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Bakgrund Effektoptimering Eskilstuna
Begränsningar i överföringskapacitet från överliggande nät (stamnät och regionnät) och en vilja att 
använda resurser på ett hållbart sätt gör att vi vill nyttja efterfrågeflexibilitet som ett bidrag till en hållbar 
energiomställning.

Tillsammans med befintliga och nya företag vill vi skapa förutsättningar för grön omställning och tillväxt i 
Eskilstuna.

Efterfrågeflexibilitet underlättar integration av förnybar elproduktion genom att kunder anpassar sin 
elanvändning. Flytt av last och lagringslösningar skapar förutsättningar för optimalt nyttjande av variabel 
förnybar energi.

För ett energi- och resurseffektivt samhälle behövs samverkan mellan energiproduktion, 
energidistribution och energianvändare. 

Projekt Effektoptimering Eskilstuna arbetar med att föra samman aktörerna för att skapa miljönytta. 



Om vi kan kapa topparna under året kan vi få in fler kunder i 
nätet

MW uttagen effekt 
överliggande nät 
årets alla timmar



Effektoptimering genom efterfrågeflexibilitet

Leder till att vi kan nyttja resurser effektivt – elnätet och de förnybara variabla energikällorna.

Miljönytta - minskade CO2-utsläpp med enbart förnybar energi.

Miljönytta - minskade CO2-utsläpp till följd av att vi slipper göra investeringar som endast nyttjas 
topplasttimmar.

Skapa positiva ekonomiska effekter för energianvändarna och skapar förutsättningar för expansion.

Efterfrågeflexibilitet kan realiseras om energianvändare och energibolag samarbetar och hittar 
lösningar som gynnar systemet, bidrar till miljönytta och samtidigt gynnar energianvändaren.



Vad kan vi göra?

Långsiktigt
• Öka den lokala elproduktion

• Öka användningen av fjärrvärme för att minska värmelasten på elnätet

• Lagra el för att kunna täcka topplastsituationerna 

Medellång sikt
• Avtal om efterfrågeflexibilitet med kunder

• Införa spetslasttariff / elbilsladdningstariff

Kortsiktigt
• Upphandla flexibilitet i form av reservkraft som finns hos vissa av våra kunder

• Informationsinsatser – exempelvis elbilsladdning



Och vad gör vi konkret nu…..
• Förbereder oss för att upphandla flexibilitet i form av reservkraft som startar upp vid behov

• 10 MW är målet till vintern -21/-22

• Startat upp en förstudie av vätgaslager tillsammans med Mälardalens högskola
• Första delleverans sommaren -21

• Teknik och ekonomiska affärsmodeller för att bilda beslutsunderlag

• Tar fram ett informationsmaterial angående elbilsladdning för att skapa förutsättningar att det installeras 
smarta laddare som kan lastbalansera fastigheter och även styras utifrån nätförutsättningar

• Diskuterar om vi ska ansöka om att testa pilottariffer för spetslast eller elbilsladdning/elbussladdning

• Startat upp ett samarbete där vi vid renovering av kommunala lokaler ser över möjligheten att föregå med 
gott exempel när det gäller efterfrågeflexibilitet

• Skapar nätverk och letar inspiration– vi vill inte uppfinna hjul som redan finns ☺



Och nästa steg blir….
• Diskussioner med större kunder för att se under vilka förutsättningar de kan vara flexibla

• Utred hur vi kan öka den lokala elproduktionen, kan småskalig kraftvärme vara lönsamt?

• Utred om ett vätgaslager eller liknande kan bidra till att lösa våra utmaningar på ett 
resurseffektivt sätt

• Tittar på lastprognosverktyg för att förutse när vi kommer att behöva avropa flexibilitet

• Diskussioner med aggregatorer och hitta lönsamma vägar framåt där mindre 
energianvändare kan bidra till att kapa effekttoppar men kanske också till andra nyttor….



Många olika aktörer med olika perspektiv behöver mötas för att saker ska bli 
gjorda eftersom nyttan för en aktör ofta inte är tillräckligt stor för att det ska 
motivera ett engagemang 
Exempel - behovet av aggregatorer för att skapa fler 
nyttor
Elnätsbolaget vill köpa efterfrågeflexibilitet från villor 
med värmepump ca. 30 timmar per år. 
Styrutrustningen som behövs kostar en slant. 
Villans värmepump skulle även kunna användas för att 
skapa flexibilitet till balansansvariga (elhandlare) och 
för frekvensreglering (Svenska kraftnät).  

Hur får man till en bra lösning för kunden där de tre 
olika aktörerna kan köpa flexibilitet för sina behov? 



Många olika aktörer med olika perspektiv behöver mötas för att saker ska bli 
gjorda eftersom nyttan för en aktör ofta inte är tillräckligt stor för att det ska 
motivera ett engagemang 
Exempel – nyttjande av kraftvärmeverket
Elnätsbolaget vill säkerställa att kraftvärmeverket kör på 
maximal kapacitet för elproduktion när det är kallt. 
Kraftvärmeverket ser ingen lönsamhet om elpriset är 
för lågt och fokuserar istället på värmeproduktionen. 

Hur får man till en bra lösning där elnätsbolaget 
ersätter kraftvärmeproduktionen för ”tappet” som 
behövs för att vilja producera el maximalt? 



Praktiska klurigheter
• Lära oss att upphandla reservkapacitet utifrån önskade förutsättningar 

• Testa oss fram till nya tidsdifferentierade tariffer för att styra elanvändningen

• Villkorade avtal för anslutning – är det en möjlighet eller en omöjlighet?

• Nätbolagets ersättning för nättjänster, hur ska det redovisas till Ei (ersätter CAPEX men är 
kanske mer att betrakta som OPEX)?

• Hur pratar vi med kunder kring dessa frågor?

• Hur bjuder vi in aggregatorer att arbeta med de mindre kunderna?



Tack för att ni lyssnade och hör gärna av er med tankar och 
idéer

Genom samarbete effektoptimerar vi vår elanvändning för att bidra till en hållbar energiomställning.
Vi skapar miljönytta och gör plats för nya etableringar.
Vi får Eskilstuna att växa – tillsammans!

Linda Werther Öhling linda.ohling@eskilstuna.se
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