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Fossilfritt Uppsala 2030
Klimatpositiv Uppsala 2050
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Energiprogram 2050
Effektfrågan huvudfokus fram till 2030.

Infrastruktur

Utsläppen

Uppsala 2050
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Samverkan är nyckeln
”Alla har ett ansvar och en roll i att
skapa ett klimatpositivt Uppsala”

- 1:e genomförande strategi i
energiprogrammet
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Kapacitetsutmanningar!
Vad gör vi?
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Confidentiality – Critical (C4),

Confidentiality - None (C1)

5

En energimarknad i förändring nya utmaningar för elnätet
Nya kundsegment och nya förväntningar…
• Betydande ökningar i förfrågan för kapacitet när industrioch transportsektorn arbetar för att bli fossilfri
• Historiskt högt bostadsbyggande
• Kortare planeringshorisont.

…nya utmanningar för elnätet
•
•
•
•

Det nya är att stamnätet har begränsningar!
Höga krav på leveranssäkerhet
Minskad elproduktion i de större städerna
Ökade ledtider för nyinvesteringar och förstärkningar av
region- och stamnät
• Regionala flaskhalsar löses inte av elpriset som styrsignal
• Marknad är inte anpassad för effekt och flexibilitet.
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Batterifabrik
300 MW

Snabbladdare
0,4-1,5 MW

Datacenter
15-200 MW

Bussladdning
3-6 MW

Växthus /
vätgasfabrik
5-20 MW

Laddning i
hemmet
2-10 kW
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Nya aktörer med hög efterfrågan
på effekt och överföringskapacitet
300 MW

Batterifabrik

Uppsala län

50 MW

Datacenter
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Enköping

50 % av
kapaciteten
regionnätsledning
(70 kV)
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Vad är det som i media kallas ”elbrist”?

=
Grundproblem?
Vad betyder det ?
Åtgärd?
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Effekttillräcklighet

Nätkapacitet

Risk för att balans mellan
produktion och förbrukning inte kan
upprätthållas

Risk för överbelastade
anläggningar

Kapa effekttoppar nationellt

Kapa effektuttag eller tillföra
produktion regionalt

CoordiNet Sverige

Bilder lånade av Svk

Kapacitetslösningar
Produktionsstyrning som ventil
Första avtal på plats
Pilot

Effektersättning
Ny effektersättning från 2020

Laststyrning som ventil

Energilager

Första avtal på plats

Analyseras

Fler avtal planeras
Piloter

Villkorade nätavtal

Marknad för systemtjänster

Första avtal på plats

Horizon 2020 projektet CoordiNet

Fler avtal planeras
Piloter
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CoordiNet - projekt om lokal flexibilitet
CoordiNet är ett konsortium av 23 partner som arbetar tillsammans inom det EU-finansierade
Horizon 2020 projektet “TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid
services through demand response, storage and small-scale (RES) generation”.

Projektet ska demonstrera hur distribution- och transmissionsföretag kan arbeta
tillsammans med marknadsaktörer och konsumenter för att på ett effektivt sätt
möjlligöra lokal flexibilitet.
Europa
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Svenska
partners

Sverige

CoordiNet Sverige
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Svenska Demositer
Norra Sverige
Tillfällig minskning av
nätkapaciteten som medför
begränsningar för vind- och
vattenkraftsproduktionen

Uppland
Kapacitetsbrist i överliggande
elnät och ökade
effektförfrågningar i stadsmiljö
som bromsar stadsutveckling

Norra
Sverige

Gotland

Uppland

Begränsad överföringskapacitet
mellan Gotland och fastlandet
vilket bromsar utbyggnad av
vindkraft på ön

Malmö
Gotland

Ökade effektförfrågningar pga
stadsutvecklingen som medför
kapacitetsbrist

Malmö

CoordiNet Sverige

P2P marknad för kunder

Lokal marknad för
systemtjänster för att
hantera kapacitetsbrist och
kunna ansluta kunder
P2P marknad för kunder
+ Lokal marknad för
systemtjänster

Lokal marknad för
systemtjänster marknad för
att hantera kapacitetsbrist
+ styrning av reaktiv effekt

Lokal flexibilitet – mer än en marknadsplats
Drift av flexibilitet
Analysera, förstå och utveckla;
rutiner, kultur och system med
hänsyn till flexibilitet hos driften

Koordinering
nätoperatörer
Koordinering behövs mellan
nätoperatörerna

Gränssnitt

Realtidsmätning

API:s och gränssnitt till
kunder, samt gränssnitt
mellan stam-, region- och
lokalnätssystem i (SAP,
SCADA etc)

Mjukvara för avläsning av
smarta mätare var 15:e
sek, för att möjliggöra
realtidsprodukter

Planering av flexibilitet

Nätprognos

Marknad

Analysera, förstå och utveckla;
rutiner, kultur och system med
hänsyn till flexibilitet hos
nätplanering

Machine learning och AI för
att kunna förutspå lasten
och spänningsnivåer i
elnätet

En digital plattform för
att para ihop tillgång
och efterfrågan av
lokal flexibilitet, samt
verkställa handeln

CoordiNet Sverige

Lastprognos hos
kund
Machine learning och
AI för att förutspå
tillgänglig flexibilitet
hos leverantörerna på
marknadsplatsen

Utveckla produkter för
flexibilitet
Utveckling av produkter och
avtalstyper samt regleringsfrågor och aggregatorrollen

Kundengagemang
Identifiera, rekrytera och
motivera kunder, samt
analysera kunders behov och
förutsättningar att erbjuda
flexibilitet

Tidsplan CoordiNet
Våren 2018
Förberedelser
CoordiNet

Hösten 2018
Förberedelser
CoordiNet

Sommaren 2018
EU-beslut om
Horizon 2020

Dialog om marknadslösningar med
Vattenfalls projekt på Gotland
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1 jan
2019

30 juni
2022

Start CoordiNet

Testdemonstration
startar jan 2020
Förberedelser kring organisation,
kunder, affärsmodell och dialog med
omvärlden

Storskalig
demonstration
påbörjas vintern
2020/21

Preliminär tidplan

CoordiNet Sverige
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Vattenfall 2018:

Fossilfria inom en generation!
InCharge

HYBRIT

eRoad Arlanda

CoordiNet

Elbilsladdning för
hem och företag

Fossilfritt stål med
grön vätgas

Demonstrationsprojekt för elväg

Flexibilitetstjänster
för lokala elnät
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Hollandse Kust
Zuid
Förnybar el till
1 000 000 hushåll

