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Kan lokala energisamhällen bidra till att mer förnybar
energiproduktion introduceras p̊a elnäten?

Elkraftsystemet genomg̊ar förändringar för
att bli helt förnybart. Denna utveckling le-
der till en mindre andel planerbar elproduk-
tion när mer vind- och solkraft introduce-
ras p̊a marknaden, vilket innebär att det in-
te helt g̊ar att styra när elen produceras.
För att kunna hantera denna förändring kan
elnätskunderna bli mer flexibla i sin konsum-
tion samt producera sin egen el i högre grad.
Detta helt utan att behöva förändra sina lev-
nadsmönster.

Hush̊allskunder använder i stor utsträckning sin el
ungefär likadant varje dygn. P̊a morgon och kväll
är användningen stor - d̊a man exempelvis duschar,
lagar mat eller ser p̊a tv - och mitt p̊a dagen under
vanliga jobbtider är hush̊allsanvändningen lägre.
Dessa mönster ger upphov till effekttoppar i el-
konsumtionen under dygnet. D̊a el m̊aste produ-
ceras i samma stund som den konsumeras gäller
det att produktionen hela tiden kan möta efter-
fr̊agan. I Sverige har man historiskt sett använt
vattenkraft för att möta obalanser i elnätet och
kärnkraft för att h̊alla en stabil och planerbar el-
produktion. I takt med att mer förnybar produk-
tion byggs ut, och kärnkraft i viss m̊an fasas ut
sätts balansen i elnätet p̊a prov. Detta eftersom de
förnybara källorna som byggs ut mest, sol och vind,
är icke-planerbara.

En jämnare elkonsumtion med mindre effekttoppar
är även önskvärd för ett elnätsbolag. Elnäten m̊aste
dimensioneras efter de högsta topparna, som ofta
uppst̊ar under kalla vinterdagar, vilket innebär att
det finns ett kapacitetsöverskott stora delar av året.
Genom att effekttopparna minskas f̊ar nätet allts̊a
en bättre nyttjandegrad. Ett sätt att göra detta
är genom införandet av s̊a kallade lokala energi-
samhällen, där konsumtionssidan - allts̊a kunderna
- är flexibla med sin konsumtion. Ett sätt att va-
ra flexibel är genom att l̊ata sig laststyras, dvs. att
n̊agon annan marknadsaktör, t.ex. ett elnätsbolag,
kan flytta eller minska konsumtionen vid en viss tid-
punkt d̊a behovet av el är som störst.

Potentiellt finns det m̊anga elintensiva apparater i
hush̊all som skulle kunna laststyras för att mins-
ka effekttoppar - tvättmaskiner, diskmaskiner och
värmepumpar. Styrning av de förstnämnda kan
dock störa kunders vardag. Värmepumpar lämpar
sig bättre d̊a kundens intresse ligger i att huset
ska vara varmt - inte i när den är p̊a. Genom
att utnyttja värmetröghet i hus kan värmepumpar
tillfälligt styras ner under timmar med hög elkon-
sumtion och sl̊as p̊a senare igen utan att kunderna
märker n̊agon förändring av inomhustemperaturen.

P̊a samma sätt kan det finnas potential i laddning-
en av elbilar. Många bilar är idag parkerade stor del
av dygnet. I stället för att alla laddbara bilar skall
laddas samtidigt, vanligtvis när de parkeras efter
arbetsdagen, kan bilarnas laddning spridas ut över
hela natten för att vara redo att köra p̊a morgonen
igen.

Det blir även allt vanligare att installera solceller
p̊a villatak. Solceller producerar den största delen
av sin energi under dagtid när solen lyser som mest,
vilket ocks̊a oftast är tiden d̊a kunder konsume-
rar som minst el. I ett omr̊ade med mycket sol-
celler skulle detta innebära att mycket solcellspro-
ducerad energi skulle behövas distribueras tillbaka
till elnätet i stället för att användas av kunderna.
Med hjälp av ett batteri kan man istället lagra den
överskottsenergi som produceras under dagen och
p̊a s̊a sätt bidra med flexibilitet.

Laststyrning av elbilar, värmepumpar och solceller
med batteri kan halvera effekttopparna som i van-
liga fall sätter kraven p̊a hur mycket el som elnätet
m̊aste kunna transportera. Detta kan ses i Figur 1,
där toppen som finns runt kl. 18 kraftigt minskas
vid laststyrning.

Figur 1: Exempel p̊a lastkurva under tv̊a dygn, och hur
laststyrning minskar effekttoppen.

I den heldragna linjen i Figur 1 kan det ses att det
uppst̊ar en negativ effekt p̊a ungefär -200 kW. Detta
beror p̊a att överskottsel som solcellerna producerar
exporteras ut p̊a elnätet. Vid användning av batte-
ri minskar exporten till nätet. Detta visualiseras i
den streckade linjen som är större än 0 kW, vilket
innebär att ingen export till elnätet sker.

Det finns allts̊a en utjämnande potential i laststyr-
ning av lokala energisamhällen som kan bidra till
att möta de utmaningar som ett förnybart elkraft-
system för med sig.


