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Högtryck på nya anslutningar av sol och vind
Omställningen av energisystemet sker i hög takt. I E.ONs elnät skedde rekordstora anslutningar
av solel och vindkraft under inledningen av 2022. Anslutningen av solel accelererar dessutom.
Under mars och april anslöts för första gången mer än 1 000 solcellsanläggningar per månad.
Även vindkraften ökar och slår rekord. I januari producerades för första gången över en TWh el
från vindkraft ansluten till E.ONs elnät under en kalendermånad.
Det sker också en tydlig ökning av elfordon och laddinfrastruktur, men här finns stora variation
er mellan kommunerna. I den mest elbilstäta av E.ONs elnätskommuner är mer än var femte bil
laddbar och andelen stiger brant. Men i många kommuner är färre än var tjugonde bil laddbar.
När det gäller laddinfrastruktur släpar också utvecklingen efter på många håll.
En viktig indikator på elektrifieringstakten är förfrågningar om nya anslutningar av solparker,
vindkraft och laddinfrastruktur. På samtliga dessa tre områden råder ett högt tryck när det
gäller förfrågningar om framtida anslutningar.

I Skåne län är E.ON regionnätsägare. E.ON är
lokalnätsägare i Malmö och Vellinge samt i
stora delar av den skånska landsbygden. E.ON
är fjärrvärmeleverantör i Malmö.
I Östergötlands län är E.ON lokalnätsägare i
Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åt
vidaberg, Kinda och Ydre. Utöver det har E.ON
ett mindre antal elnätskunder i Linköping.
E.ON är fjärrvärmeleverantör i Norrköping och
Söderköping.
I Örebro län är E.ON lokalnätsägare i Örebro,
Kumla, Hallsberg och Nora. Utöver det har
E.ON ett mindre antal elnätskunder i Leke
berg, Askersund, Hällefors och Lindesberg.
E.ON är fjärrvärmeleverantör i Örebro, Kumla
och Hallsberg.
I delar av Storstockholm är E.ON
lokalnätsägare och fjärrvärmeleverantör.

Elektrifieringen av Sverige är E.ONs rapport för att visa omställningstakten i områden där E.ON ansvarar för viktiga
delar av energiinfrastrukturen. E.ON är Sveriges största elnätsaktör och Sveriges näst största aktör inom fjärrvärme.
Rapporten visar utvecklingen av solel, vindkraft, elfordon, laddpunkter och flexlösningar i E.ONs nätområden.
Rapporten bygger på E.ONs egna data samt bearbetningar av offentlig statistik. E.ON reserverar sig för att fel och
avvikelser kan förekomma.
Kontakt: Pernilla Schoug, Corporate Communication E.ON Sverige
Foto omslag: Krisztian Tabori, Unsplash, Foto insida: Sam Cumming, Unsplash
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Varför är elektrifieringen så viktig?
Klimatfrågan gör att samhället står inför en ny era där välfärdssamhället ska förenas med ett miljö
mässigt hållbart samhälle. Samhällets långvariga beroende av fossil energi ska på kort tid ställas
om till hållbara energilösningar, vilket kräver dels effektivare energianvändning, dels att vi använder
mer förnybar el. Denna omställning är redan inledd och pågår med stor kraft.

70%
Ska hela transport
sektorns utsläpp
minska på 10 år

Klimatmålen bygger på elektrifiering
Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Elektrifierin
gen är avgörande för att nå det målet. De sektorer
som idag står för de största utsläppen av koldioxid
är transporterna och industrin. Genom att använda
eldrivna fordon och genom att ställa om industri
processer som idag baseras på fossila råvaror och
bränslen, kan utsläppen tas bort. Denna omställning
kräver mer förnybar el och ett elnät som kan han
tera fler anslutningar och större flöden.

E.ON är en möjliggörare när städer
ställer om
Ett starkare och modernare elnät kan ansluta mer
förnybar elproduktion, inte minst nya vindkraft
verk och solcellsanläggningar, och ansluta fler
användare. Tack vare investeringar i elnätet kan
samtidigt de befintliga kunderna ta ut mer effekt
än idag.
Fjärrvärmen har en dold men viktig roll i elektrifi
eringen. Tack vare den slipper vi värma hus med el
vilket sparar kapacitet för den nödvändiga elektrifi
eringen av transporterna och industrin.

Vi har inte lång tid på oss. Om mindre än tio år ska
transportsektorns utsläpp ha minskat med 70
procent, vilket kommer att kräva en snabb utbygg
nad av laddinfrastrukturen och en kraftig ökning av
andelen elfordon.
Foto: Dheeraj Sharma, Unsplash

Tillgången på el ska inte hindra
omställningen
Hushåll, företag och kommuner som vill göra
en klimatomställning eller växa hållbart ska
inte hindras av tillgången på el. Förnybar el
behövs för att hushåll ska kunna ställa om
till hållbart bilåkande och är nödvändigt för
att företag och kommuner ska kunna växa
hållbart.

Foto: Jocke Wulcan Unsplash
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Hållbar omställning gör städer
attraktiva
De regioner som ligger långt fram i omställnin
gen och som kan skapa hållbar tillväxt kommer
att ha stora fördelar och kunna attrahera ytterli
gare tillväxt. Dagens kapplöpning mellan städer
handlar om smart energianvändning, utsläppsfria
transporter och gröna investeringar.
Foto: Nicolas Hoizey Po, Unsplash

Omställning pågår
Elektrifieringen pågår redan. Oavsett om det handlar om
solpaneler, vindkraftverk, elbilar eller laddstolpar passeras
ständigt nya milstolpar i vårt energisystem. Den ökade
elektrifieringen syns också i antalet elanvändare eftersom
befolkningen ökar i många kommuner, medan de kunder
och företag som redan är anslutna till elnätet ökar sina
elabonnemang för att kunna använda mer el.

Hur går elektrifieringen?
Elektrifieringen pågår när elnätet förstärks, när någon byter en
gammal gräsklippare till en som går på el eller när solpaneler
skruvas fast på ett hustak. Det är omöjligt att mäta allt detta,
men det går att se viktiga indikatorer och bedöma om takten är
hög eller låg. I denna rapport ger vi en uppskattad bedömning
utifrån några indikatorer.

Snabb
förändringstakt

Förändring
pågår

Långsam
förändring
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Solel
Utbyggnaden av solel är mycket stark i E.ONs nätområden. Dessutom ökar
tillväxttakten. Fram till och med förra året tillkom ungefär 500 nya anläggnin
gar per månad, men nu är nivå minst 1 000 nya anläggningar per månad. Det
finns mycket som talar för att utbyggnadstakten kommer att öka ytterligare,
bland annat till följd av höga priser på elmarknaden.

Solelen ökar starkt i
E.ONs nätområde.

Antal solcellsanläggningar i hela E.ONs nätområde
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Även den installerade effekten av solel i E.ONs nät ökar som ett resultat av fler
solcellsanläggningar. Men det finns inget som tyder på att den genomsnittliga storleken
på solanläggningarna växer. Det finns dock flera intressenter som aviserat intresse att
investera i stora solparker.
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Installerad solelseffekt i hela E.ONs nätområde (MW)
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Den allt större sammanlagda effekten i alla solcellsanläggningar visar sig i en kraftigt ökad
inmatning av solel i E.ONs nät. Redan i april i år överträffades produktionen för den bästa
sommarmånaden 2021. Däremot ökar solelsinmatningen under den mörkaste vinter
månaden december bara marginellt. Det innebär att säsongsgapet växer mellan vad som
matas in under somrar respektive vintrar, vilket är en signal om att andra delar i energi
systemet, till exempel kraftvärme och fjärrvärme, kommer att spela en viktig roll för att
energiförsörjningen ska fungera som helhet.

Redan i april i år överträffades produktionen för den bästa
sommarmånaden
2021.

Inmatad solenergi i E.ONs nät (MWh)
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Vindkraft
Vindkraften står inför en stor utbyggnad, vilket inte minst märks i E.ONs elnät.
I dagsläget planeras hela 4 000 MW ny vindkraft som ska anslutas till E.ONs
regionnät eller lokalnät, vilket kräver stora investeringar i nätförstärkningar.
Redan nu sker en mycket snabb ökning av den vindkrafteffekt som är ansluten
till E.ONs nät. På mindre än ett år har den anslutna vindkrafteffekten i E.ONs
elnät ökat med 842 MW eller nästan 35 procent.

Vindkraften ökar
starkt i E.ONs
nätområde.
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Utbyggnad av mer vindkrafteffekt är grundläggande för ökad produktion av vindel. Inmatnin
gen av vindel varierar dock beroende på väderförhållanden. Under 2021 var inmatningen av
vindel inte större än 2020 trots fler vindkraftverk och högre installerad effekt. Produktions
värdena ökade kraftigt under inledningen av 2022. Januari var den bästa vindelsmånaden
någonsin i E.ONs elnät och februari var den näst bästa. Januari var dessutom första gången
som vindkraften levererade mer än en TWh el till E.ONs elnät under en kalendermånad.
1 200 000

Inmatad vindel i E.ONs nät (MWh)
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Elfordon
En tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid kommer från transportsektorn.
Sverige har målet att minska utsläppen från transporter med 70 procent redan till
år 2030. För att uppnå målet behöver vi göra en snabb elektrifiering av trafiken.
Transportsektorns elektrifiering är en global trend, men i Sverige finns sär
skilt goda förutsättningar för eldrivna transporter eftersom elkraften är näst
intill fossilfri. Att skifta från bensin och diesel till eldrift ger därför en stor och
snabb klimateffekt, men det kräver att elförsörjningen och laddinfrastruk
turen hänger med.

Laddbara fordon
ökar, men i många
kommuner går det
långsamt.

Antal elbilar i Sverige
BEV PB
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Källa: Power Circle, jun 2022
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Som land ligger Sverige ganska bra till med en snabbt växande andel elbilar i nyregistrerin
garna. Hittills under 2022 är 25 procent av alla nyregistreringar renodlade elbilar vilket leder
till en snabbt växande elbilsflotta.
Men sett till det totala antalet fordon utgör fortfarande de laddbara fordonen en liten del. I
enstaka kommuner är andelen nu över tio procent. I Danderyd, där E.ON har lokalnätet, är
andelen näst högst i Sverige med 22,5 procent. Men i de flesta kommuner i E.ONs nätom
råde är andelen fortfarande långt under tio procent. Inom E.ONs elnät toppas listan av
följande fem kommuner:
Antal laddbara bilar

22,5%

4 041

2 Malmö

9,8%

12 433

3 Vaxholm

9,5%

505

4 Vellinge

7,5%

1 552

5 Järfälla

6,4%

1 975

1

Danderyd

(Maj 2022)

Andel laddbara av alla fordon

Även i toppen av listan finns alltså kommuner där andelen laddbara fordon fortfarande långt
under 10 procent. Även i flera större kommuner i E.ONs nätområde är andelen fortfarande
under fem procent. Elektrifieringsresan har därför bara börjat. Det stora behovet av investe
ringar i elfordon och utbyggd laddinfrastruktur ligger framför oss.
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Laddinfrastruktur
Fler eldrivna fordon kräver laddinfrastruktur. Utbyggnadstakten varierar
stort mellan olika kommuner, vilket dock ska ses mot bakgrund av att be
hoven skiljer sig åt. I kommuner med stor utpendling, liten handel och liten
besöksnäring kan det finnas mindre behov av publik laddning än i andra kom
muner. I kommuner längs viktiga nationella stråk kan det behövas fler platser
för snabbladdning än i andra kommuner.

Laddinfrastrukturen blir
tätare, men takten varierar stort över landet.

Av de kommuner i E.ONs lokalnät som har flest publika laddpunkter per laddbar personbil är
flera små kommuner med ganska få laddpunkter. De större kommunerna ligger efter när det
gäller laddpunkter per bil.
Laddpunkter per 100 laddbara personbilar
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3 Valdemarsvik
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4 Söderköping

30
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1

Perstorp

5 Malmö

E.ON har presenterat lösningen E.ON Drive Booster
med 150 kW som kan
installeras utan att elnätet
behöver förstärkas, tack
vare att lösningen lagrar el i
ett eget batteri.

(Maj 2022)

Antal publika laddpunkter

De nya elfordon som säljs blir allt bättre på att kunna ta emot snabbladdning, det vill säga ladd
ning med hög effekt. Det är därför troligt att allt fler kommer att vilja ladda snabbt på publika
laddplatser, exempelvis längs större vägar i samband med resor, även om hemmaladdning
fortsätter att vara det huvudsakliga sättet att ladda sin elbil.
Statistiken för hela Sverige visar att utbyggnaden av laddpunkter med hög effekt – 125 kW
och uppåt – successivt tar över, men att det går långsamt. Laddning med minst 50 kW räknas
som snabbladdning, men för att snabbladda en elbil på cirka en halvtimme eller ännu snabbare
krävs en effekt på 100 kW och uppåt.

Publik snabbladdning, antal laddpunkter
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Källa: Power Circle, jun 2022
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Än så länge finns det relativt få publika laddpunkter med snabbladdning, men behovet ökar
snabbt. Ju högre effekter som efterfrågas, desto större krav ställer det på kapaciteten i elnätet.
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Upp- och
nersäkringar
Antalet upp- och nersäkringar hos elnätskunderna är en indikator på hushållens och företa
gens behov av el i framtiden. Kunder som behöver använda högre effekt byter till ett elavtal
med högre säkring. Säkringsnivån påverkar tariffen. Antalet upp- och nedsäkringar kan
därför variera efter bland annat konjunkturen.
Sedan juli 2020 har antalet uppsäkringar överstigit antalet nersäkringar varje månad. Det är
en ovanligt lång period med en nettouppsäkring. Elpriset har stigit kraftigt under perioden,
vilket talar för en annan utveckling. Ökningen av elbilar och mikroproduktion från solceller
kan ha slagit igenom i form av ökade säkringsnivåer, liksom en ökad elanvändning i verk
samheten i näringslivet.

Inflöde av nya
förfrågningar
Ett tecken på elektrifieringstakten är inflödet av nya förfrågningar om anslutningar av sol
parker, vindkraft och laddinfrastruktur. Under 2022 har dessa förfrågningar legat på en hög
nivå. Alla förfrågningar leder inte till anslutningar och därför redovisas inte siffror.

Förfrågningar
om anslutning
av solparker

Förfrågningar
om anslutning
av vindkraft

Förfrågningar
om anslutning av
laddinfrastruktur
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Elektrifieringstakten
Elektrifieringstakten:
Snabb anslutning av förnybar elpro
duktion och högt inflöde av nya för
frågningar, men varierad takt i tillväxt
av elfordon och laddinfrastruktur.

Flera indikatorer pekar mot en snabb förändring av elförsörj
ning och elanvändning, men inte alla indikatorer. Snabbast
går utvecklingen när det gäller utbyggnaden av sol och vind.
Allt talar också för att den snabba utvecklingen fortsätter.

Solel

Vindkraft

Elfordon

Intresset för solel växer från
såväl hushåll som företag. Med
nuvarande ökningstakt kommer
den installerade solelseffek
ten i E.ONs elnät att motsvara
effekten i en kärnkraftsreaktor
redan 2025.

När det gäller vindkraft finns en
lång lista med projekt som ännu
inte är färdigställda och inkopplade
på elnätet. Anslutningstakten av
ny vindkraft kan därför bli intensiv
de närmaste åren.

Tillväxten av elfordon är märkbar,
men sker i olika takt på olika plats
er. I många kommuner är ökningen
måttlig. Mycket tyder dock på att
elbilsförsäljningen ökar kraftigt
och att de som en gång valt elbil
fortsätter att vara elbilsförare.

Laddinfrastruktur

Upp- och nersäkringar

Även när det gäller laddinfrastruk
tur finns ett en stort intresse bland
olika aktörer, men utvecklingen
går relativt långsamt. Det finns
också tecken på att användarna
efterfrågar högre effekt för att
få en snabbare laddning, vilket
gör att många av dagens publika
laddpunkter inte motsvarar de nya
krav som kunderna har.

Sedan juli 2020 har antalet uppsäk
ringar överstigit antalet nersäkring
ar varje månad, vilket är en ovanligt
lång period, särskilt med tanke på
att elpriset stigit under perioden,
vilket hade kunnat tala för fler
nersäkringar då kunderna försöker
minska sin elkostnad.

Förfrågningar om
anslutning
Förfrågningarna om framtida
anslutningar av solparker, vind
kraft och laddinfrastruktur ligger
på en hög nivå.
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