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En lösning för den akuta stamnätsbristen i Stockholm och Skåneregionen
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Lösningen med departementet löser endast den akuta stamnätsbristen

Totala 

sammanlagda 

maximala 

effektuttaget i 

Stockholm för 2018

Överliggande 

abonnemang Svk

idag (1525 MW)

Överliggande 

nätkapacitet från Svk

efter förstärkningar 

av stamnätet (2800 

MW)

Med lokal elproduktion 

från Sthlm Exergi (320 

MW)



We Bring

Electricity to You

Vad gör Ellevio för att trygga framtida leverans av el?
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Efterfråge-

flexibilitet 

slutkunder

Lokalt 

producerad 

eleffekt

Smart elbils-

laddning 

Ellevios smarta

elnät

Nätinvesteringar

• Marknadsförfrågan om att hitta 

partners för att ge slutkunder 

incitament att minska förbrukningen.

• Pilot av nya effekttariffer 

• Utrullning av nästan 900 000 nya 

elmätare

• Lansering av en helt ny smart 

prismodell ”Tariff för laddgator” 

inklusive krav på styrning

• Trepartslösning med 

Svenska kraftnät, 

Stockholm Exergi och 

Ellevio 

Efterfråge-

flexibilitet 

stora 

kunder

• Marknadsförfrågan om att hitta 

partners för att ge stora kunder i 

Stockholm (fokus över 1 MW) 

incitament att minska förbrukningen. 

• Undersök ny handelsplattform för 

flexibilitet

• Lansering av en helt ny prismodell 

”avbrytningsbara abonnemang”

• Ökad förståelse för 

kapaciteten i elnätet via big

data, AI, machine learning

och automation. 

• Ökad automatisering för 

snabbare felavhjälpning, 

effektivare underhåll och drift. 

• Säkerställa incitament för 

att investera 
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Ellevio arbetar inom många områden för att hjälpa till att lösa
nätkapacitetsbristen
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Flexibilitetspotentialer för olika kundgrupper 

Laddning av 

personbilar -> 

långsam, medel, 

snabb (4-50 kW)

Villa (3-8 kW)

Lägenhet

(1-3 kW)

Fastighet –

stor 50 kW

Fastighet –

medel 30 kW 

Fastighet -

liten 15 kW
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Stockholmstads karta indikerar laddgator som kan elektrifieras!
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Effektkurva för en nätstation i ett ”typiskt” bostadsområde under den 
kallaste dagen 2019 
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Nya laddgatstariff möjliggör Stockholms ambitiösa mål om elektrifiering
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Laddtariffen med en fast och rörlig rabatt mot att effekten kan 

styras ned.

− För större anslutningar har vi krav på styrning på plats till 2022

− Slutkunden kommer alltid kunna ladda med minst 6A 

(normalladdning) 

− Kan ge en effektbesparing på upptill ca 70-80% mot en 

normalanslutning av en laddgata i Stockholm  

− Ger ca 30% lägre kostnad för laddoperatören

− Innebär nedstyrning av effekten endast när det är 

nätkapacitetsbrist i elnätet (region eller lokalnätet)

Laddplatser i Stockholm (mål)

1 651

25000

2 349

2030

21 000

2019 2022

4 000
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Ellevio Smart Laddabonnemang för Stockholm från och med 1 januari 
2020 lokalnät max 0,4 kV

• Abonnemang för laddning av elfordon med flexibel överföring av el, 
styrning

• Styrning initieras av Ellevio då behov finns för att upprätthålla elnätets 

leveranskvalité, N-1

• Förutsätter att anläggningen är styrbar av kunden till och från servisens 

maxvärde till och från miniminivå  om 6A per ladduttag (enligt 

laddstandarden OCPP).

o Styrning under max 175h av året 

o Styrning ska ske på signal från Ellevio

o Fördelning av kapacitet mellan laddgatas laddstolpar väljer kund fritt.

• Grundrabatt ges då Direkt Flexibel Styrning är möjlig genom 
systemintegration med Ellevio

• Aktivitetsrabatt ges när styrning aktiveras genom signal från Ellevio
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Ellevio Smart Laddabonnemang för Stockholm från och med 1 januari 
2020 lokalnät max 0,4 kV
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Utmaning med styrning, mottagarens system.

• Ellevio ger ökade incitament vid Direkt Flexibel Styrning(uppkopplad)

Vid Direkt Flexibel Styrning aviseras signal via Ellevios drift och övervakningssystem 
för elnätet till kund som ska styra ner anläggningen inom 2 min 24/7. 

• Till dess kunden har direkt flexibel styrning på plats kontaktar Ellevios driftcentral 
kund. Styrning med manuell lösning ska ske vardagar 07:00-17:00 inom 2 timmar.

• Alla aktörer har kontakt /har möjlighet till kontakt med sina laddare via 
laddstandard OCPP

• Men få har idag ett färdigt system för att hantera styrning ”direkt med systemstöd 

av sina laddare”, utan manuell hantering nyttjas vid styrning fast då fokus på att 

kunna stänga av och på laddare.
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Anslutning av laddgata!
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• Clean Energy Pact; Elnätsbolag ska inte hantera laddpunkter

• Laddpunkt är själva laddstolpen

• Laddaren (laddpunkten) ägs av Laddoperatör (CPO)

Elnät

Laddgata, frivillig IKN rättighet

Anslutningspunkt
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Anslutning av laddgata!
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• Clean Energy Pact; Elnätsbolag ska inte hantera laddpunkter

• Laddpunkt definierar vi som själva laddstolpen

• Laddare (laddpunkten) ägs av Laddoperatör (CPO)

• Laddares anslutningspunkt är direkt till elnätet

Elnät

Laddare ägs av laddoperatör

Anslutningspunkt
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Ellevio ansvarar för hela nätanslutning fram till laddstolpen istället för 
flera aktörer på samma laddgata

− Synergier att göra anslutningsjobbet och 
laddgatsjobbet samtidigt

− Totala kostnaden kan halveras

− Ledtiderna kan kapas med månader

− Färre avstängningar och miljöpåverkan

− Färre aktörer som driftar och underhåller elnät

− Renodlar och förenklar laddoperatörernas affär
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Bild ifrån en laddgata

in progress.
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Med Ellevio Smart Laddinfra blir vi en strategisk partner och en 
möjliggörare för kostnadseffektiv och framtidssäker laddinfrastruktur

“Plan & Prepare”

• Säkra långsiktiga behov

• Proaktivt arbetssätt

• Aktivt analysarbete

• Uppbyggd modell från ett 360°

perspektiv
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”Plug & Play”

• Etablera laddgator på ett

kostnadseffektivt och framtidssäkert sätt

• Arbeta med virtuella team och nära

entreprenör

“The icing on the cake”

• Gör det enkelt att vara en laddoperatör

• Installerar laddstolpar

• Erbjuder service & underhåll
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