detta kan faktorer som strängare vintrar eller nyanslutningar till nybyggda bostadsområden
öka värmeleveranserna i Halmstad men för att nå en uppskattning bortses dessa faktorer från
uppskattningen. Diagram 11 visar att fjärrvärmebehovet mellan år 2008 och år 2012 har varierat men inte
ökat nämnvärt. Detta ger mer fog för påståendet att Halmstads fjärrvärme har växt så långt som det är
möjligt med dagens kundunderlag. Det som kommer påverka framtida försäljning av värme är framförallt
hur mycket som bostaderna kan energieffektiviseras.
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Diagram 11 Halmstads fjärrvärmebehov Källa: Svensk Fjärrvärme
energieffektiviseringar.
Även om detta inte de facto
har skett [41], så är en sådan utveckling fortfarande möjlig. En minskning på 10 % under ca 20 år antas vara
rimlig även för Halmstad och används därför också i denna rapport för uppskattning. Den slutliga
uppskattningen grundas på den medelenergimängd som sålts mellan åren 2008 och 2012 minus 10 %.

Denna siffra (499 GWh) ligger till grund för uppskattningar i EnergyPLAN för Halmstads energisystem år
2030. Detta är en endast en minskning med 13 GWh jämfört med år 2008. Detta antyder att kalla vintrar har
lika stor påverkan på den levererade fjärrvärmemängden som energieffektiviseringar. En annan faktor som
spelar in är hur 4:e generationens fjärrvärme kommer att påverka värmebehovet i framtiden. En utbyggnad
av denna skulle initialt inte påverka leveranserna negativt eftersom det befintliga bostadsbeståndet kräver
samma temperaturnivåer och 3:e generationens fjärrvärme. Inte förrän det befintliga beståndet ersätts kan
hela fjärrvärmenätet ersättas av generation 4 och den totala värmemängden som levereras sjunka. En
utbyggnad av 4:e generationens fjärrvärme har därför inte påverkat uppskattningen för framtida
värmeleveranser i Halmstads fjärrvärmenät.
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4.2.5 FRAMTIDA KYLBEHOV

När det gäller att bedöma fjärrkylans utveckling i framtiden är det svårt att finna svar i litteraturen.
Fjärrkylan är fortfarande i ett tidigt stadie och har i Sverige hittills inte varit en stor andel inom
energisektorn. Däremot har fjärrkylan stadigt ökat både i när det gäller utbyggnad och i mängd levererad
energi [49].
Uppskattning för Halmstads fjärrkylaleveranser i denna rapport är därför ett scenario och inte en korrekt
bedömning av hur underlaget kommer att se ut. Med tanke på en rad faktorer som varmare klimat, mer
elektronik i affärslokaler och större kundbas, antas fjärrkylaleveranserna i Halmstad öka med 100 %. Detta
innebär att fjärrkylans skulle uppgå till 16 GWh, vilket kan jämföras med Helsingborgs stads fjärrkyla som
uppgick till 18 GWh 2011[32].
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5 RESULTAT-TILLÄMPNING I LOKALT ENERGISYSTEM

I detta kapitel beskrivs ett förslag på ett lokalt smart elsystem anpassat för referenssystemet. Samtlig data
härstammar från kommunens nätägare och kraftbolag [40] om inget annat nämns.
5.1 ETT SMART ENERGISYTEM I HALMSTAD

En beskrivning av referenssystemets lokala elnät från 130 kV -10 kV i framtiden, den inkluderar
energiteknik, ställverk och mätsystem. Samt hur mycket elenergi som omsätts och vilket effektbehov det
finns. Utvecklingstrenden i figur 22 är utarbetad med hänsyn till liknande forskningsprojekt [17].

Figur 22 Strategi och utvecklingstrend för lokalt elnät. Källa ABB, KTH, Vinnova

5.1.1 ÖVERGRIPANDE LOKALT ELNÄTSSYSTEM

Det krävs idag inga systemförändringar i elsystemet förutom bifintlig utbyggnaden som styrs av efterfrågan
på energi. I ett längre perspektiv kan det tänkas att vindkraft i högljudda industrimiljöer och
hamnanslutningar kommer att anläggas. Ett föreslaget 10 kV:s elsystem ses i figur 23 med gul färgsättning.

Figur 23 Fågelperspektiv över Halmstad. Ungefärlig inkommande 130 kV matning. OBS. Ej skalenlig.
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5.1.2 SYSTEMLÖSNING HAMNANSLUTNING HVSC

Halmstad kommer i sinom tid att integreras med Varbergs hamn och städernas sjötransporter att samköras.
Detta är en stor utmaning och Halmstad Hamn kommer troligtvis att expandera och genomgå en
utseendemässig förändring. I och med sammanslagningen finns det en stor potential att implementera
energieffektiviseringsåtgärder såsom högspänd fartygsanslutning HVSC. Det är idag oklart hur hamnen i
framtiden kommer se ut och därmed svårt att veta hur många fler kajer som kommer att tillkomma. Det finns
idag potential att implementera minst tio kajer med HVSC vilket framkommer i figur 24.
Fartygens effektbehov varierar brett, men man kan generalisera och påstå att effektbehovet varierar från de
mellanstora fartygen med ca 300 kW till de största bilfärjorna med ca 3 MW. Passagerarfärjor har ett något
högre effektbehov relaterat till sin storlek. Fartygens effektfaktor uppskattas enligt uppgifter med en
effektfaktor på cos(φ) = 0,7 - 0,8 vilket motsvarar en skenbar effekt på ca 400 kVA-4 MVA. För att göra en
korrekt prognos på det totala effektbehovet behöver man veta årets alla repetitiva och samtida anlöp samt
göra en prognos på ekonomisk tillväxt och båda städernas framtida folkmängd. Med den information och
slutsats går det komma nära sanningen om hamnens verkliga effektbehov [53].
Denna studie gör en grov uppskattning och utgår från ett minimum i framtiden på tio kajer och en
medeleffekt på 2 MVA vid 10,7 kV anslutning. Samtliga kajer förses med möjlighet 60 Hz. Studien har
kommit fram till att det behövs ett högspänningsställverk med minst 20-40 fack lediga och en närbelägen
frekvensomriktarstation med en skenbar effekt på 20 MVA.

Figur 24 Fågelperspektiv med övergriplig HVSC konfiguration Källa: lantmäteriet, WindPro 2.8
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5.1.2.1 ANSLUTNING OCH FREKVENSOMRIKTNING

Hälften av världens fartyg har idag 60 Hz systemfrekvens. HVSC anslutningen behöver därför
frekvensmässigt omriktas. Denna utrustning är dyr och det krävs noggranna studier av anlöp och fartygsens
systemfrekvens. Det kan i många fall vara så att samtliga fartyg vid kaj har 60 Hz eller alla har 50 Hz, eller
en blandning av båda. Frekvensomriktaren är den enskilt dyraste utrustningen i systemet och det kan vara så
att det lönar sig att inte ge 60 Hz möjlighet till tillgänglig maxeffekt. D.v.s. det kanske räcker med att hälften
av kajerna med det största effektbehovet ges 60 Hz möjlighet och därför är en lämpligare dimensionering än
en konfiguration på totala 20 MVA. För att ge exempel på detta föreslås fem kajer á 2 MW 50 Hz och 5
kajer á 2 MW 60 Hz (alla kajer har 60 Hz möjlighet). Detta motsvarar att det uppskattningsvis behövs en
frekvensomriktare på ca 8-12 MVA. Nedan i figur 25 visas en tyristor (IGCT) baserad frekvensomriktare
från ABB med 6 MVA kapacitet vid 3,3 kV kommuteringspänning.

Figur 25 ABB PSC 6000. Frekvensomriktare 6 MVA Källa: cred ABB

Det går att ansluta fartygen på flera olika sätt beroende på vilken typ av fartyg som ansluts samt beroende av
kajens utseende/funktion. Det behövs därför göras en studie för att ta reda på vilka fartygstyper som anlöper
och se vilken kaj som skall förses med lämplig/anpassad anslutningstyp. I figur 26 visas fyra olika och de
vanligaste typerna. I bilaga 2 visas ett enlinjeschema på världens idag största befintliga HVSC utrustning.

Figur 26 tv. Cavotec anslutningskran. M.ö. Anslutnings skåp. M.n. Anlutnings box i kaj. T.h. Anslutningsswitch på fartyg.
Källa GENAB
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Exempel på HVSC utrustning (leveranspaket)
Nedan ges exempel på hur leveransomfånget kan se ut.
Högspänningsstation med tillhörande brytarfack
Kraftelektronik och faskompenseringsutrustning
Frekvensomriktarenhet (inkapslat i container eller byggnad)
Transformatorer för 50 Hz och 60 Hz
Transient och subtransientbegränsande förkopplingsmotstånd
Switch och synkrononiseringsutrustning
Kontrollskåp
Likspänningsskåp (110 V DC)
Elcentral
Kabel till kajer
Kabel till fördelningställverk
Flexibel kabel från kran till fartyg
Kranar och kopplingshanskar till HSP leverans
Radiokommunikationsutrustning för manöver.
I figur 27 visas grafiskt hur en HVSC kan se ut. I bilaga 2 ges exempel på enlinjeschema för fyra kajer.

Figur 27 Grafisk översikt och exempel på HVSC konfiguration. Källa: Grundstruktur cred. ABB
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5.1.3 SMARTA DISTRIBUTIONSTATIONER 130/10 KV OCH 10/0,4 KV

Halmstad har idag väl ett väl förberett system i de flesta av sina fyra fördelningställverk. Förändringarna
som förordas av Smart Grid aktiva forskare inne i reläskyddet är småjusteringar av konfigurationen av
skenor, lastfrånskiljare, frånskiljare. Det finns olika systemkonfigurationer att tillgå. Nedan i konfiguration 4
beskrivs två olika uppsättningar. Figuren till vänster kallas för ett maskat överliggande nät med s.k.
”intertrip” där EON: s reservkraftverk anslutits men kan också vara t.ex. intermittent, om Halmstad vill
ansluta >25 MW vindkraftpark till ett ställverk i framtiden. I Figuren till höger visar ett maskat överliggande
nät med en alternativ intertrip möjlighet fast i radial drift [7].

Konfiguration 4 Olika Smarta konfigurationer av lokalnäts matning för olika ändamål
Källa:MHJ Bollen

5.1.3.1 AVANCERAT STÄLLVERK TILL HAMN OCH INDUSTRIOMRÅDE

Fördelningställverket vid Höganäs se
figur 28) har i framtiden en stor
potential. Förutom att fylla vanlig
elförsörjande
roll
används
kondensatorbankar
till
faskompensering av elnätet, som
filtrerar övertoner som genereras från
ljusbågsugnarna av Höganäs stålverk.
En
utbyggnad/uppgradering
av
Höganäs ställverk till SVC-light med
energilagring innebär att, under
sommaren när Halmstad lokalnät har
karaktärsdrag av ostabil kapacitiv drift,
detta
bekymmer
undanröjs.
Uppgraderingen är sannolikt tekniskt
motiverad om man väger in
Figur 28 Förslag på sammankopplingspunkt (PCC)
nätanslutning av 18 MVA vindkraft
och 20 MVA last på hamnanslutningarna HVSC. Energilagringen medför i tillägg möjlighet till
aggregatorroll, större faskompenseringskapacitet för frekvens- och spänningsreglering, aktiv lastutjämning
och effektbehovs förflyttning. Höganäs kan ha potential att spela aggregator balansansvars roll.
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5.1.3.2 AVANCERADE NÄTSTSTATIONER

Samtliga nätstationer 10/0,4 kV med varierande märkeffekt ute i det
lokala elnätet i framtidens Smart Grid i fullversion är försedd med
kommunikation som sammankopplas och styrs med gränsnitt IEC
618 50 standard i en en ”closed loop” enligt figur 30. Nätstationen
som kan ses i figur 29 har PLC utrustning och mäter samtliga faser i
båda riktningar. Den är försedd med utrustning som möjliggör full
fellokalisering, effektbrytare (lastfrånskiljare), frånskiljare och kan
också styras och regleras automatiskt/manuellt via SCADA. Detta
möjligör en självläkande flexibel funktion. Reläskyddet kan
manuellt också regleras på plats så att personal kan få åtkomst till
fasens isolator (bushing) för ev. arbete. Smart Grid transformatorn är
torrisolerad (miljövänlig och säkrare) och är försedd med
strömtransformatorer, reläskydd, utlösningsmagnet och indikatorer
för t.ex. temp, effekt, fasolikhet etc. Denna övervakning/styrning av
transformator kallas TEC-smart som effektiviserar underhållsarbete,
felsökning, etc., vilket väsentligt sparar ekonomi under den tekniska Figur 29 HM Power, Smart ring nätstation
livslängden. Nätstationens konfiguration och utrustning innebär 10/0, 4 kV 800 kVA
nästintill 100 % tillgänglighet. För att nå 100 % fullt ut krävs externa batterier för att via SCADA vid total
blackout kunna återbelasta fjäder i brytaren till skenan. Halmstad lokala elnät har idag pilotprojekt där en
version av denna typ av nätstation finns i befintlig miljö [54][55].

Figur 30 Smartring skyddsutrustning t.v. Smart Grid konfiguration t.h. Källa: HM Power
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5.1.3.3 ENERGILAGER: FREKVENSREGLERING, LASTFÖRFLYTTNING OCH LASTUTJÄMNING

Enligt diagrammet nedan visas potentialen av toppeffektsutjämning, frekvensbalansering (upp- och
nedreglering som balansansvarig). Detta sker vid två lastsituationer (topp/under). Den ena vid topplaster
över 170 MW och upptill toppeffekt ca 190 MW. Detta sker sporadiskt och fördelat över året vid 60
tillfällen med ackumulerad energi på 291 MWh, samt vid underbelastat elnät (kapacitiv drift), vilket sker då
belastningen varierar mellan >40 MWh/h upptill 60 MWh/h. Detta sker spritt och sporadiskt över året vid
365 tillfällen med ackumulerad energi på 2065 MWh. Effekt uppskattningen är gjord med hänsyn av
batteriets maximala fyllnads kapacitet, som i detta fall bestämts till 20 MWh/timme. Sammanlagd
energiomsättning för upp och nedreglering av frekvens vid höglast resp. låglast sker vid 425 tillfällen med
totalt 2356 MWh (2,36 GWh).

Diagram 9 Beräknad fördelning av nätbelastning. Källa: Nätdata 2012 HEM

Diagram 11a Flervariabel polynom för underbelastat nät
Källa: Nätdata 2012 HEM

Diagram 11b Flervariabel polynom för underbelastat nät.
Källa: Nätdata 2012 HEM

Integralen på effekt över alla driftstimmar mellan 170 och 200 MWh/h ger medelenergiomsättning:

Integralen på effekt över alla driftstimmar i intervallet 40 - 60 MWh/h ger medelenergiomsättning:
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Simulering av avtalsbalansering (aggregator) av systemfrekvensen (överliggande nät) vid enskilda tillfällen,
beräknat på topplaster över 170 MW och underbelastning under 60 MW nedan visas elnätets belastnings
mönster. Diagram 12 är fördelat på så sätt att alla klockslag är representerade med varandra d.v.s. de första
365 markeringarna motsvarar alla klockslag 00.00-01.00 osv.

Belastningseffekt ackumulerad per timme[kWh, per timme, år]

200000
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m
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3651
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Diagram 12 Beräknade medelvärden för årets alla individuella timmar. Exklusive energilagring
Källa: Nätdata 2012 från HEM

I diagram 13 nedan visas simulerat resultat för upp och nedreglering av överliggande nät.

Belastningseffekt efter frekvensbalansering [kWh, per timme, år]
200000
180000
160000
140000
120000

effekt
[kWh]

100000
80000
60000

x^4
polynom
medel

40000
20000
0

Diagram 13 Beräknade medelvärden för årets alla individuella timmar. Inklusive energilagring, med syftet att
frekvensreglera topp respektive underbelastat lokalt elnät Källa: Nätdata 2012 från HEM
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Med lastförflyttning (dygnsutjämning) arbetar BESS kontinuerligt. Resultatet i diagram 14 beskriver olika
energilagringskapaciteter för hela Halmstad lokala elnät. Ett större diagram finns i bilaga 3.

Diagram 14 Simulerad nätbelastning (medeleffekt 2012) med olika energilagringskapaciteter Källa: Nätdata 2012 HEM

Enligt tabell 6 har följande effekter beräknats för att i diagram 14 påvisa hur elnätets belastningsgrad
förändras/ter sig vid i och urladdning mellan antagna tidsperioder över dygnet. Beräknade värden kräver 100
% in- och urladdningsgrad. Det är troligen inte relevant eller ekonomiskt i verkligheten på grund av att det
ger en kortare livslängd samt högre värmeförluster. Energikapaciteterna i tabell 6 representerar flertalet
batterisystem, installerade över hela lokala elnätet.
Tabell 6 Beräknad omsättning och kapacitetsdata för BESS (inom hela systemgränsen ”flera energilager”)

Effekt [MW]
Uppladdning 21.00–05.00 = 9 timmar
Urladdning 06.00-20.00 = 15 timmar

Energikapacitet
[MWh]

10

20

30

60

1.11
0.67

2.22
1.33

3.33
2

6.66
4
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5.2 FÖRNYBAR LOKAL ELPRODUKTION (RES)

I detta kapitel beskrivs parametrar som berör omgivningen och vindkraftsparker som är lokaliserad i,
Halmstad.. Samtlig data härstammar från simuleringsverkyget WindPro 2.8 om inget annat nämns [56].
5.2.1 VINDKRAFT

I detta avsnitt beskrivs kortfattat det viktigaste faktorerna de vindkraftsområden som simulerats.
5.2.1.1 PARK 13.8 MW I INDUSTRI OCH HAMNMILJÖ, LAHOLMSBUKTEN

Plats enligt figur 32 är vald för att beskriva vindkraftpotentialen i havsmiljö .

Figur 32 Översiktskarta Halmstad och Laholmsbukten. Källa: Lantmäteriet

Fotomontage (figur 31 och bilaga 8) och sjökarta för överblick av omgivningen i fågelperspektiv. Halmstad
hamn syns i bakgrunden, och Östra Stranden i bakgrunden till höger. Vindkraftverken är av låg typ som till
stor del döljs, betraktat från centrum bakom hamnens industribyggnader.

Figur 31 Lanskapsöversikt för vindkraftpark i norra Laholmsbukten. Källa: Lantmäteriet och WindPro 2.8
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VINDFÖRHÅLLANDEN

Vid simulering med WindPro har vinddata hämtats från SMHI:s mätstation på Halmstad flygplats.
Vindstyrkan enligt SMHI har en årsmedelvindsvärde på 7,1 m/s på 80 m tornhöjd. Mätdata härstammar från
åren 1966-1977 [56], se figur 34a och 34b.

Figur 34a Rosdiagram på medelvindstyrka och
förhärskande vindar. Källa: WindPro 2.8

Figur 34b Weibulldiagram på medelvindstyrka och
rosdiagram för energiinnehållet för vinden. Källa: WindPro

HÖGSPÄNNINGSNÄT INFRASTRUKTUR

Halmstad har fyra kopplingsstationer 130/10 kV. Anläggningen på 13,8 MW är tänkt att anslutas i en av
dessa kopplingsstationer. Anläggningen kommer vid en kapacitetsfaktor på 0,8 att kräva minst 17,25 MVA.
Kraftdistribution
Figur 35 ett flygfoto över markabelns utsträckning schematiskt. PEX kabeln med en ledararea på 4*3*240
mm2, kopplas redundant slingat till ett nytt flexibelt fördelningsställverk med energilagringskapacitet på
HEM:s kraftvärmeverk Oceanen på Turbingatan. På så sätt kan det vid ett eventuellt driftstopp på någon av
WTG elkraft alltid levereras.

Figur 35 Översikt markförläggning och anläggningskarta 10 kV Källa: Lantmäteriet
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Elnät sammankopplingspunkt och Nätanslutning
Kopplas till utökat fördeldningsställverk industrigatan (H10). Driftkapaciteten som krävs är minst 13,8 MW
(17,25 MVA), högre förordas, ca 20-25 MVA. Vindkraftsparken upptar fyra stycken 10 kV fack i
reläskyddet. Fördelningställverket har en stark elektrisk karaktär och synkas mot hamnens
högspänningsanslutning (HVSC) och 60 Hz frekvensomriktare. Kopplingsstationen återfinns på markareal
enligt figur 36. Sammankopplingspunkten PCC återfinns i reläskyddsutrustningen, på 10 kV nätsidan.

Figur 36 Flygfoto kabelgata till sammankopplingspunkt. Foto: Eniro

Erforderlig kortslutningseffekt
Högsta begränsande flickeremission 0,25 används i detta exempel. WTG-tillverkarens angivna
flickerstegsfaktor anges enligt bilaga 5 till
för
. I extremfall kan VKV kopplas in 36
gånger under en tvåtimmarsperiod vilket ger
och beräknas enligt (1) till.
Startförlopp:

Driftsförlopp:
Vid drift krävs det en erforderlig kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten. Högsta begränsande
flickeremission 0,25 används. Vid en given kortslutningsvinkel på 32° används 30 gradersvärdet på VKV
enligt EMC offert bilaga 5 där VKV-tillverkarens angivna flickerkoefficient
anges till 3,12 vid en
märkvind på 6 m/s enligt (2) beräknas till.

Det kostateras därmed att det krävs minst 82 MVA skenbar kortslutningskapacitet på 10 kV skenan för att
integrera 13,8 MW sex stycken Siemens WTG i drift samt vid flera återupprepade inkopplingsförsök i
startförlopp.
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5.2.1.3 PARK 5.4 MW I LANDSBYGDSMILJÖ KRISTINEHED

Vindkraftparkens plats är vald enligt kartan i Kristinehedsområdet, se figur 37.

Figur 37 Översiktskarta Halmstad och WTG i Kristinehed. Källa: Lantmäteriet

Fotomontage och sjökarta för överblick av omgivningen i fågelperspektiv visas i figur 38. Halmstad hamn
syns i bakgrunden, och Västra stranden i bakgrunden till höger. Vindkraftverken är av låg typ som till stor
del döljs, betraktat från centrum, bakom hamnens industribyggnader.

Figur 38 Lanskapsöversikt för vindkraftpark i Kristinehed.
Källa: Lantmäteriet
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VINDKARTERING OCH VIND EGENSKAPER

Simulering från WindPro, hämtar vinddata från SMHI:s mätstation på Halmstad flygplats. Vindstyrkan
enligt SMHI har en årsmedelvindsvärde på 6,3 m/s på 80 m tornhöjd, mätdata härstammar från åren 19661977 se figur 39 [56].

Figur 39 Weibulldiagram på medelvindstyrka och rosdiagram för energiinnehållet för vinden. Källa: WindPro 2.8

5.2.1.5 PARK 6.8 MW I KUSTMILJÖ, KISTINGE OCH STJÄRNARP

I Halmstad sydliga kustband har det övergripande projekterats två stycken områden med vardera 2 WTG. Ett
område med en repowering av befintliga tre stycken mindre WTG som i sinom tid kommer att bytas ut mot
färre och större nya WTG, det andra området kan det uppföras två stycken nya WTG, se figur 40.

Figur 40 Lanskapsöversikt för vindkraft i kustmiljö. Källa: Lantmäteriet
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Figur 41 ger överblick av omgivningen i fågelperspektiv. Laholmsbukten och Östra stranden syns i
bakgrunden. Vindkraftverken är av hög typ som vid förhärskande västra havsvind ger ett relativt högt
energiuttag för låg installerad effekt. Idag finns tre stycken 225 kW Vestas turbiner. Dessa kan bytas ut, s.k.
repowering. Enligt källor tredubblas installerad effekt med hälften av befintligt antal WTG[57]. Detta
resulterar efter en repowering i Kistingeparken till sannolikt minst två verk med en total installerad effekt
om minst 1,7 MW. Två stycken WTG om vardera 850 kW har projekterats för att påvisa potentialen. WTG i
Kistinge genererar vid en medelvind på 6,1 m/s enligt WindPro 2.8 en total energimängd på ca 4200 MWh.

Figur 41 Lanskapsöversikt för vindkraftpark i Kistinge. Källa: Lantmäteriet

År 2013 togs två stycken Vestas V112 3 MW turbiner i Stjärnarp i drift. WTG genererar vid en medelvind
på 6,7 m/s enligt WindPro 2.8 en total energimängd på ca 18600 MWh. I förgrunden i figur 42 syns
repowering av WTG i Kistinge.

Figur 42 Lanskapsöversikt för vindkraftpark i Stjärnarp. Källa: Lantmäteriet
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5.2.1.6 VINDKRAFT SAMANSTÄLLNING

Nyckeltal för samtliga vindkraftsområden som simulerats i WindPro 2.8. Data härstammar från bilaga 7-11.
Tabell 7 Laholmsbukten, havs- och industrimiljö

Parameter
Vindhastighet (80 m)
Lufttryck
Höjd vindkraft nacelle
Årsproduktion
Park effektivitet
Fullastimmar
Kapacitetsfaktor

Storhet
v
p
m.ö.h
E, år
tf
fc

Enhet
m/s
hPa
m
MWh, år
%
h, år
MWh/MW*årstimmar [%]

Värde
7,1
1 001,7
80
44094
95,8
2754
31,4

Enhet
m/s
hPa
m
MWh, år
%
h, år
MWh/MW*årstimmar [%]

Värde
6,3
1 003,7
80
16250
93,6
2708
30,9

Enhet
m/s
hPa
m
MWh, år
%
h, år
MWh/MW*årstimmar [%]

Värde
6,6
1 004,4
74
4200
98,5
2225
25,4

Enhet
m/s
hPa
m
MWh, år
%
h, år
MWh/MW*årstimmar [%]

Värde
6,7
1 002,2
94
18600
98,4
2788
31,8

Tabell 8 Kristinehed, landsbygds- och industrimiljö

Parameter
Vindhastighet (80 m)
Lufttryck
Höjd vindkraft nacelle
Årsproduktion
Park effektivitet
Fullastimmar
Kapacitetsfaktor

Storhet
v
p
m.ö.h
E, år
tf
fc

Tabell 9 Kistinge, kustmiljö

Parameter
Vindhastighet (80 m)
Lufttryck
Höjd vindkraft nacelle
Årsproduktion
Park effektivitet
Fullastimmar
Kapacitetsfaktor

Storhet
v
p
m.ö.h
E, år
tf
fc

Tabell 10 Stjärnarp, kustmiljö

Parameter
Vindhastighet (80 m)
Lufttryck
Höjdvindkraft nacelle
Årsproduktion
Park effektivitet
Fullastimmar
Kapacitetsfaktor

Storhet
v
p
m.ö.h
E, år
tf
fc
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5.2.2 SOLENERGI-SOLCELLER

Halmstad Energi har ambitiösa planer för framtida elproduktion från solceller (photovoltaic). Halmstad
uttalar ambitionen ”Halmstad tar täten i regionen och närområdet som solenergistad”. Enligt Halmstad
Kommun och fastighetsnämndens sammanträdesprotokoll den 2012-12-19 har det beslutats att mellan åren
2014 och 2023 skall installeras (investeras) i minst 2760 MWh elproduktion från solceller [58]. Detta
motsvarar enligt bilaga 12 ca 2800 kW. Med hänsyn till de rådande beslutade planerna enligt uppgift [59]
samt dagens installationer på 135 kW effekt kan en framtida prognos till år 2030 uppskattas. Prognosen tar
också hänsyn till exponentiell tillväxt samt inklusive fastighetsnämndens godkända investeringsplan fram
till år 2024. Det konstateras därmed att Halmstad rimligen kan fram till år 2030 klara att installera
solenergieffekt om ca 6000 - 7000 MWh som representeras i diagram 15.

Solceller prognos installerad effekt [kW]
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Diagram 15 Solcellsprognos med politiskt hänsynstagande.

Enligt diagram 15 indikeras en prognos om effekten ca 6500 kW till år 2030. Enligt nationella och
europeiska direktiv och styrmedel är det kommuner som skall föregå med gott exempel och vara
föregångare av förnybar MG och RES elproduktion [60]. Med hänsyn till detta och rådande beslutade
installationsförfrågningar görs en uppskattning om fördelningen på framtida solcellsinstallationer[61]. I
diagrammet har ett generellt antagande till 140 W/m2 tagits för att kunna göra en uppskattning på upptagen
solcellsyta. Samtliga effekter och genererad energi är simulerade i PVGIS och data enligt bilagor [8-14].
Tabell 11 Photovoltaic översiktlig fördelning.

Sektor
Solcellspark (Skedala)
Kommunsektor
Handel/tjänstesektor
Flerbostadshus
Villor
Totalt:

Effekt per enhet
kW/installation
1 st. á 569 kW
20 st. á 50 kW
100 st. á 10 kW
47 st. á 43 kW
500 st. á 4 kW
715 st. enheter

Total Solcellsarea m2
4064
7143
7143
14436
14436
47222

Effekt
kWp
569
1000
1000
2000
2000
6569

Genererad energi
MWh
589
983
983
1970
1970
6465
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5.2.3 ELPRODUKTION FRÅN KRAFTVÄRME

Befintlig elproduktion från Kristinehed 10 MW, se figur
43, och Oceanen 3,2 MW kommer i framtiden sannolikt se
relativt lika ut som dagens elproduktion. Modernare
reglering/styrning och övergång till generation 4
fjärrvärmenät kan betyda en liten ökning av
elproduktionen. Det förutsätts att Kristinehed som har en
äldre anläggning kommer efter modifiering till generation 4
system klara en elenergiproduktion som är 10 % högre än
dagens, d.v.s. gå från befintliga 69 GWh (6900
fullasttimmar) till ca 75 GWh (7500 fullasttimmar).
Oceanens generator drivs på ett annorlunda vis och
Figur 43 Kristinehed Synkrongenerator 10 MW
producerar elenergi när det är lönsamt. Skulle generatorn
drivas med 6900 fullasttimmar motsvarar detta 22 GWh. Denna rapport antar att elproduktionen inte
kommer att överstiga en elproduktion som tidigare uppnåtts nämligen året 2010 då Oceanen producerade ca
14 GWh [52].
5.2.4.1 FRAMTIDA LOKALA ENERGIFÖRDELNINGS SCENARIO

Nedan presenteras en vision för utbyggnaden av förnybar el i kommunen till år 2030. Visionen är gjord med
hänsyn till Halmstads Kommuns politiska mål om minimum 20 % förnybar elproduktion fram till år 2020.
Skall de politiska målen nås redan år 2020, krävs en kraftig ökning av utbyggnadstakt från 2007 års nivåer
på 83 GWh förnybar el. Energiprognosen nedan på 185 GWh påvisar hur man rimligen kan nå högre andel,
förnybar elproduktion från år 2007 till år 2030. I beräkningarna antags högre produktion av el från CHP.
Tabell 12 Vision av ”Solenergi stad Halmstad 2030+ lite vindkraft”. Politiska mål om minst 20 % förnybar elproduktion.

Energi-typ
Namn
WTG
Laholmsbukten
WTG Stjärnarp
WTG Kistinge
WTG Kristinehed
Kristinehed CHP
Oceanen CHP
Skedala solpark
Handel/tjänste
sektor
Kommunala
byggnader
Villor prognos
Flerbostad prognos
All vattenkraft 4
VA-verk rötning
gaspanna
TOTALT:
4

Vindkraft

Solceller PV

CHP

(kW)
13800

(kW)

(kW)

Vattenkraft,
Övrigt
(kW)

Total genererad elenergi
från DER och MG
(MWh)
42300

6000
1700
5400

569
1000

18600
4200
16300
75000
14000
559
983

1000

983

2000
2000

1970
1970
7000
2010

10000
3200

800+400
600
26900

6569

13200

1800

Ca 49 MW

Ca 185 GWh

Uppgifter hämtas hos elproducentens hemsida www.slotsmöllan.se

56

Nedan görs en överslagsräkning om framtida förnybara elproduktionsscenario (enligt prognoser kap 4.3).

5.2.4.2 10 KV ELDISTRIBUTIONSNÄT

Det lokala elnätet som visas i enlinjeschema (konfiguration 5), innefattar en vision för år 2030 hur olika
elnätskomponenter sannolikt kommer ingå i en del av lokala elnätet inom HEM:s framtida systemgräns.
Enlinjeschemat ses i större format i bilaga 6.

Konfiguration 5 Enlinjeschema. Övergripligt förslag på Smart Grid konfiguration för HEM, ritat i Cadence P-Spice
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5.3 SIMULERING AV ENERGIENERGIMIX

Figur 44 Referenssystemets förnybara lokala elenergiproduktion idag, EnergyPlan

Simuleringarna
utförda
i
programmet
EnergyPLAN
stämmer väl överens med de
manuella beräkningarna. Detta
ger tyngd åt att den specifika
energimixen som valts i denna
rapport når upp till det utsatta
politiska målet om 20 % lokalt
producerad förnybar elenergi.
Halmstad idag har en enligt
simuleringar
83,1
GWh
lokalproducerad
förnybar
elenergi eller 9,1 %, se bilaga
16. Det framtida scenariot med
den valda energimixen når upp
till 198,5 GWh, vilket
motsvarar 24,5 % av det totala
elbehovet enligt bilaga 17.

Dagens förnybara och lokala elproduktion presenteras visuellt i figur 44. Tidsskalan är över ett år och endast
kraftvärmeverkens elproduktion (CHP) bidrar. Det svara fältet (Import) representeras av importerad elenergi
från övrig nationell elproduktion. Med import menas den elenergi som inte produceras inom systemgränsen.
Som synes ger den befintliga vindkraften (RES12) liten påverkar i denna skala, inte heller solceller och
vattenkraft (RES34) har någon synbar påverkan. Framtidens energimix ger ett större tillskott lokal förnybar
elenergi än dagens, jämför figur 44 och figur 45. Mer elkraft ur kraftvärmeprocesserna (CHP) och
vindkraften (RES12) ger de största tillskotten och solcellsutbyggnaden tillsammans med befintlig vattenkraft
ger ett mindre tillskott (RES34).

Figur 45 Halmstads förnybara lokala elproduktion år 2030, EnergyPlan
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Den importerade mängden
elenergi i framtidsscenariot
minskar jämfört med dagens
scenario i Halmstad. Detta
visas i figur 46 och figur 47
nedan. Grafen under noll i
figurerna symboliserar import
till systemet, medan det över
noll är export. Dagens
importbehov från el utanför
det lokala elsystemet uppgår
som högst till ca 190 MW. I
den framtida energivisionen
Figur 46 Referenssystemets simulerade energibalans idag, EnergyPlan
reducerar detta importbehov
till ca 140 MW. Detta
importbehov är också reducerat över hela året, vilket innebär att den lokalt producerade förnybara elenergin
minskar den elenergi som överförs från överliggande elnät, vilket innebär minskade distributionsförluster,
uppskjutna investeringar, reducerat effektabonnemang samt en energieffektivisering i lokalnätet.

Figur 47 Referenssystemets simulerade energibalans år 2030, EnergyPlan
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För fjärrvärmen så visar
simuleringarna
på
mindre
variationer mellan dagsläge och
framtidsvision än de för
elenergi.
Dagens
fjärrvärmeproduktion visas i
figur 48. Avfallsförbränningen
på Kristinehedsverket ligger
som bas i värmeproduktionen
(Wasteheat/Geo),
värmeproduktion
från
kraftvärmeprocess (CHP) och
värmeverkspannorna (Boiler)
täcker resterande värmelast.
Figur 48 Referenssystemets simulerade fjärrvärmeproduktion idag, EnergyPlan

Det som skiljer framtidsvisionen från dagens värmeproduktion är att värmen från kraftvärmen blir lägre
(CHP) sannolikt på grund av att en större andel elproduktion (RES, CHP) har tagits hänsyn till i
simuleringen [3]. Detta innebär att övriga värmeverk måste producera mer värme för att kompensera, trots
att en 10 % minskning i värmeleveranser har antagits. Framtidsvisionen av energimixen för
fjärrvärmeproduktionen representeras visuellt i figur 49.

Figur 49 Referenssystemets simulerade fjärrvärmeproduktion 2030, EnergyPlan
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6 RESULTAT HANDEL OCH EKONOMI

I detta kapitel utförs en tillämpning av olika ekonomiska och marknadsmässiga värderingar. Nya
affärsmodeller och till viss del anpassad tillämpning redovisas också.
6.1 ENERGIMARKNAD

Vad framtidens energimarknad specifikt innebär för HEM är svårt att bedöma. Det går visserligen att sia om
möjligheter, utmaningar och sprida kunskap över frågeställningar som framkommit av litteratur, samtal med
behöriga fackmän etc. Sannolikt innebär framtidens energimarknad: fler olika affärsmodeller, utökade
styrmedel, fler aktiva aktörer, förändrade mätavgifter, elkvalitets ersättning och kostnader.
6.1.1 NYA AFFÄRSMODELLER

När man inför nya affärsmodeller och handelsystem bör man ta hänsyn till tre kriterier för att underlätta
lanseringen av nya avtalsformer. Samtliga affärsmodeller kan i dagsläget tillämpas med rådande regelverk
[62].
Effektreglering-Affärsmodeller eller nya avtalsformer ska ge slutanvändarna incitament för att reducera
sin användning när så elnätet kräver.
Ekonomi-Affärsmodeller eller nya avtalsformer ska generera ett positivt ekonomiskt resultat för samtliga
inblandande parter.
Enkelhet - Affärsmodeller eller nya avtalsformer ska vara enkel att förstå för lekmän.
Projektgruppen rekommenderar därför HEM att snarast möjligt vidta åtgärder för att reservera rättigheten till
en framtida aggregatorroll och utarbeta marknadsföringsmaterial och göra marknadsundersökningar inom
kommunen som sedermera när tekniken tillåter löper ut i skalbara pilotprojekt. För att detta skall vara
möjligt krävs att nya affärsmodeller och avtalsformer också undersöks inom energimarknadsområdet.
6.1.1.1 AGGREGATOR

Projektgruppen tycker att det är lämpligt och särledes viktigt, tekniskt sett, att HEM tidigt åtar sig en roll
som balansansvarig och aktör som aggregator. Detta för att i ett tidigt skede ha övergripande kontroll och
drift/övervakning över vad som sker eller får ske i lokala elnätet när nya aktörer i realtid handlar med den
distribuerade elenergin samtidigt som det på sikt kan innebära utökade intäktskällor. Nedan ges exempel på
hur pilotmodeller av aggregatorroller kan införas lokalt i ett tidigt skede [17].
AGGREGATOR
Uppgift
Aggregator agerar mellanhand, så att slutanvändaren får tillgång till elbörsen, d.v.s. kraftbalansen
som råder på markaden.
Agera genom kundsupport som hjälper mikroproducenter eller slutanvändarens lastreducering samt
kundens handel på elmarkandsbörsen.
Framtida affärsmodeller
Storskaliga aggregatorroller är inte möjliga i dagsläget. Info. ges av energimarknadsinspektionen
Intäkter och ekonomiska fördelar
 Långsiktig finanshandel av energi (flerårig/säsong)
 Spotprishandel (dygnsvariation)
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 Elbas (timbaserade prognoshandel)
 Balanskraftmarknaden (DR) mellan systemoperatör TSO och DSO (leveranstimme)
 Resursallokering av eftermarknad (efter leverans)
Kostnader
 AMI/AMR -system, kommunikationsinvestering
 Informationshantering och dokumentstyrning
 Ersättningar till slutanvändare
Prismodeller
 Avtal/kontrakt med slutanvändaren
Konkurrenssituation
 Beroende på syfte och typ av aggregatorroll (energilager, skifta primär energikälla)
 Ansvarsroller reserveras av DSO, konsult eller extern aktör på en oreglerad marknad
Framtida utveckningar




Det är troligen gynnsamt för DSO (alt. konsultuppdrag) att implementera
aggregatortjänster i verksamheten ”asap”.
Aggregatorroller för DSO kan uppstå då balanskraft är en knapp resurs
Utvecklingen är beroende av styrmedel och statliga subventioner till mikroproducenter

6.1.1.2 TARIFFER OCH MÄTAVGIFTER

Det är sannolikt att det behövs införa utökade nödvändiga mätavgifter. På grund av att en stor mängd nya
mätpunkter och processad rådatabehandling tillkommer från nya typer av laster, aggregatorer, RES, m.m.
Dynamiska tidstariffer är en attraktiv modell som kan införas av DSO. De föränderliga tarifferna innebär att
slutanvändaren har ett grundläggande och fast pris på hela sin användning, med ett variabelt
kostnadsutrymme, under ett antal timmar eller begränsad tidsrymd som är kritisk. Under dessa timmar eller
tillfällen sätts priset relativt högre för att stimulera energianvändningsreduktion. Slutanvändarna underrättas
i förväg (per automatik) om att en viss period sannolikt kommer att bli kritiskt och att detta leder till att
priset blir högre. Det förutsätts att slutanvändarna är väl medvetna om spotprisvariationer, och kan anpassa
sig därefter. Det förutsätts att applikationer kan styras från smarta mobilaenheter (paddor, mobiler etc.)
Återköp av (kraft) är en avgiftsmodell som kan användas för industrier och mellanstora användare.
Slutanvändaren erbjuder kontinuerligt vilken ersättning som krävs för att reducera sin egen
energianvändning. När spotpriset blir högre än deras bud kan elleverantören köpa effektreduktion. Ett flertal
DSO planerar att investera i styr- och processystem som är utformade att kunna reglera laster lokalt efter
realtidspotpris [62][63]. Ett företag som sysslar med denna FoU är norska Enfo Energy AS.
6.1.1.3 ELKVALITET OCH DRIFTKVALITET

En framtida affärsmodell för HEM är att erbjuda sin slutanvändare en 100 % tillgänglighet och elkvalitet,
som vissa mobiloperatörer med täckningsgrad gör i dagsläget. Det innebär en garanti på inga avbrott eller
andra driftstörningar på elenergi och tills vis del kvalitativ fjärrvärme. I dagsläget finns det ingen som
erbjuder detta, på grund av att det är svårt att förutspå avbrott som är väderrelaterade, t.ex. åskoväder. För att
det ska kunna fungera i framtiden behöver tillförlitliga värderprognoser och elkraftsutrustning som klarar
ödrift eller är konfigurerade på ett näst intill multimaskat elnät.
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6.1.1.4 TIME TO MARKET

För HEM är det svårt att veta när en marknad för nya affärsmodeller, intäkter etc. är mogen s.k. ”Time to
market”. Det är viktigt att DSO deltar i forskningsprojekt samt utför förstudier för nya och särskilt attraktiva
modeller etc. En värdering för värdet av processen är också svårdefinierat. Det kan konstateras att DSO är
den aktör som bör ligga steget före samt vara uppdaterad på marknaden. HEM:s har redan vidtagit flera
tekniskt nödvändiga åtgärder såsom AMR, smarta nätstationer etc. där man förberett sig med moderna
energimätare hos alla kunder inom hela systemgränsen. HEM ligger också långt fram i förberedelser för
laddinfrastruktur och elbilar vilket talar för att HEM i framtiden har ett bra utgångsläge för en annorlunda
framtida energimarknad.
6.1.2 NYA INTÄKTER OCH UTVECKLINGSTREND

Nya intäktskällor kan uppstå med affärsmodellerna. Idag är det oklart vilka som kommer att slå igenom och
när detta sker. Det finns dock förberedelser att vidta för olika frågeställningar som bör studeras/analyseras
och testas småskaligt i isolerade grupper. Nedan i figur 50 visas ett konkret förslag för HEM på olika Smart
Grid relaterade frågeställningar med avseende på energimarknaden och en tidsplanering för dessa [17].

Figur 50 Utvecklingstrend för ekonomiska Smart Grid relationer
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6.2 FÖRNYBAR ELPRODUKTIONSEKONOMI

I tabell 13 presenteras data för de simulerade vindkraftparkerna.
Tabell 13 Underlag för Vindkraftskalkyl

Utrustning/Projekt
Investering [kkr.]
Ränta [%]
Produktion [MWh]
Driftkostnader [kkr.]
Försäkringar [kkr.]
Teknisk livslängd [år]
Arrende [%]
Realprishöjning [%]
Nätnytta [öre/kWh]
Elcertifikat [öre/kWh]
Elpris [öre/kWh]
Inflation [%]
Pay-off- tiden [år]

Laholmsbukten
237000
3
44094
3500
240
30
4
2
3
19
37
2
12

Kristinehed
76200
3
16250
1300
90
30
4
2
3
19
37
2
11

Kistinge
13800
3
4200
350
25
30
4
2
3
19
37
2
12

Stjärnarp
87000
3
18600
1500
100
30
4
2
3
19
37
2
11

Kostnadseffektivitet: Nyckeltal för lönsamhet, relaterat till investeringskostnad och årproduktion.
;
;
I tabell 14 visas förutsättningarna för de simulerade solcellsparkerna.
Tabell 14 Ekonomi kalkyl, underlag som PV-beräkningar

Utrustning/Projekt
Investering [kkr.] inklusive bidrag
Ränta [%]
Produktion [MWh]
Drift [%]
Försäkring [kkr.]
Teknisk livslängd [år]
Realprishöjning [%]
Nätnytta [öre/kWh]
Elcertifikat [öre/kWh]
Inflation [%]
Elpris[öre/kWh]
Pay-Off tid [år]

Skedala
6766
3
589
68
30
25
2
3
19
2
37
39

Kommun
12800
3
983
128
30
25
2
3
19
2
37
39

Handel/tjänste
12800
3
983
128
30
25
2
3
19
2
37
39

Flerbostadshus
26800
3
1970
268
30
25
2
3
19
2
37
37

Villor
26800
3
1970
268
30
25
2
3
19
2
37
37

Enligt en amerikansk prognos kan priset på solpaneler komma att bli väsentligt lägre än dagens 14 kr/W som
ligger till grund för solcellskalkylen i tabell 14. Prisbilden som presenteras är att PV-celler kommer att vara
4,91 kr/W enligt [64].
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION

I detta kapitel sammanfattas resultaten och vilka slutsatser som studien har kommit fram till.
7.1 SLUTSATS

Studien har kommit fram till en vision om ett Halmstad som rimligtvis kan nå sina politiska mål för
lokal förnybar energiproduktion. Genom simulering av det befintliga energisystemet och ett
framtidsscenario för år 2030 ges ett exempel på en energimix som uppfyller målen. I simuleringen
beskrivs att andelen lokalgenererad elenergi från förnybara källor kan uppgå till 24,5 % med den
aktuella energimixen. Det krävs en utbyggnad av vindkraft inom systemgränsen för att detta skall
uppnås. Elproduktion från solenergi och kraftvärme räcker inte till för att ge ett märkbart tillskott till
elbalansen inom Halmstad. Simuleringen pekar på endast en mindre påverkan på fjärrvärmen i det
framtida scenariot. Kalla respektive milda år påverkar totalbehovet av fjärrvärme i stor utsträckning
och beräkningar för framtiden blir extremt osäkra. Energieffektiviseringsåtgärder för värmebehovet,
nybyggnation av lågenergibostäder och etableringen av 4:e generationens fjärrvärme ger i detta
scenario ca 10 % i minskat fjärrvärmebehov, och 10 % ökat CHP elproduktion.
Rapporten har övergripligen tillämpat en SmartGrid vision med tekniker i det lokala
eldistributionsnätet för att betraktaren skall få en uppfattning om vad visionen innebär. Genom
utökade mätmetoder, styrning och reglering hos olika lasttyper, kan ett effektivare och flexiblare
lokalt elnät optimeras och därmed nya affärsmodeller införas administrativt. Det är också sannolikt
att distributionsförluster och underhåll minskar och tillgänglighet ökar. Projektgruppen drar
slutsatsen att det är inte sannolikt i dagsläget på grund av höga investeringskostander och låga
intäkter och att integrera batterilagring i det befintliga lokala elnätet
Ett införande av olika energilagringsmetoder har en signifikant betydelse för att ett fullskaligt Smart
Grid skall implementeras fullt ut. Kostnader och intäkter för tillkommande eldistributionsutrustning
är svår att uppskatta och därför har vikten i rapporten lagts på övergripliga förklaringar. Slutsatsen
dras att nya affärsmodeller måste införas för att bära de framtida kostnaderna. Det konstateras
härmed att det föreligger risk för komplext moment 22 p.g.a. av ovan beskrivna skildring.
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7.2 DISKUSSION

Att anlägga ett anpassat lokalt och smartare energisystem som drivs av förnybara resurser är helt
essentiellt för en hållbar framtid. Det är högst sannolikt att detta inträffar när ekonomiska incitament
för berörda är gripbara, vilket projektgruppen anser kommer ske inom en överskådlig framtid och
över en relativt kort tidsperiod. I stort sett är berörda parter är idag beroende av ekonomisk tillväxt
efter hållbara kriterier, vilket talar för att det finns ett stort intresse för att en omställning mot en mer
förnybar energitillförsel som konfigureras på ett smart vis snarast bör ske. Det är högst troligt att alla
parter vinner på den paradigmskiftande omställningen och på så sätt skapas nya arbetstillfällen inom
Clean Tech industrin.
Befintlig teknik som gör detta möjligt finns redan idag och vi väntar på att ekonomipolitiska sektorn
inser potentialen av omställningen och asap vidtar intelligenta åtgärder. Projektgruppen vill också
med denna rapport påvisa att energi vare sig det är värme eller el, så måste systemen tekniskt sätt i en
större utsträckning kunna samverka och energi omvandlas över gränssnitten för att på det mest
ekonomiska vis kunna bemöta den hårda konkurrens som råder på energimarknaden. Denna
systemsamverkan är viktig för att fjärrvärmebranschen långsiktigt skall kunna utvecklas.
Sammanfattningsvis vill projektgruppen med detta sagt poängtera att inom kort när befintligt
kraftvärmeverk byggs ut eller ersätts, bör en termisk lagringskapacitet utökas och integrering med
utökad vindenergi och solenergi till värmepumpar i fjärrvärmenätet göras möjlig. Detta kan
åstadkommas med skalbara tekniklösningar, som kan anpassas efter behov över tid. Det råder dock
inte något rimligt tvivel över att HEM snarast möjligt, om mål och direktiv skall följas, behöver
släppa på de strama tyglarna som hålls, när det gäller implementering av ny vindkraft.
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BILAGA 1

Animation på beräkningsföljd som Svensk Energi förordar. Källa: Svensk Energi
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BILAGA 2

Exempel på Världens idag 2012 största HVSC Enlinje schema Ystad hamn (i drift 2013)
Källa: Särskilt tillstånd att publiceras av Processkontroll AB Stenungsund.
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BILAGA 3

Energilagringsresultat i olika scenarior och kapaciteter (medeleffekt)
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BILAGA 4

Teknisk specifikation Siemens 2,3 80 m
Rotor:
Diameter:
Svep yta:
Driftintervall:
Effektreglering:

93 m
6793 m2
6-16 rpm
Pitchreglering

Nav höjd:

80 m

Torn:
Driftdata:
Märkeffekt
Inkopplingsvind:
Märkvind:
Urkopplingsvind:

2 300 kW
3-4 m/s
11-12 m/s
25 m/s

Växelåda:
Typ:

3-stegs planetväxel/spiral

Generator:
Typ:
FEO
Märkeffekt:
Spänning
Driftfrekvens:

Fulleffektsomriktad synkrongenerator
2 300 kW
690 V
50 Hz

Vikt:
Rotor:
Maskinhus
Gir system:
Gir-lager
Gir-enhet
frekvensomriktare

60 ton
82 ton
Externt inriktad svängring
Elektriska motorer med

Styrsystem:
SCADA-system

WSP via modem

Mekanisk broms:
Typ:

Hydraulisk skivbroms

Aerodynamisk broms
Typ:

Full-span pitching

Ljud
Källjud:

105,4 dB
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BILAGA 5

EMC prestanda, ”fault ride trough” för Siemens 2,3 MW deleffektsomriktad asynkrongenerator 2007.
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BILAGA 6

Framtida konfiguration av ett Smart Grid lokalnäts, ca 25 % av Halmstad lokalnät
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BILAGA 7

Windpro simulering Laholmsbukten.
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BILAGA 8

Fotomontage Laholmsbukten.
Vy från Trade center

Vy från Östra stranden
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BILAGA 9

WindPro simulering Kristinehed
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BILAGA 10

Simulering Windpro Stjärnarp
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BILAGA 11

Simulering WindPro Kistinge
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BILAGA 12

Solcells (PV) simuleringar för politiska mål 2024 beräknat med PVGIS.
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BILAGA 13

Solcells (PV) simuleringar 2030 prognos för flerbostadshus/villor, beräknat med PVGIS.
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BILAGA 14

Solcells (PV) simuleringar 2030 prognos för Skedala PV park, beräknat med PVGIS.
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BILAGA 15

Solcells (PV) simuleringar 2030 prognos för kommunsektor/ handel och tjänstesektor, beräknat med PVGIS.
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BILAGA 16

Referenssystemets förnybara lokala elenergiproduktion idag simulering in- utdata, EnergyPlan sida 1/2
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Sida 2/2
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BILAGA 17

Referenssystemets förnybara lokala elenergiproduktion 2030 simulering in- utdata, EnergyPlan sida 1/2
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Sida 2/2
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