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Sammanfattning 

På grund av de förändringar som sker i elnätet idag, där den intermittenta elproduktionen ökar 

samtidigt som viss baskraft, främst i form av kärnkraft, och den effektreserv som finns idag planeras att 

fasas ut finns ett ökat behov av en alternativ reglerkraft. En ökad efterfrågeflexibilitet ses av många som 

en del i lösningen men för att uppnå efterfrågeflexibilitet krävs incitament av någon form. På grund av 

detta, tillsammans med nya rön från Energimarknadsinspektionen har Umeå Energi Elnät (UEEN) 

startat ett arbete för att undersöka konsekvenserna av att frångå den nuvarande säkringringstariffen till 

fördel för en effekttariff som anses ge kunderna större möjlighet att påverka sin elnätskostnad samt ge 

mer incitament för ökad efterfrågeflexibilitet och laststyrning. Som en del i detta arbete krävs en 

förstudie där kundernas potential till laststyrning och förväntade nivå av laststyrning i anslutning till 

införandet av en sådan tariff undersöks. De frågeställningar som detta arbete ämnar svara på är därmed: 

 

1. Hur stor är potentialen för laststyrning, och sänkt effektuttag, för kunderna inom respektive 

testgrupp för hushålls- och företagskunder enbart genom förändrat beteende med hjälp av 

onlinemätning? 

2. Hur stor är den tekniska potentialen för laststyrning med hjälp av möjliggörande teknik som 

batterier, effektvakter, ackumulatortank etc.? 

3. Hur stort är det ekonomiska incitamentet för nätbolagets kunder att ändra sitt beteende och 

investera i möjliggörande teknik för att uppnå laststyrning? 

4. Hur påverkas UEEN:s nätintäkter vid förväntad laststyrning? 

 

Mätdata från ett urval av kunder från fyra olika områden inom Umeå Energi Elnäts nätområde har 

innefattats i studien. Totalt har mätdata vad gäller det maximala timmedeleffektuttaget och den 

måntaliga energiförbrukningen för 793 kunder använts vid beräkningarna. Utifrån dessa mätvärden och 

en litteraturstudie har slutsatser över dessa kunders laststyrningspotential och efterfrågeflexibilitet 

dragits. Av dessa kunder har majoriteten (771 st) en säkring idag mellan 16-25 A och därför presenteras 

endast slutsatserna för dessa kunder nedan. 

 

Den absoluta majoriteten av de innefattade kunderna bedöms i teorin ha möjlighet att styra 

förhållandevis stor del av sin last. Dock bedöms det, utifrån litteraturstudien, rimligt att förvänta sig en 

lastförflyttning motsvarande 2-5 % av kundens topputtag genom beteendeförändringar vid någon form 

av onlinemätning i samband med införandet av en effekttariff. Detta skulle för dessa kunder motsvara 

mellan 0,1-0,45 kW/hushåll under vintermånaderna vilket skulle innebära en besparing på 0-200 

SEK/år och hushåll för majoriteten av kunderna. UEEN:s nätintäkter skulle minska med 34 000-84 

000 SEK/år beroende på vilken grad av laststyrning kunder väljer att realisera. Om samtliga UEEN:s 

kunder med en säkring mellan 16-25 A skulle lastförflytta 2-5 % av sitt toppeffektuttag skulle det 

innebära minskade nätintäkter för UEEN i storleksordningen 1,0-2,5 MSEK/år. 

 

Vad gäller förväntad lastförflyttning med hjälp av möjliggörande teknik anses ej batterier, på grund av 

dess olönsamhet, vara en lösning som hushållskunder kommer investera i inom en snar framtid. Dock 

bedöms potentialen betydligt större inom styrning av elbaserade värmesystem, och uppgår till mellan 

2-5 kW beroende på typ av system och dess samt husets inbyggda energilagringsförmåga. Utifrån detta 

tillsammans med en rad antaganden utifrån den utvalda kundgruppens värmesystem samt nuvarande 

effektuttag bedöms kunder med någon typ av elvärme ha möjlighet att minska sina elnätskostnader med 

300-750 SEK/år. Om samtliga kunder med någon typ av elvärme i denna kundgrupp skulle välja att 

styra sitt uppvärmningssystem enligt ovan minskar UEEN:s nätintäkter med cirka 110 000 SEK/år. Om 

alla kunder till UEEN med någon form av elvärme skulle välja att göra samma sak riskerar UEEN att få 

reducerade nätintäkter motsvarande, i storleksordningen, 1,7  MSEK/år. 
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Abstract 

The electric power grid is facing immense changes, the production of intermittent electricity is 

increasing at the same time as a big part of todays base load (mostly nuclear power) as well as the power 

reserve is in the process of being phased out. Due to these changes it is deemed that a larger amount of 

demand response will be needed in the near future. In order to accomplish this some sort of stimulus is 

required. Due to this accompanied by new indications from the regulatory authority 

Energimarknadsinspektionen Umeå Energi Elnät (UEEN) have started a process where they wish to 

investigate the consequences of abandoning their current pricing method in favor of a peak demand 

charge tariff. This new pricing method will increase the costumers ability to affect their electricity bill in 

addition to providing a higher degree of stimulus for demand response. This report is a part of that 

investigation and aims to quantify the costumers potential as well as the expected willingness for 

demand response och load shifting in adherence to the potential change in pricing methods. 

Accordingly. the question formulation for this thesis is as follows: 

 

1. What is the potential for load shifting, and a decreased power demand, due to a behavoiral change 

by the means of online measuring for households and business costumers in their testgroups 

respectively? 

2. What is the potential for load shifting, and a decreased power demand, by the means of enabling 

technology such as batteries, load limiting equipment, storage water heater etc.? 

3. How large is the economic stimulus for the costumers of UEEN to achieve load shifting by changing 

their behaviour or invest in enabling technology? 

4. How will the expected level of load shifting influence the grid related revenues of UEEN? 

 

A selection of costumers in four different neighbourhoods (a total of 793 costumers) were chosen, and 

measured data regaring their peak power demand and their monthly electricity consumption were used 

in the calculations of this thesis. Based on this data and a literature study conclusions regaring the 

costumers demand response and load shifting potential were drawn.  Out if the 793 costumers included 

in this study the absolute majority (771 costumers) currently have a fuse corresponding to 16-25 A which 

is why only the results for these costumers is presented below. 

 

According to a theoretical assessment almost all of the costumers included in this study have a possibility 

to shift a fairly big part of their load. However, according to the literature study, it is reasonable to expect 

a load shift corresponding to 2-5 % of the costumers peak demand due to behavioural changes as a 

consequense of online measuring accompanied by a peak demand charge tariff. This would coincide with 

a load shift of 0,1-0,45 kW per household during the winter season, which, for the majority of costumers, 

can be translated into an annual saving of 0-200 SEK/household. This would generate a decrease in 

UEEN:s grid related revenues by 34 000-84 000 SEK/year depending on which level of load shifting 

the costumers choose to realize. If all of UEEN:s costumers with a fuse corresponding to 16-25 A choose 

to shift 2-5 % of their peak load it would lead to a decrease in grid related revenues by the magnitude of 

1,0-2,5 MSEK/year. 

 

With regards to the expected load shift by the means of enabling technology batteries is not considered 

to, due to its unprofibility, be a solution that constumers can be expected to invest in in the nearby future. 

The potential load shift as a result of regulating electricity based heating systems however, is considered 

to be significantly larger and is deemed to amount to 2-5 kW depending on the heating system and its 

as well as the builidings built-in heat storage capacity. Based on this, some assumptions regarding the 

constumers heating systems and their current power demand the potential costumer savings is 

evaluated to 300-750 SEK per year which would yield a decreace in UEEN:s grid related annual revenues 

by about 110 000 SEK. Assuming that all of UEEN:s constumers with any form of electricity based 

heating and a fuse corresponing to 16-25 A would regulate their heating system in this fassion UEEN 

would risk loosing grid related revenues in the magnitude of 1,7 SEK per year. 
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Nomenklatur 

Prisvolatilitet – Beskriver hur mycket priset på en produkt varierar, en produkt med hög prisvolatilitet 

har ett pris som svänger kraftigt upp och ner och vise versa. 

 

Hård styrning - Innebär att lasten helt kopplas bort alternativt stängs av under en tidsperiod.  

 

Mjuk styrning – Innebär att lasten reduceras under en tidsperiod, ofta med hjälp av ett styrsystem för 

optimal styrning. 

 

Dimensionerande utetemperatur – Den kallaste varaktiga temperaturen som förekommer på 

respektive ort. Det är bland annat den dimensionerande utetemperaturen som avgör effektkravet för 

värmesystemet. 

 

Lastfaktor – Ett mått på hur jämn belastningen på nätet är, vid en hög lastfaktor nyttjas nätets 

kapacitet bättre än vid en låg lastfaktor. 

 

Pmax – Den övre gränsen för vad en kund i detta arbete bedöms kunna ha i timmedelvärde för 

effektuttaget. 

 

Lågspäning (LSP) – Lågspänning innefattar vanligen spänning upp till 1 kV men inom detta arbete 

syftar lågspänning på nivåer till och med 0,4 kV. 

 

Högspänning (HSP) – Syftar till spänning från 1 kV och uppåt, något som dock ibland kallas 

mellanspänning så länge den understiger 40 kV. Inom detta arbete syftar högspänning på spänning 

mellan 10 kV och 400 kV. 

 

Tariff – En beteckning för taxa och utformningen av en sådan. 

 

Tidsdifferentierad – Anger att någonting förändras beroende på tidpunkt. 

 

Kapitalkostnad (OPEX) – Summan av räntor, utdelningskostnader, avskrivning på investerat 

kapital med mera om det, som i detta arbete, syftar på investerat kapital. 

 

Operativ kostnad – Kostnaderna för de operativa delarna i en verksamhet, alltså de kostnader som 

är kopplat till driften av verksamheten. 

 

Sekundärreglering – Sekundärreglering har som syfte att återställa balansen i elsystemet på något 

längre sikt. 

 

Vattenfallsprincipen – En grundprincip för kostnadsfördelning där kostnaderna fördelas uppifrån 

och neråt. Detta innebär i detta sammanhang att en nätkund längst ut i nätet ska betala för kostnaderna 

uppströms, men nätkunder längre upp i nätet inte betalar för kostnaderna nedströms. 

 

Kostnadsfördelnignsmetoden – En självkostnadsmodell med syfte att fördela gemensamma 

kostnader utifrån en rad valda kritierier så att full finansiering fås. 
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1 Inledning 

Detta inledande avsnitt beskriver uppgiften som detta arbete ämnar ta sig an, och det tar även upp 

syftet med arbetet tillsammans med de frågeställningar som denna undersökning avser svara på. 

Slutligen beskrivs de avgränsningar som definerats för examensarbetet. 

1.1 Problemformulering 
Umeå Energi Elnät (UEEN) har ambitionen att undersöka konsekvenserna av att frångå konventionell 

säkringstariff och istället införa en effekttariff vid debitering av kunder med säkring mellan 16 - 200 A. 

En effekttariff skulle i detta fall bestå av en fast årsavgift i kr/år, en energiavgift i öre/kWh och en 

effektavgift i kr/kW till skillnad från den nuvarande säkringstariffen som endast har en fast avgift och 

en energiavgift. Denna ambition grundas i tidigare utfört arbete där förslag på tariffer med större 

incitament för efterfrågeflexibilitet togs fram, något som förväntas bli mer och mer aktuellt för nätbolag, 

främst i form av tydligare riktilinjer och restriktioner för utformning av tariffer från myndigheterna. 

 

För att få större insikt i vad införandet av en effekttariff skulle innebära för UEEN planeras bland annat 

ett pilotprojekt som ska omfatta ett urval av hushållskunder, exkl. lägenheter inom några utvalda 

områden. Pilotprojektets syfte är utvärdera kundernas, så väl som UEEN:s, ekonomiska konsekvenser 

och reaktioner till den nya tariffutformningen samt ge UEEN möjligheten att väl förbereda sig inför en 

omfattande kunddialog i samband med en storskalig implementering i framtiden. Detta pilotprojekt är 

i behov av en teknisk förstudie där man undersöker kundernas potential att, via förändrat beteende och 

möjliggörande teknik, anpassa sin effektförbrukning och på så sätt begränsa sin nya potentiella 

årskostnad. Det är därmed denna tekniska förstudie som representeras av detta examensarbete.  

 

Utöver de preliminärt utvalda hushållskunderna inom områdena Obbola, Ön, Hörnefors och Tavleliden 

finns det även särskilt utvalda företagskunder med säkring större än 63 A som förväntas få en 

kostnadsökning vid ett eventuellt införande av en effekttariff. UEEN är i behov av en första analys av 

dessa kunder för att ta fram exempel på åtgärder som företagskunder kan vidta för att minska eller 

jämna ut sitt effektuttag innan det faktiska införandet av effekttariffer sker. Detta i syfte att värna om 

kundrelationer från UEEN:s sida. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att producera en förstudie till det kommande pilotprojektet om tariffer som 

ger en större inblick i de möjligheter och begränsningar som hushålls- så väl som företagskunder har att 

påverka sitt effektuttag och därigenom även sin nya årskostnad vid införandet av en effektavgift. Därtill 

förväntas arbetet ge en god inblick huruvida kundernas potentiella anpassning till den nya 

tariffutformningen påverkar nätbolagets intäkter. För att ge UEEN en grund inför sitt fortsatta arbete i 

det tidigare nämda pilotprojektet ämnar även denna förstudie sammanfatta andra företags erfarenheter 

och råd vid införandet av effekttariff. 

1.3 Frågeställningar 
Baserat på litteraturstudier, beräkningar utifrån mätdata, och kvalificerade antaganden ska slutsatser 

dras kring kundernas möjliga och förväntade laststyrning med den nya tariffutformningen samt de 

resulterande konsekvenserna för UEEN och dess verksamhet. Detta skall göras i fyra delmoment där 

varje delmoment syftar svara på en frågeställning. Frågeställningen för respektive delmoment är: 

 

1. Hur stor är potentialen för laststyrning, och sänkt effektuttag, för kunderna inom respektive 

testgrupp för hushålls- och företagskunder enbart genom förändrat beteende med hjälp av 

onlinemätning? 

2. Hur stor är den tekniska potentialen för laststyrning med hjälp av möjliggörande teknik som 

batterier, effektvakter, ackumulatortank etc.? 

3. Hur stort är det ekonomiska incitamentet för nätbolagets kunder att ändra sitt beteende och 

investera i möjliggörande teknik för att uppnå laststyrning? 
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4. Hur påverkas UEEN:s nätintäkter vid förväntad laststyrning? 

1.4 Avgränsningar 
Vad gäller förväntade monetära konsekvenser för UEEN inkluderas endast den eventuella förändringen 

i nätintäkter, alltså kommer inte en fullständig ekonomisk analys utföras inom ramarna för detta 

examensarbete. Dessutom är antalet kunder begränsat till de kunder anslutna till 16 nätstationer 

belägna i de 4 områdena Obbola, Hörnefors, Tavleliden och Ön.  
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt ger läsaren en bakgrund till projektet och börjar med att ta upp elmarknadens funktion, 

uppbyggnad och dess aktörer. Därefter följer en inblick i det svenska elnätet och den svenska 

effektreserven. Även ellagen behandlas inom detta avsnitt, mer specifikt delarna angående 

elnätstariffer och dess inverkan på elmarknaden samt dess aktörer. Dessutom beskrivs de 

förändringar som elmarknaden och elnätet står inför idag och vad som krävs för att klara dessa 

utmaningar. Hur elpriset och elnätstariffer är uppbyggda, Ei:s rekomendationer angående 

konstruktionen av elnätstariffer, vilka tariffer som finns idag samt dagslägen angående nättariffer 

innefattas också i detta avsnitt. Sist presenteras Umeå Energi Elnät och deras tänkta tariffmodell, 

vilken ligger till grund för detta arbete. 

2.1 Elmarknaden 
Majoriteten av all elhandel mellan elproducent och elleverantör i Norden går genom Nord Pool vilket är 

börsen för elhandel, se figur 2. I stort sett all procucerad el i Sverige läggs upp till försäljning på Nord 

Pool Spot där handeln för el sker på timbasis [1]. Samtliga aktörer skickar in sina bud på antingen köp 

eller försäljning av en viss mängd el under varje timme för det nästkommande dygnet, och elpriset sätts 

därefter [1]. Elpriset blir således en produkt av tillgängligheten och efterfrågan av el varje timme.  

 

EU-kommissionen beslutade 2010 att Sverige måste förändra sin hantering av 

överföringsbegränsningar då den dåvarande modellen ansågs diskriminerande mot internationella 

kunder [2]. Sedan 2011 är Sverige därför indelat i 4 elhandelsområden [2], se figur 1. Snitten mellan de 

fyra områdena är strategiskt placerade i trånga sektorer där elnätskapaciteten, och därmed även 

överföringsförmångan, är begränsad [2]. De olika områdena har varierande förutsättningar vad gäller 

tillgång och efterfrågan på el, något som även visualiseras i figur 1. En konsekvens av denna indelning 

är att olika elpriser kan uppstå mellan de olika elområdena. Elpriset i ett område motsvarar därmed 

tillgången och efterfrågan i just det området, något som i sin tur ger upphov till signaler för vart i Sverige 

det är mest gynnsamt med sådan elproduktion respektive elanvändning [2]. 

 
Figur 1. Sveriges fyra elhandelsområden med de större elproduktionskällorna samt information huruvida det 
råder över- eller underskott på el inom respektive elområde. [2] 
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Slutkunden, alltså elanvändaren, köper elen av elleverantören på en avreglerad marknad enligt figur 2. 

Samtliga elkunder har därmed rätt att välja elleverantör och det råder fri konkurrens på marknaden [1]. 

Elnätet däremot präglas av ett naturligt monopol vilket innebär att det inte är ekonomiskt hållbart för 

fler än ett företag att äga elnät på samma plats. Elnätsbolaget, alltså nätägaren, har därmed uteslutande 

tillgång till eldistributionen inom en specifik region, för vissa spänningsnivåer eller för en specifik 

ledning [1]. Elnätsföretagen bestämmer vad det ska kosta kunden att få tillgång till deras nät via 

elnätstariffer, dock kontrolleras elnätföretagen av Ei för att säkerställa skäliga elnätstariffer. Detta görs 

för att förhindra överdrivna elnätskostnader som annars kan uppstå då en marknad befinner sig i en 

monopolsituation [1]. 

 

 
Figur 2. Elens väg från producent till kund, både vad gäller den fysiska elöverföringen och den den finansiella 
elhandeln. [3] 

2.1.1 Aktörer 

Det finns en rad olika typer av aktörer och intressenter inom elnätet och elmarknaden som alla har olika 

roller och ansvar, de mest väsentliga av dessa aktörer förklaras i detta avsnitt. 

 

Svenska Kraftnät (SvK) 

Det är Svenska Kraftnät, eller SvK, som har systemansvaret för Sveriges elförsörjning, och är därigenom 

även ytterst balansansvarig för elnätet [1]. Vid obalans i elnätet, alltså då det verkliga uttaget inte 

korresponderar med planerad produktion, uppvägs denna via antingen energiinköp eller 

energiförsäljning av SvK, något som SvK senare kompenseras för ekonomiskt av den balansansvarige. 

SvK ansvarar även för att underhålla och driva stamnätet samt dess utlandsförbindelser [1]. 

 

Balansansvarig 

För att balanskravet mellan förbrukning och produktion på elnätet ska upprätthållas kräver ellagen att 

elleverantören har balansansvaret [1]. Elleverantören kan antingen ta på sig ansvaret själva, sluta ett 

avtal med SvK eller någon annan aktör [1]. Den balansansvarige har den ekonomiska skyldigheten att 

uppfylla balansen mellan tillgång av el och verkligt eluttag vilket verifieras av SvK i en balansavräkning 

som de gör över alla balansansvariga i Sverige [1]. 
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Elproducent 

En elproducent är ägare av en anläggning för produktion av el vilket denne sedan säljer, vanligtvis 

genom spotmarknaden Nord Pool [1]. 

 

Elhandelsbolag 

Ett elhandelsbolag är ett företag som handlar med el och innefattar därmed elleverantörer, 

balansansvariga och elhandlare [1]. Elleverantör kallas ett bolag som säljer el till en elförbrukare, något 

som sker i konkurrens med andra elleverantörer, och har ett kontrakt om elleverans med förevarande 

[1].  

 

Nätägare 

Nätägaren innehar nätkoncession, alltså tillstånd att anlägga och bruka starkströmsnät [1]. Nätägaren 

är förpliktad att överföra el samt mäta och beräkna all el som matas in och ut ur koncessionsnätet varje 

timme. Dessa ligger till grund för elproducentens avbetalning samt faktureringen till elleverantören och 

skall sedan rapporteras till elanvändaren, elproducenten, Svenska Kraftnät och den balansansvarige [1].  

 

Elanvändare  

Elanvändaren är antingen en privat förbrukare eller ett företag och sluter avtal dels med en vald 

elleverantör och dels med den nätägare som innehar koncessionen för nätet på orten [1]. Avtalet med 

elleverentören kallas elhandelsavtal där elanvändaren oftast kan välja mellan ett fast eller ett rörligt 

elpris. Ett fast pris innebär att konsumenten ingår ett avtal om att köpa el till ett fast pris under en viss 

tid, vanligtvis mellan ett och tre år [1]. Om elanvändaren väljer ett rörligt avtal betalar denna ett elpris 

som är kopplat till det måntaliga medelvärdet för elpriset på spotmarknaden Nord Pool. Om 

elanvändaren inte gör ett aktivt val blir denne fakturerad utefter ett tillsvidarepris [1]. 

 

Svensk Energi 

Svensk Energi är en gemensam branschförening med omkring 380 medlemmar i form av energiföretag 

[4]. Deras uppgift är att föra sina medlemmars talan och skapa bra förutsättningar för sina medlemmar 

[4]. Svensk Energi strävar även efter att öka förståelsen kring den centrala roll elen har i utvecklingen 

mot ett hållbart samhälle och förmågan att bemöta framtida utmaningar tillika [4]. Kortfattat är därmed 

Svensk Energis uppdrag att framföra energibranschens intressen samt att agera för 

kompetensutbyggnad och informationsspridning både inom och utanför branschen [4]. 

2.2 Ellagen och dess implikationer på elnätbolagen 
På grund av det naturliga monopol som råder vad gäller distributionen av el och avsaknaden av 

konkurrens som medföljer finns speciella lagar och regler som elnätsbolagen måste följa. Regelverket 

innefattar bland annat regler för leveranssäkerhet och  restriktioner på hur stora intäkter nätbolagen får 

ta ut. Att samtliga nätbolag efterlever dessa lagar och regler kontrolleras av den statliga 

tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen [5]. Ei granskar därför nätbolagens intäkter för att 

avgöra huruvida dessa är skäliga, något som görs genom den så kallade intäktramen vilken anger den 

högsta totala intäkt ett nätbolag tillåts ha [5]. Elnätsbolagets intäkter genereras via nättariffer, den avgift 

kunderna betalar för utnyttjandet av elnätet, och hur denna skall utformas bestäms utifrån  kap. 4 §1 i 

ellagen som säger att:  

 

”Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är 

förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning. 

 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om hur 

nättarifferna ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet eller en effektiv 

elproduktion och elanvändning” [6]. 
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Enligt propositionen ”Stärkt konsumentkontroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem” 

(prop. 2010/11:153) är inriktningen på det fortsatta arbetet mot en utvecklad elmarknad att ”underlätta 

för konsumenter att anpassa sin elförbrukning till aktuella elpriser” samt ”att effektivisera sin 

elförbrukning” [7]. Ett sätt att införliva detta skulle vara genom ökad effektivitet via en mer flexibel 

elanvändning, något som kan ske genom mer aktiva elanvändare på elmarknaden [5]. I denna 

proposition redogör även regeringen för ett behov av en stärkt ställning för elanvändare på 

elmarknaden, ”Elkonsumenterna bör i större utsträckning än idag få möjlighet att kunna påverka sin 

elförbrukning och sina elkostnader” [7]. En del i detta är att frångå den konventionella säkringstariffen 

till fördel för en nättariff som skapar mer gynnsamma förutsättningar för introduktion av förnybar 

elproduktion, elektrificiering av transportsektorn samt energieffektivisering hos slutanvändarna [5].  

 

Med denna proposition (prop.2010/11:153) till grund har Ei genomfört en undersökning under hösten 

2012 med avsikt att klargöra huruvida tarifferna bör regleras striktare, något som resulterade i 

rapporten ”Elnätstariffer – behövs mer regler om avgifternas utformning?” (EI R2012:14) i vilken Ei 

föreslog ett tillägg i ellagen som syftar till ett effektivt utnyttjande av elnätet, vilket också trädde i kraft i 

form av den andra meningen i citatet ovan [5]. För att införliva ett effektivt utnyttjande av elnätet är det 

önskvärt att belastningen är så jämn som möjligt och stora effekttoppar undviks, detta på grund av ett 

antal olika anledningar [7]. Höga effektuttag innebär till exempel ökade nätförluster i ledningar och 

transformatorer. Dessutom har studier utförda av bland annat Tenbohlen m.fl. (2001) visat att höga 

effektuttag även leder till högre slitage på transformatorer vilket i sin tur ökar risken för strömavbrott 

[8].  

 
Lagen säger även att tarifferna ska vara objektiva och icke-diskriminerande vilket enligt proposition 

2004/05:62 s.268 defineras enligt: 

 

”Vad gäller kravet på objektivitet syftar det till en korrekt fördelning av det totala avgiftsbeloppet 

enligt tariffen mellan berörda kunder och kundkategorier. Avgifterna får vara olika mellan olika 

kundkategorier men de olika avgiftsnivåerna måste någorlunda reflektera de kostnader som 

nätföretaget har för respektive kundkategori. Något osakligt gynnande av en kundkategori på 

bekostnad av en annan kundkategori får alltså inte förekomma. 

 

Inom varje kundkategori skall sedan den principiella utformningen av nättariffen vara likadan för 

alla kunder om det inte finns objektiva faktorer som talar för något annat.  

 

Att tariffen skall vara icke-diskriminerande innebär att någon hänsyn inte får tas vid 

tariffsättningen till från vilken leverantör den överförda elen kommer eller från vilket land elen 

kommer. I detta ligger bl.a. att nätföretaget inte får gynna kunder som köper sin el från ett företag 

inom nätföretagets koncern.” [9] 

 

Detta innebär alltså att tarifferna skall vara relaterade till de kostnader som kunden orsakar för 

nätbolaget, vilket har för avsikt att innebära en rättvis fördelning av kostnaderna mellan kunderna samt 

tydliggöra för kunden hur deras förbrukningsbeteende påverkar elkostnaden [10]. Länge har den så 

kallade säkringstariffen, för mer om detta se avsnitt 2.5.1 Säkringstariff, varit det konventionella 

alternativet för debitering av lågspänningskunder, men analyser av timvis uppmätt data har visat att 

denna tariffstruktur innebär en obalans vid fördelningen av kostnader mellan kunderna då denna tariff 

innebär att samtliga kunder inom en viss säkringskategori har samma kostnader oberoende av i hur stor 

utsträckning de belastar nätet [10]. De kunder inom en säkringskategori som har ett effektuttag långt 

under sin säkringsnivå kan därför ha en kostnad som inte förenlig med dennes utnyttjande av nätet [10]. 
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För att öka incitament till kunderna för ett jämnare effektuttag kan elnätsbolagen införa tariffer som 

gynnar ett effektivt utnyttjande av elen. Införandet av en effekttariff är ett sådant exempel [9], där delas 

tariffen upp i tre delar, en fast och två rörliga enligt: 

 

 En fast årsavgift i kr/år 

 En energiavgift som beror på energianvändningen och anges i öre/kWh 

 En effektavgift som beror på det största effektuttaget under den aktuella månaden och anges i 

kr/kW 

 

Detta ger incitament till företagets kunder att ha ett så jämt effektuttag som möjligt och samtidigt 

minimera sin energianvändning för att reducera sina elkostnader [10].  

 

För att detta ska innebära ett förändrat och jämnare effektuttag i verkligheten krävs 

efterfrågeflexibilitet, vilket innebär att elkonsumenten förändrar sitt förbrukningsbeteende efter att ha 

fått signaler från elmarknaden eller elsystemet [11]. Att ändra elnätstarifferna så att de tar hänsyn till 

effektuttaget skulle enligt Energimarknadsinspektionen vara ett sätt att göra kunden mer benägen att 

flytta sitt effektuttag och därigenom innebära en jämnare belastning på elnätet [11]. För mer information 

om detta se avsnitt 2.5 Elkostnad och elnätstariffer och avsnitt 3.1 Laststyrning och 

efterfrågeflexibilitet. 

2.3 Det svenska elnätet 

I Sverige är det elnätsföretagen som bedriver all elnätsverksamhet vilket innebär att det är de som bygger 

och underhåller elnätets infrastruktur. Den tjänst som elnätsbolagen sedan säljer till sina kunder  är  

elöverföring, en elnätskund betalar alltså för rätten att ta ut, alternativt mata in en viss effekt eller 

energimängd i nätet. Det finns 4 större regionnätsföretag och 163 lokalnätsföretag i Sverige och ett 

stamnät som drivs av den tidigare nämnda myndigheten Svenska Kraftnät, se figur 3 [5], [12].  
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Figur 3. Karta över det svenska stamnätet för el år 2015. [13] 

2.3.1 Dimensionering och sammanlagring 

Det som avgör dimensioneringen av elnätet är inte mängden energi utan mängden energi per tidsenhet 

(effekt), en mycket viktig särskiljning. Det är alltså uttagen effekt som bestämmer hur stor en 

transformator eller hur tjock en viss kabel eller ledning måste vara [14]. Det är därmed det ackumulerade 

maximala effektbehovet för samtliga förbrukare anslutna till samma nätområde som bestämmer hur 

nätet i det området skall dimensioneras. Dock är det inte sannolikt att samtliga kunder tar ut maximal 

effekt samtidigt och elnätet kan därför dimensioneras utifrån en effekt lägre än det teoretiska 

maxeffektuttaget, något som kallas sammanlagring [14]. Samtidigt strävar elnätsföretagen efter att ha 

ett robust elnät med få avbrott, samt ha möjlighet för sådan kunder att ansluta vilket innebär att man 

ofta dimensionerar lite över vad som faktiskt krävs [14]. Hur det verkliga effektuttaget ser ut beror på 

en rad olika faktorer, där utomhustemperaturen är av stor vikt vad gäller hushåll [14]. I figur 4 visas hur 

nätets belastning kan se ut för en av UEEN:s nätstationer. 



9 

 

 

 
Figur 4. Exempel på nätbelastningen under ett år vid en av UEEN:s nätstationer som har märkeffekten 500 kVA. 

Eftersom att nätet är dimensionerat så att det minst ska ha kapacitet att klara det högsta verkliga 

effektuttaget blir det utifrån figur 4 tydligt att nätet dimensioneras efter någonting som endast 

uppkommer en liten del av året [14]. Detta är väldigt kostsamt för elnätsbolagen, dels på grund av 

kostnaden för det fysiska nätet men också på grund av kostnader mot överliggande nät samt ökade 

överföringsförluster [14]. Dessa kostnader skulle alltså kunna reduceras om effektopparna skulle jämnas 

ut då detta skulle leda till en högre nyttjandegrad, och därmed även mer effektivt nyttjande, av elnätet 

[14]. 

2.3.2 Effektreserven och dess bakgrund 

Det som är utmärkande för samtliga elnätskunder är att deras uttag förändras över tid, både över dygnet 

och mellan årstider, vilket medför att elnätet måste ha en tillräcklig kapacitet för att bemöta efterfrågan 

vid alla tidpunkter [5]. El kan ej lagras på nätet utan är en energiform som måste produceras samtidigt 

som den ska konsumeras [15]. För att eldistributionen ska fungera krävs därför att det, vid varje 

tidpunkt, finns lika stor tillförsel som uttag av el, med andra ord att det alltid råder balans på elnätet 

[15]. Tillförseln av el bestäms av hur stor produktionskapacitet samt hur stor möjlighet till import av el 

som finns disponibelt vid varje tidpunkt [15]. Detta innebär att vid en viss tidpunkt kan elförbrukningen 

överstiga den sammanlagda el som finns tillgängligt. Det är, som tidigare nämnt, Svenska Kraftnät som 

har det yttersta ansvaret för att balansen mellan elproduktion och elförbrukning upprätthålls, något som 

idag görs med hjälp av den så kallade effektreserven [15].  

 

År 1997 togs ett beslut om att de båda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck skulle stängas senast den 1 juli 

2001 förutsatt att bortfallet i elproduktion kunde kompenseras för och att det inte skulle ha en markant 

negativ inverkan på effektbalansen [15]. Detta krav uppfylldes inte inom tidsramen och regeringen tog 

därför ett beslut där de bland annat ålade SvK att upphandla en effektreserv för att kompensera för 

bortfallet [15]. Effektreserven köps alltså in av SvK i syfte att säkerställa att tillräcklig effekt finns 

tillgängligt även under kalla vinterdagar eller dagar med plötsligt produktionsbortfall [16]. Detta görs 

genom att ingå två olika typer  av avtal, dels med elproducenter om att bidra med extra elproduktion via 

reservanläggningar och dels med stora elanvändare, så som större industrier, om att reducera sin 

elförbrukning i situationer då de planerade resurserna inte räcker till [16]. Under 2013 köpte SvK totalt 

1 700 MW i effektreserv, varav 64 % var reservproduktionskapacitet och övriga 36 % var minskad 

elanvändning hos stora elförbrukare, till en total kostnad på 130 MSEK [17]. 
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Effektreserven var tänkt som en kortsiktig lösning och enligt regeringen bör det långsiktiga ansvaret för 

att effektbalansen på nätet upprätthålls ligga hos elmarknadens aktörer [15]. Därför sattes en 

tidsbegränsning och effektreserven skulle vara avvecklad år 2008, något som inte verkställdes då man 

ansåg att det inte fanns tillräcklig försörjningstrygghet utan den [15]. Tidpunkten för avveckling har 

sedan dess skjutits upp och 2010 beslutade Sveriges Riksdag att den svenska effektreserven ska fasas ut 

och vara helt avvecklad till år 2020 [14]. Dock har Näringsutskottet nyligen givit rekommendationen till 

Riksdagen att sådan skjuta upp avvecklingen, nu till 2025 [18]. Planen är att Riksdagen ska ta ett beslut 

i frågan under maj 2016 [18].  

2.4 Förändringar på elmarknaden 
Elsystemet idag står inför en rad förändringar och krav gällande minskad energianvändning och högre 

andel förnybar produktion, dels från nationellt håll men även från EU, inte minst genom de så kallade 

20/20/20-målen [10]. Detta har resulterat i att den svenska elmixen nu går mot ökad intermittent 

elproduktion så som solkraft och vindkraft, se figur 5, en utveckling som förväntas fortsätta även i 

framtiden [17]. Ökningen av intermittenta energikällor tillsammans med en förväntad ökning av 

elfordonsflottan innebär ett ökat behov av reglerkraft, vilket även bidrar till ett av de största problemen 

elsystemet står inför i dagsläget; att säkerställa balansen mellan produktionen och konsumtionen av el 

[10], [17]. Efter år 2020, eller eventuellt 2025 beroende på Riksdagens beslut, är det dessutom, som 

tidigare nämnts, tänkt att marknaden ska vara självreglerande, alltså ej ha någon effektreserv, vilket 

enligt T. Broberg m.fl. (2015) innebär att efterfrågeflexibilitet troligen kommer bli en viktig del för att 

reglera balansen på elnätet i framtiden [17]. Om vindkraften skulle expandera med 20 TWh, skulle det 

enligt en grov uppskattning gjord 2013 krävas sådan 3 700 MW i reglerbar effekt för att möta 

utfasningen av effektreserven förutsatt att Sverige inte blir mer beroende av importerad el [19]. 

 

 
Figur 5. Utvecklingen av olika kraftslag i Sverige med avseende på effekt (vänster) och elproduktion (höger).[20] 

Idag är vattenkraft den största källan till reglerkraft, men då vattenkraften i Sverige redan idag är väl 

utbyggd och erbjuder ingen eller väldigt små utökningsmöjligheter måste andra åtgärder vidtas för att 

upprätthålla balansen mellan produktion och konsumtion även under topplasttimmarna [5]. Ei 

redovisade under 2011 i sin rapport ”Anpassning till ett uthålligt energisystem” att elnätet kommer att 

ha en central roll i omställningen av energisystemet och att ett av de hinder man ser för att anpassa 

elnätet till att bli mer effektivt och flexibelt är att de nuvarande nättarifferna inte ger incitament för 

kunden att reducera sina effekttoppar [5]. Med hjälp av nya smarta mätare och genom en genomförd 

lagändring angående kostnadsfri timmätning av kunders elförbrukning finns idag möjlighet för 

elnätsföretagen att genom nättariffer ge incitament till kunderna att minska sitt effektuttag och 

därigenom bidra till ett mer effektivt utnyttjande av elnätet [5]. 
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Energimarknadsinspektionen ska under 2016 genomföra en utredning som ämnar ta fram förslag på 

åtgärder för att, genom ökad efterfrågeflexibilitet, driva utvecklingen mot en mer effektiv elmarknad 

[21]. Utredningen ska även analysera nättariffers möjliga incitament för en ökad efterfrågeflexibilitet 

[21]. 

2.5 Elkostnad och elnätstariffer 
En specifik kunds elpris beror bland annat på vart i landet denne är ansluten, vilken typ av boendeform 

samt uppvärmningssystem kunden har.  Elpriset varierar även över tid beroende på balansen mellan 

tillgång och efterfrågan, och har haft en uppåtgående trend sedan slutet på 1990-talet vilken under de 

senaste åren dock börjat sjunka igen, se figur 6. 

 

 
Figur 6. Elkostnaden (angiven i öre/kWh)  från 1996 till idag vid ett rörligt avtal inklusive nätavgift, elcerifikat 
samt skatter. [22] 

Den totala kostnaden för el som en elanvändare betalar består av olika komponenter och är i stort 

uppdelad i tre delar: en elavgift som kunden betalar till sin elleverantör, vilken kunden har möjlighet att 

själv välja utifrån egna preferenser, en nätavgift som kunden betalar till det elnätsföretag som 

tillhandahåller elnätet där kunden i fråga är ansluten samt en post innehållandes skatter, avgifter, 

elcertifikat m.m. [22]. Skatter och avgifter utgör cirka 40 % av en kunds totala elkostnad, sådan 40 % 

utgörs av den konkurrensutsatta elavgiften till elleverantören medan elnätsavgiften utgör omkring 20 

% av den totala elkostnaden för en slutkund, se figur 7 [22].  
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Figur 7. Ungefärlig fördelning mellan de olika delarna av elpriset. 

Idag är det endast ett fåtal elnätsföretag som applicerar någonting annat än en konventionell 

säkringstariff för kunder under 200 A, bestående av en fast årlig avgift som beror på säkringsstorleken 

och en rörlig energiavgift [23]. Hur stor del av tariffen som består av fasta respektive rörliga kostnader 

varierar kraftigt mellan olika elnätsbolag [23]. Ett antal elnätsföretag använder sig av en effekttariff för 

hushållskunder, effektavgiften beräknas då utefter uppmätta timmedeleffektuttag [23]. I vissa fall 

utifrån det högsta uppmätta värdet och i andra fall utifrån ett medelvärde av flera uppmätta 

timmedeleffektuttag [23]. Det finns även vissa elnätsföretag som har tidsdifferentierade tariffer i olika 

former där priset varierar beroende på tid på dygnet eller på året, främst för större förbrukare men även 

för mindre förbrukare och hushåll [23].  

 

En utredning av Ei visar att majoriteten av elnätsföretag använder sig av en så kallad vattenfallsprincip 

(ej kopplat till Vattenfall AB) vid utformningen av tarifferna vilket innebär att kostnaderna fördelas 

utifrån var på nätet kunden är ansluten [5]. En nätkund får således vara med och betala för kostnaderna 

uppströms om sin anslutningspunkt, till exempel innebär detta att högspänningskunder inte är med och 

betalar för lågspänningsnätet [5]. Kapitalkostnaderna och de operativa kostnaderna fördelas på detta 

vis ut i de olika leden av nätet för att sedan fördelas bland kundgrupperna i respektive led och sist de 

enskilda kunderna [5]. 

 

De kostnader som främst präglar elnätbolagens verksamhet är kapitalkostnader (OPEX) för de 

investeringar som görs och operativa kostnader för att upprätthålla driften samt övriga delar av 

verksamheten [5]. Dessa kostnader kan delas upp i fyra kategorier: [5] 

 

 Administrativa kostnader (mätning, fakturering, m.m.) 

 Anläggningskostnader (kapaciteten och drift samt underhåll) 

 Nätförluster (kostnaden förden förlust som sker vid elöverföring) 

 Kostnader mot överliggande nät 

 

För att uppnå en tariff där nätkunderna debiteras för de kostnader de orsakar för nätbolaget i största 

möjliga mån bör därmed samtliga av dessa kostnadsposter vara representaterade i varje tariff [10]. Att 

uppfylla detta och samtidigt ge incitament för samtliga kunder att effektivt nyttja elnätet kan utgöra ett 

bekymmer för elnätsbolag [10]. Olika tariffkomponenter ger olika bra incitament till olika kunder. Till 

exempel utgör en effekttariff ett dåligt incitament för laster som ej kan förflyttas, så som gatubelysning 

[10]. Därigenom blir sättet elnätbolaget väljer att kategorisera sina kunder viktigt vid utformningen av 

en tariff [10]. Detta även då tariffen, som tidigare nämnts, enligt prop. 2004/05:62 s. 268 ska vara 

likadan för samtliga kunder inom en kundkategori: 

 

Elavgift
40%

Nätavgift
20%

Skatter 
och 

avgifter
40%
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”Inom varje kundkategori skall sedan den principiella utformningen av tariffen vara likadan för alla 

kunder om det inte finns objektiva faktorer som talar för något annat.” [10] 

 

Det är därmed möjligt för elnätsföretagen att debitera olika kundgrupper på olika sätt och med olika 

typer av tariffer. Hur kundkategoriseringen görs varierar mellan elnätsbolag och beror bland annat på 

elnätsstrukturen och hur företagets kundsammansättning ser ut [5]. Det är dock vanligt att 

elnätskunderna kategoriseras utifrån spänningsnivån i kundens anslutningspunkt och efter deras valda 

säkringsstorlek [5]. 

 

De administrativa kostnaderna för varje kund är inte beroende av hur mycket energi de förbrukar eller 

vilket effektuttag de har och är därför bäst representerade genom en fast årlig avgift [5]. De 

administrativa kostnaderna beror däremot på antalet kunder, då fler kunder innebär högre 

administrativa kostnader, och dessutom på spänningsnivån i  kundens anslutningspunkt då den avgör 

hur avancerad mätning som krävs [5]. 

 

En stor del av elnätsbolagens kostnader utgörs av anläggningskostnader, alltså kostnader för deras 

ledningar, kablar och transformatorer, och bör delas upp mellan kunderna beroende på till vilken grad 

kunden gör anspråk på nätets kapacitet [5]. Denna kostnad svarar mot kapitalkostnaden, alltså ränta på 

kapitalet och avskrivning för det investerade elnätet [5]. De investeringar som elnätbolaget gör för att 

upprätthålla god elsäkerhet, elkvalitet samt för att tillmötesgå ökad efterfrågan på el är i stort 

irreversibla och har inget sådan användningsområde om efterfrågan skulle minska i ett visst område [5]. 

Hur stor kapacitet som ett nät innehar bestäms bland annat av totalt möjligt effektuttag, 

elöverföringsförmåga och längden på ledningarna [5]. Således finns en koppling mellan ett 

elnätsföretags anläggningskostnader och kundernas effektuttag, då en kunds effektuttag är ett uttryck 

för hur stor del av nätets totala kapacitet som en enskild kund nyttjar [5]. 

 

Storleken på de förluster som uppstår i nätet, både i det lokala eller regionala nätet men även i det 

överliggande nätet, beror på volymen överförd el [5]. Desto mer el som överförs desto högre blir 

förlusterna, och storleken på förlusterna beror således, i förlängning, på kundernas energianvändning 

[5]. De lokala och regionala nätbolagens elnät är i sin tur anslutet mot ett eller flera överliggande nät 

vilket medför en kostnad för det lokala alternativt regionala nätbolaget [5]. Denna avgift kan vara 

uppbyggd på olika sätt men i Umeå Energi Elnäts fall, vars överliggande nät ägs av Vattenfall AB, består 

avgiften av en en fast årlig avgift, en årlig effektavgift och en överföringsavgift (energiberoende). 

2.5.1 Säkringstariff 

Som tidigare nämnts är säkringtariff den konventionella debiteringsmetoden idag, användandet av 

säkringstariff kan motiveras med att den är lätt för kunderna att förstå och enkel för nätbolagen att 

debitera utefter [10]. En säkringstariff innehåller en fast och en rörlig kostnad, den fasta består av en 

årlig kostnad som är beroende av kundens säkringsstorlek, vilket därmed innebär en begränsning på 

kundens maximala effektuttag [10]. Den rörliga kostnaden är vanligen en överföringsavgift som kunden 

betalar per överförd kWh [10].  

2.5.2 Tiddifferentierad tariff  

Tidsdifferentierad tariff (time-of-use pricing) innebär att priset varierar under olika tidpunkter på 

exempelvis dygnet eller året [24]. Syftet är att styra kunder mot att använda el under tidpunkter som är 

gynnsamt för elnätsföretaget eller samhället i stort [24]. En vanlig tidsdifferentiering är att ha högre 

priser under det som typiskt klassas som höglasttimmar, på morgonen och strax efter arbetsdagens slut, 

och lägre pris under tider där belastningen på nätet vanligen är mindre [24]. Det är även vanligt att 

tarifferna är säsongsberoende, till exempel att priset är lägre under sommarmånaderna än under 

vintermånaderna eftersom att det normalt sett inte råder brist på kapacitet i nätet under denna period 

[24]. Denna typ av tariff kan även nyttjas av andra aktörer på elmarknaden, så som elleverantörer, och 

tanken är då att skapa ett incitament för kunderna att inte använda stora mängder energi under 

höglastperioder för att på så sätt undvika extrakostnader för energibolaget i form av inköp av topplast 
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eller uppstart av egen reservkraft [24]. Denna typ av tariff tas fram med hjälp av prognoser angående 

bland annat vattentillgångar i magasinen, revisioner av kärnkraftverk och prisvariationer på 

elmarknaden [24]. 

2.5.3 Effekttariff 

En effekttariff har en komponent som baseras på kundens effektuttag vilken har tillkommit i ett försök 

att bättre spegla nätbolagens verkliga utgifter i nättarifferna [24]. Denna del avser alltså motsvara, 

åtminstone delvis, de tidigare nämnda kapacitetskostnaderna [5]. Effekttariffen syftar således till att 

fördela kostnaderna mellan nätkunderna utifrån den utsträckning kunden nyttjar nätets kapacitet, och 

därigenom generera större medvetenhet angående nätkapaciteten och effektuttaget [24]. Även denna 

typ av tariff, i likhet med tidsdifferentierade tariffer, ämnar minska behovet av reservkraft [24]. Detta 

genom att ge incitament för kunderna att dels ha ett så jämt effektuttag som möjligt och dels minimera 

energianvändningen [10]. En effekttariff kommer således innebära höga kostnader för kunder med högt 

effektuttag även om dennes energianvändning är förhållandevis låg [10]. 

 

Idag har, som tidigare berörts, endast ett förhållandevis litet antal nätbolag applicerat effekttariff för 

sina lågspänningskunder, exempel på företag som debiterar samtliga villakunder enligt en effekttariff är 

Sollentuna Energi AB, Karlstads El och Stadsnät AB, Malungs Elnät AB och Sala Heby Energi Elnät AB 

[25]. Vissa av dessa nätföretag har en kombinerad effekt och tidsdifferentierad tariff, alltså med en 

effektberoende avgift som även varierar beroende på tidpunkt [25]. 

2.5.4 Dynamiska tariffer 

I en dynamisk tariff baseras prissättningen på det momentana samspelet mellan tillgång och efterfrågan 

på elmarknaden, i motsats till de övriga nättarifferna där priserna för hela året sätts utifrån företagets 

prognoser [24]. För att en dynamisk tariff ska vara möjlig krävs noggrann och kontinuerlig mätning med 

fjärravläsningssystem samt omedelbar debitering [24]. En risk med dynamisk tariff, något som även 

gäller för tidsstyrd tariff, kan vara att sammanlagringen minskar, alltså att flera användare väljer att 

förbruka el samtidigt. Dessutom finns risk för kraftiga effekttoppar när priset slår om till en lägre nivå 

[24]. Det finns huvudsakligen två olika angreppssätt för att hantera en dynamisk tariff, antingen via 

momentan prissättning (real-time pricing) eller via en kritisk topp-prisättning (critical peak pricing) 

[24]. 

 

En momentan prisättning innebär att priset kunden betalar, eller prisnivån, sätts utifrån tillgången och 

efterfrågan på elmarknaden vid en viss tidpunkt [24]. Prisnivån uppdateras därmed fortlöpande och 

gäller under ett visst tidsintervall. Hur prisnivån och intervalltiden beräknas kan variera, till exempel 

kan priset sättas en dag i förväg, vid vilken elföretaget skickar ut sin prislista för alla timmar 

nästkommande dag [24]. Det finns även avtal där kunden binder sig till att använda en viss mängd 

elenergi under en viss tid [24]. Momentan prissättning kan med fördel kombineras med direkt 

laststyrning för att uppnå en hög grad av lastförflyttning [24], för med information angående direkt 

laststyrning se avsnitt 3.1.2 Direkt laststyrning. Dock har momentan prissättning fått ett måttligt 

genomslag vilket kan förklaras bland annat av att dagens regelverk försvårar användandet av denna typ 

av prissättning, att det finns ett starkt motstånd bland energiföretagen samt den tröghet som orsakas av 

kunderna [24]. Därför är en väl fungerande, konkurrenskraftig elmarknad där både leverantörer och 

konsumenter svarar väl på prissignaler en förutsättning för att momentan prissättning ska fungera i 

praktiken [24].  

 

Vid en kritisk topp-prissättning är avsikten att ge incitiment till kunderna att reducera effektuttaget 

under tidpunkter då en effekttopp förväntas [24]. Detta görs vanligen genom att i förväg på något vis 

meddela kunderna (exempelvis via e-post eller sms) om en temporär höjning av elpriset [24]. På så vis 

skickas en prissignal till kunderna som då står inför ett val huruvida de anser att det ekonomiska 

incitamentet kompenserar för den komfortsänkning eller beteendeförändring en minskad elanvändning 

skulle innebära [24]. Kritisk topp-prissättning är förhållandevis effektivt om reducerat effektuttag under 

vissa förutsägbara tidpunktet är av vikt, det förutsätter dock ett aktivt engagemang från kunderna [24].  
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2.5.5 Kostnadsfördelningsmetoden 

Enligt Energimarknadsinpektionens undersökning ”Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas 

utformning?”(EI R2012:14) görs en kategorisering av nätbolagens kostnader [5]. I rapporten beskrivs 

även en föreslagen metod, den så kallade kostnadsfördelningsmetoden, för hur dessa kostnader bör 

representeras i elnätstariffen för olika kunder [5]. Denna metod syftar till uppnå full finansiering för 

elnätsbolaget genom att fördela de gemensamma kostnaderna utifrån valda kriterier, ofta genom att 

dela in kunderna i olika grupper på olika sätt som tidigare beskrivits i detta avsnitt. Enligt denna metodik 

kan tarifferna utformas med hjälp av denna kundgruppering, och då nätbolagen har fasta kostnader, 

energiberoende kostnader samt effektberoende kostnader bör även kundernas tariffer innehålla 

liknande komponenter [5]. Med detta som utgångspunkt kan då nätbolagets kostnader kopplas till 

poster i elnätstariffen enligt tabell 1. 

 
Tabell 1. Korrelationen mellan nätbolagets kostader och tariffposter enligt kostnadsfördelningsmetoden. [5] 

Kostnader Tariffposter 

Nätförluster i det egna nätet  

Energiavgift (öre/kWh) Rörliga kostnader i form av nätförluster mot 

överliggande nät (energiberoende) 

Rörliga kostnader mot överliggande nät 

(effektberoende) 

 

Effektavgift (kr/kW) respektive 

säkringsavgift (kr/säkringsgrupp och år) Fasta kostnader mot överliggande nät 

Kapitalkostnader samt drift och underhåll 

Kundsärkostnader (administration, mätning, 

fakturering, kundservice och myndighetsavgifter) 

 

Fast avgift (kr/år) 

 

Enligt tabell 1 överförs alltså förlusterna i det egna och i det överliggande nätet till kunderna i form av 

en överföringsavgift, eller energiavgift, som beror av volymen överförd el [5]. Nätbolagets 

effektberoende kostnader mot överliggande nät tillsammans med kostnaden för drift och underhåll förs 

ut i form av en effektberoende avgift, antingen via en säkringsavgift för säkringsnätkunder eller via en 

effektavgift för effektkunder med timmätning [5]. I en utredning som utfördes av Ei framgår det att 

majoriteten av nätbolagens tariffer inte speglar denna uppdelning, främst i form av att 

kapacitetskostnaderna inte till fullo finns representerade som en effekt- eller säkringsavgift utan 

återfinns istället i energiavgiften [5]. En anledning till varför detta görs är på grund av att nätbolagen, 

vid utformning av tarifferna, räknar med en viss sammanlagring för olika kundkategorier vilket innebär 

att det kan vara skäligt för fler kostnadsposter än endast nätförlusterna att täckas av energiavgiften [5]. 

2.6 Umeå Energi Elnät 
Umeå Energi Elnät har idag cirka 58 500 uttagskunder och nära 50 inmatningskunder, varav ungefär 

30 mikroproducenter. Dessa försörjs av de cirka 5 100 km ledningar och kablar som UEEN:s nät idag 

består av. Utav UEEN:s kunder är den absoluta majoriteten lågspänningskunder, ungefär 58 000, eller 

99 %, består av lågspänningskunder med en säkring underskridande 200 A. Dessa lågspänningskunder 

genererar tillsammans cirka 65 % av UEEN:s intäkter. För en schematisk bild av UEEN:s nätstruktur se 

figur 8 där varje spänningsnivå och varje transformering delats upp i led, led 1 motsvarar därmed 

transformeringen mellan 400 kV och 130 kV medan led 2 motsvarar 130 kV ledningen och de kunder 

som är anslutna där, vilket i detta fall endast är SCA i Obbola. På samma vis fortsätter leden nedåt i 

nätstrukturen och avslutas i led 81 vilket är lågspäningsnätet på 0,4 kV. 
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Figur 8. Umeå Energi Elnäts nätstruktur uppdelad i olika led för transformation och uttag. De rödmarkerade är 
motsvarande för inmatning. [26] 

För närvarande använder UEEN olika typer av tariffer vid debitering av sina kunder beroende på 

kundgrupp samt spänningsnivå [26]. Det finns idag 8 olika uttagstariffer och 3 olika produktionstariffer 

[26]. Det har dock framkommit indikationer i bland annat Ei:s rapport 2012:14 och regeringens 

proposition 2010/11:153 som tyder på att fler regler och restriktioner angående utformningen av tariffer 

stundar. På grund av detta och i syfte att utöka sin kunskap angående de olika tariffernas utformning 

och tariffernas kundpåverkan pågår för tillfället ett arbete inom UEEN för att se över och förbereda sig 

på att anpassa tarifferna efter de kommande reglerna. 
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3 Teori 

Avsnittet förklarar begreppen laststyrning och efterfrågeflexibilitet samt de två angreppsätt som finns 

idag inom laststyrning; direkt och indirekt. Dessutom diskuteras deras för- och nackdelar samt deras 

samspel med elmarknaden. Sist redovisas begreppet återvändande last tillsammans med 

problematiken den medför. 

3.1 Laststyrning och efterfrågeflexibilitet 
Laststyrning i elnätssammanhang innebär att en elanvändare förflyttar eller förändrar sin förbrukning, 

ofta från en höglastperiod till en tidpunkt med lägre belastning på nätet i syfte att jämna ut sin 

belastningskurva och därigenom även sitt effektuttag. Om en elanvändare väljer att flytta sin 

förbrukning från en tidpunkt till en annan (alltså väljer att laststyra) till följd av incitament i form av 

exempelvis prissignaler, kan denna elanvändare sägas vara efterfrågeflexibel. Efterfrågeflexibiltet eller 

efterfrågerespons defineras av International Energy Agency (IEA) enligt 

 

”Efterfrågerespons är elefterfrågans förmåga att svara på förändringar i marknadspriset på el. Detta 

kan ske genom att minska eller öka förbrukningen eller genom att använda lokal reservkraft.” [27] 

 

Graden av efterfrågeflexibilitet bestäms därmed utifrån hur väl en elanvändare anpassar sitt beteende 

utifrån prissignaler, om en elförbrukare ändrar sitt effektuttag vid små förändringar i pris har denne 

således en hög efterfrågeflexibilitet och vise versa [27]. Elmarknaden är, som tidigare nämnt, uppbyggd 

på så sätt att prisvariationer uppstår som en naturlig följd av tillgången och efterfrågan på el i varje 

tidpunkt [14]. Dock formas marknaden av en oelastisk efterfrågan vilket innebär att kvantiteten såld el 

förändras mycket lite i förhållande till förändringar i priset, se figur 9 [14].  

 
Figur 9. Oelastisk efterfrågan (D) där en stor förändring i prisnivå (P) ger ett mindre genomslag på kvantiteten 
(G) kunden väljer att konsumera. [28] 

På grund av detta kan elpriset öka snabbt under perioder med hög efterfrågan, så som kalla vintrar, eller 

perioder med låg tillgång, till exempel vid plötsliga produktionsbortfall [14]. Om elasticiteten i 

efterfrågan för el skulle öka förändras marknadssituationen och efterfrågan på el skulle följa 

prisvariationer till en större grad [14]. För att uppnå en hög efterfrågeflexibilitet krävs därmed en större 

elasticitet i eftefrågan av el.  

 

För att jämna ut belastningskurvan kan man använda sig av olika styrstrategier som förändrar 

belastningskurvan på olika sätt [24]. Några typiska förändringar av belastningskurvan visas i figur 10 

och är:  
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 Toppreducering (peak clipping), vilket innebär att man sänker belastningen under kortare 

tidsperioder med väldigt hög belastning [29]. 

 Låglastökning (valley filling), vilket innebär att lasten ökas via nyinstallationer under perioder 

med låg last [29]. 

 Lastskiftning (load shifting), som medför en förflyttning av behovet från en höglastperiod till en 

period med lägre belastningsgrad, något som ofta görs med hjälp av energilager [29]. 

 Strategisk energibesparing (strategic conservation), genom effektivare energianvändning och 

reducerad energianvändning flyttas hela belastningskurvan nedåt [29].  

 

  

     
 

Figur 10. Fyra typiska exempel på laststyrningsstrategier[29]. 

För att uppnå ett jämnare effektuttag med hjälp av laststyrning kan man använda sig av två olika 

angrepssätt, antingen indirekt styrning som innebär att kunden själv involveras och förväntas göra 

aktiva val för att minska sin energiförbrukning och styra sitt effektuttag [24]. Detta förhållningssätt 

kräver teknik i form av onlinemätning som möjliggör för kunden att anpassa sitt beteende. Den andra 

metoden är direkt styrning vilket innebär att kunden inte själv behöver göra aktiva val, mer än att 

installera själva reglersystemet [24]. Direkt styrning kan vara effektreglering av exempelvis 

värmesystem eller hushållsapparater, men också installation av effektvakter eller batterier. Denna typ 

av system är tänkta att vara automatiserade och ha kommunikation med elnätet vilket innebär att 

kunden inte behöver engagera sig på samma nivå som vid direkt stryning [24]. Dessa två olika 

angreppssätt och dess implementering presenteras i de två kommande avsnitten. 

3.1.1 Indirekt laststyrning 

Indirekt laststyrning defineras som en riktad inverkan på effektbehovet endera via prissättning (tariffer, 

rabatter och kontrakt), regelverk (lagar, regler och incitament) eller information [24], [30]. För 

energiföretagen är indirekt laststyrning ett sätt att försöka styra kundens effektuttag genom att, via 

påtryckningar och incitament, påverka kunden till att utföra vissa åtgärder, det är dock elanvändarens 

individuella val som styr utfallet [24]. 

 

Vad gäller nätbolagen är deras främsta verktyg för att uppnå indirekt laststyrning utformningen av sina 

nättariffer. Då på ett sådant sätt att tariffen gynnar kunder som har en jämnare belastningskurva 

alternativt flyttar sina lasttoppar från höglastperioder till låglastperioder [14]. Exempel på sådana 

tariffer är tidstariff och effekttariff [30], för mer information om olika tariffer och dess utformning se 

avsnitt 2.5 Elkostnad och elnätstariffer. En elleverantör kan på liknande sätt försöka påverka sina 

kunder till att lastförflytta genom dynamisk prissättning, till exempel mot elpriset på spotmarknaden 

Nord Pool [30]. Tanken är därmed att elkonsumenten ska förändra sitt beteende utifrån prissignaler 
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och till exempel tvätta under låglastperioder, så som nattetid, för att gynna sin egen ekonomi [14]. Andra 

hävdar att indirekt laststyrning är någonting som bör regleras då det annars finns risk för oväntade 

lastprofiler som kan skapa problem för nätägaren, speciellt om laststyrningen är beroende av momentan 

prissättning [24].  

3.1.2 Direkt laststyrning 

Direkt laststyrning innebär, till skillnad från indirekt laststyrning, en avsiktlig begränsning av 

effektuttaget som antingen är utförd av elanvändaren eller av energiföretaget [24]. Direkt laststyrning 

kan utföras med hjälp av två olika typer av system, antingen via så kallad hård bortkoppling vilket 

innebär att man helt kopplar bort lasten under en viss tidsperiod eller via mjuk bortkoppling där lasten 

istället endast reduceras under en viss tidsperiod [30]. Hård bortkoppling ställer större krav på lasten 

som ska bortkopplas då systemet måste klara av att vara helt avstängt under en viss period [30]. Ett 

exempel på passande objekt för hård bortkoppling skulle vara ett uppvärmningssystem med 

ackumulatortank [30]. 

 

Direkt laststyrning öppnar upp för nya tekniker och nya tjänster för efterfrågeflexibilitet så som att 

erbjuda styr- och reglerlösningar till diverse system och apparater med hjälp av exempelvis 

timspotpriset på el och väderprognoser [30]. Andra exempel på styrmöjligheter som inte kräver att 

konsumenten ändrar sitt beteende är att låta hushållsapparater styras och agera utefter  prisvariationer 

alternativt belastningen på nätet. 

3.1.3 Återvändande last  

När  styrningen av effektuttaget upphör, speciellt om det inte finns ett smart reglersystem utan det 

handlar om så kallad hård styrning, uppstår ett ökat eleffektbehov [24]. Detta fenomen kallas 

återvändande last och kan innebära ett problem för elnätets kapacitet och elbalansens upprätthållande 

[24]. Hur den återvändande lasten ser ut beror framförallt på hur stor andel värmeenergi som bortstyrts 

och därigenom förlorats under styrtiden [24]. Effektkurvans utseende vid tidpunkten för den 

återvändande lasten beror även på andra faktorer så som antalet inkopplade elektriska apparater samt 

värmesystemets maximala kapacitet [24]. 

 

Om ingen styrning sker, även efter själva nedregleringsperioden, kommer mest troligt effektuttaget öka 

till den maximala kapaciteten samma stund som styrningen upphör [24]. Den effekttopp som då skulle 

inträffa kan utgöra störe problem än den ursprungliga toppen hade gjort. Till exempel skulle en 4 

timmars lång avstängning av ett värmesystem i ett småhus med direktverkande elradiatorer innebära 

en återvändande lasttopp cirka 4 gånger större än effektuttaget just innan avstängning [24]. Även 

varmvattenberedare har ett högt effektuttag vid återinkoppling om inte även återinkopplingsfasen styrs 

för att undvika detta [31]. 

 

Då värmeförlusterna i ett hus är starkt beroende av utomhustemperaturen ökar problemen med både 

återkommande last och en generell ökning av effektbehovet vid låga utomhustemperaturer [24]. Det är 

därför extra viktigt att sprida ut och styra det uppdämda effektbehovet som finns efter en nedreglering 

under kalla perioder [24]. Någon typ av smart styrning är därför nödvändig vid laststyrning inte bara 

för att säkra boendekomforten utan även för att minimera den återvändande lasten och de problem den 

skulle medföra [31]. 

 

  



20 

 

4 Litteraturstudie 

Detta avsnitt innehåller en litteraturstudie som ämnar svara på frågan om vilka förändringar i 

effektuttag som kan förväntas vid tariffstyrning samt vid installation av onlinemätning och annan 

möjliggörande teknik. En kortare sammanfattning av de båda delavsnitten tillsammans med en tabell 

som sammanfattar potentialen för laststyrning utifrån beteendeförändring hos kunder och tekniska 

installationer avslutar avsnittet. 

4.1 Total potential för laststyrning i Sverige  
Det finns en stor potential för laststyrning i Sverige, och i studier utförda mellan 2006 och 2013 har den 

totala efterfrågeflexibiliteten för Sveriges hushåll och industrier bedömts ligga mellan 1 300 och 2 600 

MW, varav uppskattningsvis 500-1 000 MW utgörs av lastförflyttningspotential inom industrin [32]. 

Samtidigt uppskattar Elforsk (2014) att samma potential uppgår till 2 000 MW för industrin och mellan 

500 och 1500 MW för hushållen, vilket skulle innebära en total laststyrningspotential på mellan 2 500 

och 3 500 MW [33]. Den sammanlagda laststyrningspotentialen kan enligt Mökander (2014) öka till 

mellan 3 000 och 4 400 MW i framtiden [34]. Att utnyttja potentialen för efterfrågeflexibilitet kan ha 

stora ekonomiska fördelar, enligt en rapport från 2011 utförd av Sweco Energy Markets uppskattas den 

årliga besparingspotentialen för slutkonsumenterna till 3,7 miljarder SEK medan de sociala vinsterna 

beräknas uppgå till 9,2 miljoner SEK [35]. Beräkningar baserade på data från år 2010 visar att en nivå 

av efterfrågeflexibilitet på 1 400 MW skulle vara tillräckligt för att ersätta majoriteten av all 

sekundärreglering orsakat av obalans [36]. Värdet av en sådan reglering beräknades till 305 miljoner 

SEK i samma studie och då också detta baserat på data från 2010 [36]. 

 

Det har gjorts en rad studier i syfte att undersöka laststyrningspotentialen i de svenska hushållen och 

huruvida detta skulle kunna användas som ersättning vid avvecklingen av effektreserven. Enligt Persson 

m.fl. (2012) finns den största potentialen i elbaserade värmesystem och en styrning av 

värmeproduktionen i de 1,2 miljoner småhus med elvärme som fanns i Sverige 2012 skulle teoretiskt 

sett innebära att flera tusen MWh blir tillgängligt för reglering [14]. Detta skulle på längre sikt innebära 

att dessa småhushåll skulle kunna vara en väsentlig del i balanseringen av elsystemet, speciellt vid 

utfasningen av effektreserven [14]. I en studie utförd av Sweco under 2011 påvisades liknande 

uppskattningar av potentialen för styrbar effekt hos hushållskunder med elvärme, omkring 2 000 MW 

[35]. Dessutom skriver Fritz (2013) att man på goda grunder kan anta att potentialen för laststyrning är 

minst lika stor hos både industrin och större fastighetsägare [19]. Även de kunder som inte har 

elvärmesystem anses enligt Fritz (2013) kunna utgöra en del i regleringen av elnätet genom exempelvis 

elpannor i fjärrvärmesystemet som kan sänka efterfrågan på el under låglastperioder, elbilar som kan 

jämna ut belastningen om laddning sker under perioder som präglas av låg belastningsgrad och 

dessutom kan hushållsapparater så som vitvaror och disk- samt tvättmaskiner styras [24]. 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att Sveriges totala potentiella laststyrninsförmåga uppgår till 

mellan 1 300-4 000 MW, varav mellan 500-2 000 MW anses vara kopplat till hushållen och 500-2 000 

MW till industrin. Dessutom anses hushållskunder med elbaserad värme vara de hushållskonsumenter 

med störst laststyrningspotential. 

4.2 Möjliggörande teknik för laststyrning och efterfrågeflexibilitet 
För att göra laststyrning genomförbar krävs tekniska lösningar, antingen för att underlätta eller 

möjliggöra en beteendeförändring eller i form av ett automatiserat styrsystem. Marknaden för denna 

typ av teknik har växt de senaste åren och idag finns flertalet olika typer av tekniska lösningar för att 

antingen underlätta eller möjliggöra laststyrning. 

4.2.1 Reglering av värmesystem 

I Sverige fanns 2012 omkring 300 000 bergvärmepumpar installerade [14]. Om alla beräknas gå 

kontinuerligt, vilket inte är orimligt under kalla vinterdagar, är den ackumulerade effekten över 600 

MW [14]. Dessutom fanns det 2005  närmare 300 000 småhus med direktelvärme i Sverige med en total 
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teknisk potential för laststyrning på 1 500 MW, vilket innebär att de tillsammans skulle kunna ha en 

avsevärd påverkan på landets effektuttag [31], [14].  

 

Fältstudier har visat att det generellt sett är möjligt att med stor grad av flexibilitet flytta värmelast 

mellan olika timmar på dygnet utan att boendekomforten äventyras [14]. I vilken takt avsvalningen av 

huset sker, och således i vilken grad komforten påverkas, vid en lastreduktion beror på en rad olika 

faktorer. Ett oisolerat hus kommer naturligtvis svalna i snabbare takt än ett välisolerat, och även täthet 

och byggnadstyp (exempelvis trä eller stenkonstruktion) är väsentliga faktorer [14]. Vid 

värmelastreduktion kan en förvärmning ske, dock anser Persson m.fl (2012) att en kortvarig lastökning 

inte hinner påverka avsvalningsförloppet nämnvärt då den innbyggda trögheten i systemet och 

huskroppen innebär att höjningen endast ökar temperaturen i luften [14]. Detta leder till en ökad 

avsvalningstakt initialt eftersom luftomsättningen snabbt för bort extraenergin som tillförts luften [14]. 

 

Även utomhustemperturen har stor påverkan vad gäller den faktiska möjligheten för värmelaststyrning, 

under varmare dagar är effektbehovet lågt vilket därigenom begränsar den potentiella 

laststyrningsförmågan [14]. Denna typ av begränsning finns inte vid lägre utomhustemperaturer, då blir 

istället problemet att lastreduktion inte kan ske under en längre tid utan något typ av energilager [14]. 

Med detta resonemang ökar därmed den potentiella laststyrningen med sänkt utomhustemperatur, 

dock endast ner till en viss gräns [14]. Då utomhustemperaturen är så låg att värmesystemet inte klarar 

av att tillfredsställa värmebehovet sjunker potentialen för laststyrning [14]. Denna bryttemperatur är 

densamma som den dimensionerande utomhustemperaturen vilken varierar från -15°C i söder till -38°C 

i norr [14]. Graden av laststyrningsförmåga är därmed starkt kopplad till utomhustemperaturen [14].  

 

Flera typer av värmesystem kan laststyras, bäst lämpat är dock värmesystem med hög 

värmelagringskapacitet, så som vattenburna system med ackumulator [24]. Även andra elvärmesystem 

kan laststyras, men då måste istället själva huskroppen användas som lager för värmen [24].  

 

Berg- och markvärmepump 

För en elpanna gäller att 1 kWh el motsvarar 1 kWh värme vilket medför att effektstyrningspotentialen 

är linjärt beroende av utomhustemperaturen, ned till den dimensionerande utomhustemperaturen [14]. 

Laststyrningspotentialen hos en bergvärmepump ser annorlunda ut, där påverkas den potentiella 

effektstyrningen istället indirekt av utomhustemperaturen [14]. Simuleringen i figur 11 är baserad på en 

villa med 180 m2 uppvärmd yta, en god isolering och en dimensionerande utomhustemperatur på -21°C 

[14]. Detta  skulle leda till ett effektbehov, för att upprätthålla en inomhustemperatur på 21°C, på 

omkring 10 kW förutsatt att värmepumpen antas ha en täckningsgrad på 70 % [14].  
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Figur 11. Det simulerade värmebehovet i jämförelse med effektuttaget för en bergvärmepump.[14] 

Effektuttaget från en bergvärmepump är således ej  linjärt beroende av utomhustemperaturen, på grund 

av värmepumpens täckningsgrad finns en brytpunkt då kompressorn inte längre räcker till och en 

elpatron går in för att kompensera. Detta  sker vid -8°C i figur 11 [14]. Vid temperaturer lägre än denna 

brytpunkt har all extra tillförd effekt samma verkningsgrad som en elpanna vilket leder till fenomenet 

att samma lastreducering kan ge olika stort utfall på nätet beroende på utomhustemperaturen [14]. Till 

exempel skulle alltså en lastförflyttning på 4 kWh/h vid 0°C i figur 11 ge en verklig lastreduktion på nätet 

med 1 kW eftersom det endast är värmepumpen som är igång. Om samma lastförflyttning sker vid -15°C 

skulle detta istället innebära en lastreduktion på nätet med 4 kW eftersom att även elpatronen då 

används [14]. 

 

Andra positiva konsekvenser vid styrning av värmesystem 

En välbalanserad reglering av ett hushålls uppvärmningssystem kan sänka energiförbrukningen på olika 

sätt, främst då det möjliggör en jämnare temperaturreglering vilket gör att den boende ofta kan sätta ett 

lägre börvärde för inomhustemperaturen utan att det upplevs kallt inomhus [14], [19]. Dessutom 

innebär ett bättre reglersystem att övertemperaturer på grund av ytterligare värmekällor, så som spis, 

ugn och tvapparat, kan undvikas [14]. Detta styrks av flera undersökningar som visar att de boeende 

väljer att sänka sin inomhustemperatur efter installation av ett mer avancerat reglersystem [14], [19]. 

Andra positiva faktorer som bör nämnas är att reglersystemet även ger möjlighet till en ökad trygghet 

för kunden via övervakningen av värmesystemet [19].  

4.2.2 Effektvakt 

En effektvakts funktion är att stänga av viss utrustning när det sammanlagda effektuttaget når ett visst 

värde. Utan någon kompletterande styrning är effektvakten således ett hjälpmedel vid hård styrning 

[30]. All typ av utrustning kan kopplas till en effektvakt men det som anses mest gynnsamt är att slå 

ifrån system med inbyggd värmetröghet där en temporär avstängning inte ändrar boendekomforten 

markant, så som elvärmesystem eller en varmvattenberedare [30]. Alltså kan en effektvakt gå in och slå 

av exempelvis värmepumpen om många andra effektkrävande laster är igång samtidigt [30]. En 

effektvakt, se figur 12, ger därmed kunden möjlighet att begränsa sitt eget effektuttag men kan dock ge 

viss komfortpåverkan då kunden inte kan använda all sin effektförbrukande utrustning samtidigt [30]. 
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Figur 12. Effektvakt från ELTEX of Sweden för avreglering av exempelvis elvärme och varmvattenberedning.[37] 

En effektvakt kan leda till lägre kostnader för kunden förutsatt att denne har en tariff som ger incitament 

för reducerat alternativt utjämnat effektuttag [30]. En beräkning utförd utifrån en säkringstariff 

resulterade i en återbetalningstid mellan 2 och 4 år beroende på nuvarande säkringsgrupp och val av 

effektvakt [30]. Nylén (2011) hävdar i sin studie ”Möjligheter och hinder för laststyrning” att det skulle 

krävas direktiv och regleringar för minskat effektuttag om effektvakter ska bli ett intressant alternativ 

för större kundgrupper [30]. 

4.2.3 Energilager 

Ett sätt att styra sin last utan att sänka komfortnivån är genom att använda sig av någon typ av 

energilager. Då laddas energilagret under låglasttimmar för att sedan använda den lagrade energin 

under höglasttimmarna och på så sätt jämna ut effektuttagskurvan [10]. Ett energilager möjliggör 

därmed samma typ av laststyrning som vid efterfrågeflexibilitet med undantaget att kunden inte 

behöver ändra sitt beteende [10]. De tekniker som kan användas till energilager är främst 

ackumulatortankar eller batterier [10] 

 

Batterier 

Tesla är ett av de företag som tagit fram batterier för energilagring i hushåll [38]. Deras version är ett 

väggmonterat litiumjon batteri som kan lagra upp till 6,4 kWh med ett maximalt effektuttag på 3,3 kW, 

har ett kontinuerligt effektuttag på 2,0 kW och en maximal ström på 9,5 A [38], [39]. Batteriets 

laddningscykel har en verkningsgrad på 92,5 % och en garatitid på 10 år [38]. Priset ligger på $ 3000 

eller cirka 30 000 SEK (det är brukligt att räkna med en faktor 10 vid omvandligt från dollar till svenska 

kronor shablonmässigt på grund av skatter och andra avgifter i Sverige) [39]. Ett beräkningsexempel 

utifrån en standardvilla på strax under 150 m2 med en årlig energiförbrukning på 7 400 kWh [40]. Villan 

antogs vara belägen i nordöstra USA och elpriset sattes till 15 cent/kWh vilket motsvarar ett ungefärligt 

elpris på 1,25 SEK/kWh [40]. Vad gäller investeringskostnad, har man i studien valt att räkna på köp av 

två batterier, en växelriktare samt installationskostnader vilket gav en totalkostnad på $8 300 eller 

83 000 SEK [40]. Medräknat förluster vid upp- och urladdning samt förluster i växelriktaren beräknas 

två Tesla Powerwall batterier i detta fall, med ett tariffbyte till en tidsdifferentierad tariff, ge en årlig 

besparing på omkring $274 eller 2 740 SEK [40]. Dock innebär den höga investeringskostnaden en 

återbetalningstid på nära 38 år [40].   

4.2.4 Varmvattenberedning 

Alla typer av varmvattenberedning kan laststyras, men speciellt fördelaktiga anses elektriska 

varmvattenberedare med vattentankar vars inbyggda energilagringskapacitet gör dem väl anpassade för 

laststyrning. Förutsatt att beredaren har tillräckligt stor volym för att tillfredställa behovet vid en 

eventuellt frånkoppling kan en sådan beredare frånkopplas under relativt långa perioder utan att 

komforten försämras [24]. Viktigt att poängtera vad gäller avstängning av varmvattenberedare är att 
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hänsyn måste tas till återuppladdningsperioden för att undvika komfortpåverkan och problem med 

återkommande last [24].  

 

Potentialen för laststyrning av varmvattenberedare kan uppgå till hela dess installerade effekt, vanligen 

cirka 3 kW, under vissa kortare perioder. I genomsnitt beräknas dock laststyrningspotentialen ligga 

kring 1 kW per varmvattenberedare och hushåll [24]. 

4.2.5 Ventilation och luftkonditionering 

Genom att bättre reglera ventilationen kan effektbehovet ändras avsevärt då man genom strypning av 

ventilationen kan minska den specifika värmeförlusten. Ett vanligt mått på den specifika värmeförlusten 

är 50 W/K vilket vid -10°C motsvarar ett effektbehov på 1,5 kW [24].  

 

Även luftkonditionering kan användas för laststyrning, speciellt i länder med varmare och fuktigare 

klimat där perioder med mycket höga temperaturer kan orsaka effekttoppar på elnätet. Ett bekymmer 

med lasttsyrning av luftkonditioneringssystem är att det inte finns någon inbyggd 

energilagringskapacitet och den kylda luften värms snabbt upp om kylaggregatet är frånkopplat någon 

längre stund [24]. Detta innebär att laststyrning vid dessa tidpunkter med  höga temperaturer kommer 

ge en negativ inverkan på komforten, och för att motverka detta måste styrning ske under korta och 

upprepade perioder [24]. En tillfällig effektreducering på några kW anses dock möjlig [24]. 

4.2.6 Elapparater  

De elapparater som har en tillräckligt stor effektförbrukning för att vara intressanta för laststyrning är 

främst vitvaror så som disk- och tvättmaskiner samt spis. En ungefärlig effektförbrukningen vid drift av 

olika typer vitvaror presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Effektförbrukningen vid drift av vanliga elektriska hushållsapparater. 

Apparat Effekt (kW) Referens 

Diskmaskin 2,0  [41] 

Frys, äldre 0,2  [41] 

Frys, nyare 0,12  [41] 

Kyl, äldre 0,15  [41] 

Kyl nyare 0,1  [41] 

Spisfläkt 0,2 [41] 

Induktionsplatta 1,8  [42] 

Glaskeramikplatta 1,75  [42] 

Gjutjärnsplatta 1,5  [42] 

Ugn 1,5  [41] 

Tvättmaskin 1,25-2,0  [24], [41] 

Torktumlare 2,0 [41] 

 

En disk- respektive tvättmaskin och torktumlare förbrukar enligt tabell 2 uppemot 2 kW var och är 

därmed potentiella laststyrningsobjekt som kan styras till att köras under låglasttimmar med hjälp av 

beteendeförändring och underlättande tidsstyrning vilket många nyare apparater är utrustade med [24]. 

För att laststyra spis och ugn krävs en beteendeförändring från användarens sida innebärande en 

tidsförflyttning av matlagningen. Däremot kan det finnas en viss möjlighet till automatiserad 

laststyrning av kyl och frys, tidigare studier har visat på en nationell laststyrningspotential på upp till 

300 MW [32]. Ett arbete som ämnade utreda huruvida kylskåp kan användas som reglerkraft kom till 

slutsatsen att sveriges kylskåp, genom frekvensreglering, har en regleringskapacitet som uppgår till -30 

MW vid uppreglering och 66 MW vid nedreglering [32]. Om man som elanvändare väljer att bruka sina 

elektriska apparater vid tidpunkter utanför topplasttimmarna finns därmed en väsentlig potential för 

laststyrning. Ett annat exempel på smart styrning av elektriska hushållsapparater återfinns i Norra 

Djurgårdsstadens projekt ”Aktiva huset” där man låtit installera tvättmaskiner som själv bestämmer när 
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de körs utifrån information om just prisvariationer [14]. Annan teknik som kan förekomma inom direkt 

laststyrning är effektvakter och energilager i form av exempelvis batterier [24]. 

4.2.7 Belysning  

Belysning har inte en betydande potential för laststyrning när det kommer till hushållskunder, däremot 

bedöms det finnas viss potential i större lokaler så som skolor, kontor, idrottsanläggningar, 

industrilokaler etc. [24]. Exempel på åtgärder för att minska belysningens effektanvändning är 

närvarostyrning och, kanske framförallt, byte till energieffektiva lampor med lägre effektbehov [24]. En 

energisnål lampa kan ha 5 gånger mindre effektbehov än en konventionell glödlampa, och ger dessutom 

ifrån sig mindre värme vilket innebär att mindre kylning krävs under den varma delen av året [24]. Det 

innebär dock samtidigt att mer effekt krävs för uppvärmning under kalla perider och tillsammans med 

det kalla klimatet i norra Sverige ges ett sådan argument till varför belysning inte anses utgöra en stor 

potential för laststyrning i detta område. 

4.3 Potential till indirekt laststyrning hos hushållskunder 

Flertalet studier har visat att den drivande faktorn för att motivera människor att ändra sitt beteende är 

den ekonomiska, alltså att förändringen i beteende förväntas ge ekonomisk vinning i form av lägre 

elkostnader för hushållet [10], [43], [44]. Det finns dock även andra incitament, så som att verka för en 

hållbar utveckling och känna sig som en aktiv del i samhället [43]. Samtidigt visar en enkätundersökning 

att för små ekonomiska incitament är den huvudsakliga anledningen till varför människor generellt sett 

väljer att inte ändra sitt effektuttag [43]. Olika typer av laster har även visat sig upplevas olika svåra för 

kunderna att förflytta, och förutsättningarna för lastsförflyttning ser ofta väldigt olika ut mellan 

kunderna [10]. Till exempel upplevs ofta aktiviteter så som duschning och matlagning svåra att 

tidsförflytta [14]. Dessutom har villakunder med en elbaserad uppvärmning större möjlighet att 

lastförflytta än en villa med ett annat värmesystem [10], för mer om potentialen för värmesystem se 

avsnitt 4.4 Potential till direkt laststyrning hos hushållskunder. Andra faktorer som spelar in i vilken 

nivå av lastförflyttning som är rimligt att förvänta sig är tariffstrukturen och kostnadsnivån [10].  

 

I ett pilotprojekt utfört i östra England rörande onlinemätning och olika typer av visuell feedback 

angående kundens energi- respektive effektuttag gavs de tre olika monitorerna Solo, Duett och Trio ut 

till totalt 226 hushåll av de 275 som ingick i studien (resterande kunder agerade kontrollgrupp) [45]. 75 

hushåll testade Solomonitorn som var den enklaste av dem med en monokromatisk display som 

tillhandahöll information angående elanvändningen i realtid, hur mycket el som konsumerats varje dag 

uttryckt antingen i kWh, kostnad eller koldioxidutsläpp samt gav kunden möjlighet att ställa in en daglig 

målförbrukning som kunden sedan kunde se om denne lyckats hålla [45]. Duetmonitorn gavs till 75 

andra hushåll inom testgruppen och var något mer avancerad då den hade alla Solomonitorns 

funktioner på en av dess två skärmar (se figur 13) medan den andra skrämen kunde ge information 

angående förbrukningen för varmvattenberedare och radiatorer samt för maximalt sex 

hushållsapparater [45]. Den mest avancerade monitorn, Trio, gavs till de resterande 76 

hushållskunderna i testgruppen och hade en färgskärm samt en rad övervakningsfunktioner, utöver de 

som fanns tillgängliga i Solo- respektive Duettmonitorn, så som uppvärmning, varmvattenanvändning 

och upp till 100 elektriska apparater [45]. Dessutom fanns det möjlighet att se informationen grafiskt 

för att möjliggöra och förenkla för kunderna att själva analysera sitt eget förbrukningsmönster [45]. 

Försöket pågick under 2008-2009 och författarnas slutsatser var att monitorerna måste ha ett attraktivt 

utseende samt tillhandahålla flexibel och lättförstådd information som enkelt kan kopplas ihop med 

praktiska aktiviteter, till exempel ansåg många användare att förbrukningen mätt i koldioxidutsläpp var 

för abstrakt för att ge förståelse och därigenom även utslag på resultatet [45].  
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Figur 13. De tre olika typerna av visualiseringsmonitorer som användes i studien. Från vänster till höger visas 
Solo, Duett respektive Trio. [45] 

I en studie utförd av Bartusch och Alvehag i samarbete med Sala-Heby Energi Elnät AB observerades 

stor variation på efterfrågeflexibiliteten mellan hushåll och inte minst mellan olika boendetyper. 

Efterfrågeflexibiliteten visade sig större hos villakunder än hos bostadsrätts- samt hyresrättskunder 

något som enligt författarna kan förklaras av bristfällig information till bostadsrätts- samt 

hyresrättskunder [46]. Trots dessa variationer visade studien att prissignaler i form av nättariffer totalt 

sett implicerar ett förändrat beteende hos nätbolagets hushållskunder så att laster förflyttas från 

höglastperioder till låglastperioder samt att topplasten minskar, en effekt som fortgår även på lång sikt 

vad gäller villor [46]. Ingen undersökning huruvida beteendeförändringen är långvarig gjordes för 

lägenhetskunder och därför drogs ingen slutsats angående detta inom förvarande studie.  

4.3.1 Observerad eller simulerad lastreduktion i Sverige 

Undersökningar som utförts inom Market Design (ett forskningsprogram inom Elforsk sponsrat av 

Svenska Kraftnät tillsammans med flera energibolag) har indikerat att omkring 20 % av konsumenterna 

skulle godta ett byte av tariff, och att dessa konsumenter i genomsnitt halverade sitt effektuttag under 

höglastperioder [43]. Extrapolerat till att innefatta hela Sverige skulle detta innebära en potentiell 

laststyrning på 1 000 MW [43]. Dock framhåller författarna Damsgaard och Fritz (2006) att detta 

troligtvis är ett överskattat värde mot det man kan förvänta sig i praktiken [43].  

 

I en studie av Sweco Energy Markets som gjorts 2011 för Näringsdepartementet simulerades 

priseffekterna av en ökad efterfrågeflexibilitet, något som gjordes genom att, baserat på underlag från 

Energimarknadsinspektionen, anta att 900 000 hushåll (70 % av sveriges eluppvärmda hus) kommer 

att ha timvis mätning och ett kontrakt kopplat till elspotpriset inom 15 år  [36]. 700 000 av dessa antogs 

ha en automatisk styrning inom dessa 15 år [36]. Hushåll med automatiskt styrsystem bedöms kunna 

sänka sitt effektuttag  med 2 kW vid normala prisvariationer och 3 kW vid tidpunkter med temporärt 

höga priser. Den reglerbara eleffekten bedömdes motsvara, i genomsnitt, 3 kW vid prisspikar i hushåll 

utan styrning. Simuleringarna visade då på en genomsnittlig sänkning av elpriset med 385 SEK/MWh 

under de 11 dygn som studien innefattade [36]. 

 

Sollentuna Energi 

Nätbolaget Sollentuna Energi var först i Sverige med att  införa tidsdifferentierade effekttariffer för sina 

kunder, något de gjorde under 2001 [24]. Sollentuna Energis nätbolag hade sedan tidigare ett 

fjärravläsningssystem med timavläsning installerat hos samtliga 24 000 kunder som 2001 bestod av 

12 000 lägenhetskunder, 8 000 villakunder och 4 000 radhuskunder [24]. Tariffens uppbyggnad 

förändrades under de första åren men har sedan 2004 inneburit att effektavgiften beräknas utefter 

medelvärdet av kundens tre högsta timeffektuttag varje månad, dock endast under vardagar mellan 

klockan 07 och 19. Övrig tid påverkar inte effektuttaget kundens elnätskostnad [24]. 
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Som en del i uppföljningen av införandet av effekttariffen gjordes en marknadsundersökning under 

hösten 2002 på omkring 1 000 av Sollentuna Energis elnätskunder vilken visade att 78 % skulle föredra 

att gå tillbaka till en säkrings- och energibaserad tariffstruktur, och enbart 8 % föredrog att debiteras 

utifrån sitt effektuttag [24]. Den främsta anledningen till detta ansågs vara att många kunder hade svårt 

att skilja på energi och effekt samt att det finns en vana att betala för sin energianvändning [24]. 

Sollentuna Energi hade fram till och med 2005 blivit anmäld till Energimyndigheten vid fyra tillfällen 

av kunder som ansåg effekttariffen oskäligt krånglig, de har dock aldrig fällts [24]. 

 

En analys för att undersöka effekterna av införandet av effekttariffer hos Sollentuna Energi har gjorts 

2004 av Vattenfall Utveckling AB där fokus lades på de tre säkringsgrupperna 16, 20 och 25 A. 20 kunder 

valdes ut i respektive grupp dock kunde denna analys inte påvisa några signifikanta förändringar i dessa 

kunders förbrukningsmönster [24]. 

 

Sådan en analys av effekttariffens konsekvenser utfördes 2014 av forskningsavdelningen för energi- och 

effekthushållning vid LTH vilken visade på en viss förbättring av nätbolagets lastfaktor, alltså ett mått 

på hur jämnt effektuttaget på nätet är, under månaderna februari, april, maj, juni, juli och november 

[33]. Dessutom uppskattades eventuella förändringar av villakunders konsumtionsmönster som 

måttliga, analysen tyder på att Sollentuna Energis villakunder reducerade sin elförbrukning under 

höglasttimmarna med 2,3 % sommartid och 1,3 % vintertid jämfört med en referensgrupp i Saltsjö-Boo 

[33]. Analysen visar dock inga liknande effekter bland nätbolagets bostadsrättskunder och då 

referensgruppen inom hyresrättskunder ej ansågs representativ drogs inga slutsatser angående dessa 

[33]. Trots måttlig uppmätt förändring i kundernas beteendemönster visar denna studie att 

effekttariffer påverkar hushållskundernas syn på och avsikt att lastförflytta påtagligt [33]. Denna studie 

indikerar därmed att det finns ett svagt samband mellan införandet av effekttariffer och ökad 

efterfrågeflexibilitet samt att de faktorer som påverkar husållskunderna mest i denna fråga är i vilken 

utsträckning deras beteendeförändring genererar positiva effekter så som ekonomiska besparingar, 

minskad miljöpåverkan och klimatpåverkan [33].  

 

Enligt Sollentuna Energis  egen bedömning har införandet av en tidsdifferentierad effekttariff resulterat 

i en ungefärlig reducering av det maximala effektuttaget med 5 % [24], [46]. Sollentuna Energi 

uppskattar att dessa effektbesparingar inneburit att de undvikit ökningar av den abonnerade effekten 

från överliggande nätägare med cirka 5 % och att tariffbytet gett en årlig vinst på omkring 2,9 MSEK 

[24].  

 

Sala Heby Energi Elnät 

Sala Heby Energi Elnät införde under 2006 en effektbaserad tidsdifferentierad nättariff för en mindre 

grupp av sina villakunder som en del i ett första steg mot att implementera tariffen för samtliga kunder 

[46]. Den första oktober 2009 infördes samma tariff för sådan två mindre grupper, denna gång 

innefattades hyresrätts- och bostadsrättskunder [46]. Tariffen som infördes bestod dels av en fast avgift 

som bestäms av säkringsstorleken och dels av en rörlig effektavgift som beror av medelvärdet av de fem 

högsta uppmätta timvärdena för effektuttag under höglasttimmar [46]. Höglasttimmarna sattes till 

vardagar mellan klockan 07 och 19, medan resterande tid ansågs vara låglasttimmar under vilka 

effektavgiften ej debiterades. Dessutom varierade effektavgiftens storlek beroende på säsong, under 

sommarmånaderna (april till oktober) var den lägre och under vintermånaderna (november till mars) 

högre [46].  

 

Eventuella förändringar i kundernas efterfrågeflexibilitet på grund av den nya tariffen utvärderades i en 

studie av Bartusch och Alvehag (2014) genom att jämföra dessa tre kundgruppers elanvändning, 

förbrukningsmönster och effektttag före och efter införandet av tariffen [46]. Gruppernas storlek var 38 

villakunder, 29 bostadsrättskunder och 28 hyresgästskunder [46]. Undersökningen visade att det 

genomsnittliga maximala effektuttaget minskade efter införandet av tariffen i samtliga fall och under 

samtliga perioder, med undantag för vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 vilka båda var betydligt 

kallare än de övriga i mätserien [46],  [47]. Trots detta reducerades effekttopparna i genomsnitt med 
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omkring 5 % eller 0,35 kWh/h för samtliga grupper och cirka 7,5 % eller 0,75 kWh/h för villakunder 

under de observerade vintersäsongerna (2006-2012  för villakunder och 2009-2012 för övriga) [46]. En 

faktor som bör tas i beaktande är att villorna i studien hade olika typer av uppvärmningssystem vilket 

medför att de olika kunderna har olika stor potential för laststyrning. 

4.3.2 Observerad eller simulerad lastreduktion internationellt 

I en utredning över amerikanska hushåll har man noterat att information om sin egen samt andra 

hushålls elförbrukning resulterar i ett minskat eluttag med omkring 2 % [48]. Detta beror troligtvis på 

att denna typ av information dels leder till att kunderna vill uppvisa bra resultat gentemot andra 

samtidigt som kunden kan upptäcka eventuella toppar i sitt elanvändningsmönster [48]. 

 

Examensarbetet ”Evaluation methods for market models used in smart grids” sammanställer ett stort 

antal pilotprojekt i vilken det blir tydligt att onlinemätning med feedback till kunden i de allra flesta fall 

(i 46 av de 51 studerade pilotprojekten som inkluderade onlinemätning) leder till minskad elförbrukning 

[44]. Dessutom visade sammanställningen att återkoppling i realtid generellt genererar en större 

reduktion i elförbrukning jämfört med exempelvis daglig eller veckovis återkoppling [44]. Av de 

studerade pilotprojekten med dynamisk marknadsmodell, 57 stycken, reducerades effekttopparna i 

genomsnitt med 6 % vid användandet av en tidsdifferentierad prissättning, vilket var den prissättning 

som gav lägst resultat [44]. Utifrån dessa pilotprojekt ansågs en rimlig lastförflyttning för 

hushållskunder ligga mellan 5 % och 15 % vid byte till en tidsdifferentierad effekttariff samt införande 

av onlinemätningar i realtid [44]. Denna estimering styrks även av flertalet studier, bland annat Burgess 

och Nye (2008) samt Darby (2006), som visat att feedback till elanvändare kan resultera i ett reducerat 

energibehov hos användaren med mellan 5 % och 15 % beroende på vilken typ av feedback som 

tillhandahålls [49], [50]. Detta skulle medföra en årlig besparing mellan 64-266 SEK för kunden, 

motsvarande 1-4 % jämfört med hushåll som väljer att inte lastförflytta [44].  Ett pilotprojekt utfört i 

Kalifornien, USA resulterade införandet av tariffmodellerna tidsdifferentierad prissättning respektive 

kritisk topp-prissättning  i en minskad elefterfrågan vid topplast med 5 % respektive 13 % [46]. 

 

En storskalig norsk studie vilket omfattade över 10 000 hushållskunder undersökte hur dessa kunder 

reagerade på en tidsdifferentierad nättariff där kostnadsskillnaden mellan låglastperiod och 

höglastperiod var ungefär 0,15 EUR/kWh [51]. Detta resulterade i en efterfrågeflexibilitet kring 0,18 

kWh/h [51]. Dessutom kom författarna till slutsatsen att det finns en god ekonomisk grund för nätbolag 

att implementera tidsdifferentierade nättariffer [51]. En annan norsk pilotstudie utredde 

kundkonsekvenserna av en effekttariff  hos 443 av det norska nätbolaget Istad Nett AS hushållskunder 

med hjälp av data från helåret 2006 [52]. Effekttariffen var i försöket uppbyggd av tre delar: en fast 

avgift på 765 NOK/år, en rörlig energiavgift på 0,18 NOK/kWh och en rörlig effektavgift på 650 

NOK/kW,år [52]. Den rörliga effektavgiften var aktiv under månaderna december, januari och februari 

och debiterades måntagligen utefter det högsta uppmätta effektuttaget på vardagar mellan klockan 07 

och 16 [52]. Detta resulterade i ett minskat effektuttag på mellan 0,07 kWh/h och 0,27 kWh/h beroende 

på tidpunkt på dagen, störst reduktion observerades under morgontimmarna mellan kl. 08-09 och 

minst mitt på dagen [52]. Under timme åtta, som var den timme då hushållen reducerade sitt effektuttag 

mest, reducerades effektuttaget med omkring 9 %, medan medelvärdet för hela dagen var cirka 5 % men 

författarna tror att kundbeteendet skulle förändrats sådan om onlinemätning med feedback till 

kunderna hade införts i samband med försöket [52].  

 

Vattenfall AB i Finland organiserade under 2010 och 2011 en tävling där årets energifamilj skulle utses. 

Målsättningen med tävlingen från Vattenfalls sida var att de deltagande familjerna skulle minska sin 

elförbrukning med 5% [30]. Innan tävlingen utrustades varje hus med mätutrustning för 

realtidsmätning av dels totalförbrukningen men även förbrukningen av olika hushållsapparater och 

eventuell värmepump eller elpanna [30]. Familjernas förbrukning presenterades sedan på en hemsida 

tillgänglig för allmänheten. Utifrån denna information kunde kunderna sedan vidta åtgärder för sänka 

sin förbrukning [30]. Tävlingen fick stort allmänintresse och de tre medverkande familjerna sänkte i 
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genomsnitt sin förbrukning med 20 % under 2010, vilket kan resultera i kostnadsreduktioner mellan 2 

000 SEK och 4 000 SEK för kunden [30]. 

4.4 Potential till direkt laststyrning hos hushållskunder 
Ett sätt att introducera laststryning som inte kräver en beteendeförändring hos kundern och därmed 

inte heller ett lika stort och långvarigt engagemang är via direkt laststyrning. Det finns idag olika former 

av teknik för direkt laststyrning, samt ett växande intresse för smarta hushåll och smarta elnät [14]. Det 

är mest gynnsamt att i första hand rikta in sig på de omkring 1,2 miljoner hushåll med elvärme enligt E. 

Persson m.fl (2012), eftersom att uppvärmning står för majoriteten av hushållens elförbrukning vilket 

innebär stor potential för laststyrning samt hög mottaglighet för ekonomiska incitament [14]. En annan 

fördel med att reglera hushållens värmesystem är att laststyrning i många fall kan ske utan att kundens 

känsla av komfort försämras tack vare byggnadens och systemets värmetröghet [14]. 

 

Då direkt laststyrning innebär ett ingripande i en elanvändares beteendemönster från ett utomstående 

system får det konsekvenser för kunden, och även både för elleverantören samt elnätsägaren [24]. I 

bästa fall ska den direkta laststyrningen inte märkas av kunden, alltså inte innebära en försämrad 

komfort eller ökad ansträngning [24]. Vissa kunder kan dock vara villiga att göra vissa kompromisser 

angående sin komfort under vissa omständigheter vilket innebär att det, ur laststyrningssynpunkt, är 

viktigt att kunderna har förståelse för vad laststyrning skulle innebära för just deras hushåll [24]. Detta 

då denna förståelse är vad som kommer forma kundernas attityd samt åsikt om både elnäts- och 

energiföretaget och även deras acceptans för laststryningsprogram och vilja att själva installera 

laststyrningssystem [24]. 

4.4.1 Observerad eller simulerad lastreduktion i Sverige 

Potentialen för laststyrning av vattenburna värmesystem uppskattas ligga mellan 3-4 kW per hus [24]. 

Flertalet fältstudier har kommit fram till att omkring 2 kW av ett hushålls totala värmelast kan laststyras 

med hjälp av modern reglerteknik utan att boendekomforten ändras nämnvärt [19]. Det finns dock de 

som har en mer restriktiv syn på direkt laststyrning, till exempel hävdar Moritz (2004) att direkt 

laststyrning ej lämpar sig för mindre elkunder och att potentialen för laststyrning i eluppvärmda 

villorendast uppgår till 0,3 kW per hushåll förutsatt att inomhustemperaturen ej ska sjunka mer än 2°C 

[53], [54]. Detta skulle även medföra att laststyrning innebär en tiofaldig kostnad jämfört med 

kostnaden för nyproduktion av el [53]. Större förbrukare med hög förutsägbar förbrukning utgör dock, 

enligt Moritz (2005), en mer intressant grupp där fördelarna kan överväga nackdelarna [54]. 

 

Demonstrationsprojekt i sammarbete med Jönköping Energi 

I ett demonstrationsförsök tecknades avtal med 50 småhuskunder med direktelvärme och 

varmvattenberedare anslutna till samma nätstation hos Jönköping Energi [31]. Avtalet för medverkan i 

försöket innebar en ersättning på 300 SEK per år vilket mottogs utan motsättningar från kundernas sida 

[31]. Mätutrustningen som användes hade ett tidsintervall på 6 minuter mellan mätningarna och 

styrningen skedde så att 67 % av elvärmen reglerades ned vid 5 separata tillfällen mellan kl. 08-10 [31]. 

När nedregleringen av elvärmen skedde bestämdes utifrån förväntad utomhustemperatur och valdes till 

tilfällen då låg utomhustemperatur förväntades, den lägsta uppmätta utomhustemperaturen under ett 

styrtillfälle var -15°C [31]. Dessa försök resulterade i en genomsnittlig laststyrning på 4-5 kW per hushåll 

(exklusive varmvattenberedaren) vid utomhustemperaturer mellan -10°C och -15°C [31]. Under 

försöken framkom inga klagomål från kunderna inom testgruppen [31].  

 

Varmvattenberedaren hos dessa 50 kunder styrdes under en veckas tid mellan kl. 08-11 och tiden för 

nedreglering av varmvattenberedaren lades så att den ej skulle sammanfalla med vare sig de övriga 

hushållens varmvattenberedare eller med effektstyrningen av elvärmen [31]. Dessa regleringar pekade 

på en styrbar effekt kring 0,8 kW, något som är i enlighet med tidigare försök [31]. Dock kunde inte 

resultaten från detta försök avläsas med större noggranhet på grund av sammanlagringen i nätstationen 

[31]. 
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Även förutsättningarna för att använda befintlig utrustning för så kallad hård styrning undersöktes inom 

demonstrationsprojektet [31]. Hård styrning innebär, som tidigare nämnt, att det inte finns någon 

reglering som begränsar den återkommande lasten och testerna gav inget definitivt svar huruvida det 

kan användas som en effektresurs på grund av stora variationer i ålder samt teknik i de befintliga 

systemen [31].  

 

Pilotstudie Vallentuna 

Simuleringar baserade på vedertagna tidskonstanter för värmeöverföring visar att det är möjligt att 

förflytta värmelast på omkring 10 kWh i en normalstor villa från morgonens och eftermiddagens 

höglasttimmar varje dygn utan att inomhustemperaturen förändras mer än 1°C [14]. Detta gäller 

approximativt för samtliga utomhustemperaturer [14]. Så mycket som 15 kWh lastförflyttning beräknas 

möjlig om viss komfortpåverkan kan accepteras [14]. Dessa simuleringar följdes senare upp med 

fältundersökningar där man lät installera ett styrsystem som tillät kunden att ställa in en önskad 

inomhustemperatur [14]. Fältundersökningarna verifierade simuleringsresultaten då man genom 

mätningar av inomhustemperaturen och avsaknad av kundklagomål kunde fastställa att 10 kWh 

lastförflyttning inte påverkar boendekomforten nämnvärt [14]. 

 

Den jämnare inomhustemperatur som erhölls tack vare styrsystemet innebar att flertalet kunder sänkte 

sin önskade inomhustemperatur med 0,7-1,3°C [14]. Denna förändring i önskad inomhustemperatur 

innebar en energibesparing på 3-7 % förutsatt att elanvändaren i fråga hade elpanna, och en 

energibesparing på 5-10 % om användaren istället hade värmepump [14]. Därtill observerades sådan 

kundnyttor som sänkte energiförbrukningen i form av en minskad användning av värmepumpens 

elpatron, möjlighet att enkelt sänka inomhustemperaturen under perioder då bostaden är tom samt en 

ökad energimedvetenhetet, något som innebär att den totala energieffektiviseringen uppskattas till cirka 

10-15 % [14].  

 

Under fälttesterna stängdes även värmepumpen av helt i ett av de medverkande hushållen, detta för att 

mäta avsvalningstiden [14]. Detta gjordes vid en utomhustemperatur på 0°C och det tog då 3 timmar 

för inomhustemperaturen att sjunka 1°C, från 21°C [14]. Efter 7 timmar hade inomhustemperaturen 

sjunkit till 19°C, efter 12 timmar till 18°C och efter 19 timmar 17°C. 

 

Med en maximal värmelastförflyttning på 15 kWh tillsammans med en enklare styrning av 

varmvattenberedaren beräknades ett hushålls årliga besparing uppgå till mellan 150-320 SEK under 

2010 och mellan 1 100- 1 500 SEK under 2011 [14]. Den stora variationen i årlig besparing kan tillskrivas 

prisvolatilitet och stora temperaturvariationer mellan de båda åren [14]. 

 

Fälttest av effektvakter i Södra Sandby 

2004 installerades effektvakter i 10 småhus i Södra Sandby i ett mindre test med syfte att analysera 

variationerna i effektuttag samt undersöka laststyrningsmöjligheterna med hjälp av effektvakter [30]. 

Under försöket stängdes värmen och varmvattenberedare av under 1-4 timmar utan att kunderna 

informerades med effektbesparingar på 1,1-3,8 kW per hushåll till följd [30]. Under testerna var 

utomhustemperaturen omkring 2°C och resultatet blev en maximal sänkning av inomhustemperaturen 

med 1,7°C, något som inte påvisade en negativ inverkan på boendekomforten [30]. Inte heller en 

försämring av varmvattenkomforten noterades under testet [30]. Med förutsättningen att kunden har 

säkringstariff, att effektvaktens installation innebär att kunden kan gå ner en säkringsnivå och med en 

investeringskostnad för effektvakt inklusive installation på 3 000 SEK visar ett räkneexempel gjort inom 

detta projekt att återbetalningstiden är omkring 4 år [30]. 

4.5 Möjlig besparing vs krävd kompensation vid lastförflyttning hos 

hushållskunder 

Enligt T. Broberg m.fl. (2014) är den ekonomiska besparing som ett hushåll kräver för att förändra sin 

elanvändning avsevärt mycket högre än den faktiska besparingen som förändrat förbrukningsbeteende 
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innebär [48]. Något som enligt författarna gäller även om hänsyn tas till de stora variationerna som 

uppstår för olika hushåll, olika tider på dygnet samt på vilket sätt förändringen sker [48].  

 

Inom samma projekt gjordes även en enketundersökning som påvisade att kunderna kräver 

kompensation på mellan 630 SEK och 1 430 SEK per år för att uppnå efterfrågeflexibilitet hos kunderna 

mellan kl. 17-20 [48]. Den nedre delen av skalan representeras av priset för efterfrågeflexibilitet vad 

gäller uppvärmning medan den övre delen motsvarar priset för efterfrågeflexibilitet vad gäller hushållsel 

[48]. Kunderna är dock enligt undersökningen mycket mindre känsliga för styrning av uppvärmningen 

på morgonen (kl. 07-10), då kravet på ersättning statistiskt sett ej var signifikant skiljt från noll vad 

gäller restriktioner på uppvärmningen [48]. Samma mönster visade sig gälla även när det kommer till 

hushållsel, kravet på kompensation var då cirka 600 SEK mer för att tolerera styrning på kvällen jämfört 

med på morgonen [48].  

 

Energiforsk (2015) uppskattar i en storskalig studie att slutkunden kan minska sina elrelaterade 

kostnader med omkring 1 % genom förändrat beteende i samband med införande av en effekttariff  

uppbyggd enligt Svensk Energis modell [10]. Detta bygger på dataunderlag från totalt 189 000 

lågspänningskunder hos Mälarenergi och Kraftringen och antagandet att hälften av dessa är 

efterfrågeflexibla [10]. Dessutom antogs att samtliga av dessa styr sitt uttag enligt samma mönster, att 

samtliga av de efterfrågeflexibla kunderna reducerar effektuttaget med 10 % under den timme med högst 

förbrukning varje månad och att de tre föregående och de tre efterkommande timmarnas effektuttag 

maximalt ökar med motsvarande, alltså som mest en sjättedel av den flyttade lasten per timme [10]. 

Slutsatsen från Energiforsks arbete stöds av Persson m.fl (2012) som i sin studie kom fram till att det 

ekonomiska incitamentet för kunden, förutsatt att deras nättariff har en effektavgift enligt Svensk 

Energis rekommendationer, motsvarar mellan 0,5 % och 1 % för samtliga kundgrupper inom 

säkringsnivåerna 16L-63 A [14]. 

 

I en större studie över olika tekniker för laststyrning presenteras onlinemätning med visualisering följt 

av manuella kundåtgärder samt manuell fjärrstyrning av eluppvärmning som två möjliga lösningar [30]. 

Vad gäller tekniken för onlinemätning och visualisering innefattar den typ som undersöks i denna studie 

specialgjorda elkontakter som mäter elförbrukningen för de apparater som är inkopplade till dem [30]. 

Elkontakterna har även fjärrstyrnings- samt programmeringsmöjligheter så att exempelvis apparater 

stängs av automatiskt om ingen är hemma [30]. Flertalet tillverkare av produkter för visualisering och 

onlinemätning hävdar att deras produkter skulle innebära en besparing på mellan 10-20 % [30]. Dock 

anser Nylén (2011) att en mer konservativ besparing är ett rimligare antagande och utför därför 

beräkningar utefter antaganden om 2 % reduktion av el för uppvärmning och 4 % reduktion av el till 

hushållsapparater, ett antagande som resulterade i en årlig besparing på cirka 800 SEK [30]. När det 

kommer till manuell styrning av eluppvärmning undersöktes besparingsmöjligheten vid fjärrstyrd 

nedreglering av inomhustemperaturen utförd av kunden under perioder då bostaden står tom [30]. Vid 

beräkningarna antogs att bostaden är tom under två veckor vintertid och att kunden då väljer att sänka 

inomhustemperaturen med 8°C, från 20°C till 12°C [30]. Dessutom förutsattes en reduktionsmöjlighet 

på 5 % per grad och en förbrukning på 60 kWh [30]. Detta resulterade i en besparing på 446 SEK per år 

[30]. 

 

Energimarknadsinspektionen har i sin rapport ”Ökat inflytande för kunder på elmarknaden” (EI 

R2010:22) beräknat att kunderna, genom att förändra sitt beteende och justera sitt effektuttag under 

dygnet, kan minska sin elkostnad med 50-150 SEK/kW beroende på den aktuella prisvolatiliteten på 

Nordpool [1], [36]. Dessa beräkningar har gjorts utifrån antagandena att utan timvis mätning är priset 

ett volymviktat medelvärde beroende på konsumerad kvantitet vilket innebär att om ingen 

efterfrågeanpassning sker kommer kunden i fråga ha precis lika kostnad innan och efter timvis mätning 

samt debitering implementerats [36]. Dessutom bortses det faktum att priset troligen kommer vara 

jämnare under dygnets timmar om efterfrågeflexibiliteten skulle öka samt att den vinst som erhålls fås 

genom ökad förbrukning under perioder med lågt elpris och lägre förbrukning under perioder med högt 

elpris [36]. 
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4.6 Potential till laststyrning och reducerat effektuttag hos företagskunder 
Inom detta examensarbete hittades väldigt få studier gjorde inom ämnet laststyrning hos 

företagskunder överlag, och företagskunder anslutna till lågspänning (med en säkring mellan 80-200 

A) i synnerhet. Det beror troligen på att det är mycket svårt att kvantifiera laststyrningspotentialen och 

viljan för efterfrågeflexibilitet i denna kundgrupp då det rör sig om vitt skilda verksamheter med helt 

olika förutsättningar. Alltså är sammanfattad bedömning för denna kundgrupp mycket svår att 

genomföra, antingen krävs en uppdelning beroende på verksamhetstyp alternativt enskilda studier från 

företag till företag. Därför har ett antal företag med en säkring över 63 A intervjuats angående deras 

elektriska utrustning samt rutiner kring användningen av dessa i ett försök att ta reda på mera angående 

företags laststyrningspotential, se avsnitt 7.4 Laststyrningspotential för ett urval av företagskunder.  

4.6.1 Industrin 

Industrin utgörs, likt företag i övrigt, av en oenhetlig grupp med många och skilda förutsättningar för 

effektstyrning [31]. Detta då de många företag som innefattas i denna grupp har vitt skilda industriella 

processer som innehar väldigt  olika grader av potential för laststyrning [31]. De typer av industrier som 

bäst lämpar sig för laststyrnig är de som antingen har värmetröga laster eller en buffertkapacitet i 

produktionen [31]. För att effektstyrning som skulle innebära produktionsbortfall eller omfattande 

omplanering av resurser ska genomföras krävs generellt mycket höga pristoppar då förlorad produktion 

ofta innebär stora monetära förluster för industrin [31]. 

 

I ett testprojekt som genomfördes under vintrarna 2003/2004 samt 2004/2005 deltog totalt 6 

industriföretag samt deras elleverantörer [31]. Frigoscandia, Kinnaredssågen samt Agrippa innefattades 

under den första vintern och utökades sedan med Karlshamns, ITT Flygt samt Rörviks Timber under 

den andra perioden [31]. Under båda testperioderna aviserades högt elpris vid ett tillfälle i januari och 

ett i februari med 3 respektive 5 SEK/kWh. Resultaten från detta visade att de större av de medverkande 

industrierna (Karlshamns, ITT Flygt och Frigoscandia) minskade sitt effektuttag med, i genomsnitt, 1 

MW vardera vid båda styrtillfällena [31]. Agrippa valde att reducera sitt effektuttag vid två av de totalt 

fyra styrtillfällena, då med ungefär en fjärdedel av sitt abonnemang, medan de under de resterande 

tillfällena bedömde att företagets produktionsläge inte tillät laststyrning [31]. Samtliga av de 

medverkande företagen uttryckte postitiv respons på försöken samt framtida möjligheter till 

laststyrning under perioder med speciellt hög efterfrågan alternativt låg produktionsnivå [31]. 

4.7 Sammanfattning av potential för laststyrning hos hushållskunder 
Sammanfattningsvis har majoriteten av de studerade projekten kommit fram till en reduktion av 

toppeffektuttaget på mellan 0,5-2 kW eller 2-10 %, beroende på vilken enhet som använts i respektive 

studie, tack vare ett ändrat beteende hos hushållskunder till följd av olika typer av prissättning och 

onlinemätning. 

 

Det som anses vara bäst lämpat och ha mest potential för laststyrning ur ett tekniskt perspektiv är 

eluppvärmda hushåll med ett vattenburet system och ackumulatortank. Ett sådant system beräknas 

kunna styra bort 3-4 kW per hushåll medan övriga typer av eluppvärmda hushåll beräknas ha möjlighet 

att styra bort omkring 2 kW per hushåll. Dock bör tillägas att det finns viss spridning mellan olika 

studier, och en författare hävdar att potentialen för laststyrning i eluppvärmda villor är så lågt som 0,3 

kW medan en fältstudie visat att man kunnat flytta mellan 4-5 kW utan att få klagomål från de boende. 

En varmvattenberedare beräknas ha en styrpotential på mellan 0,8 och 1 kW. Ett energilager kan jämna 

ut belastningen upp till sin kapacitet, Teslas modell har en kapacitet på 3,3 kW. Vad gäller elektriska 

apparater uppskattas diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare ha störst potential med ett 

effektuttag på uppemot 2 kW, vilket då även motsvarar deras laststyrningspotential. 

 

Genom beteendeförändring erhålls i genomsnitt en årlig besparing för kunder med elbaserad 

uppvärmning på mellan 400  och 800 SEK samtidigt som en undersökning visat att kunderna kräver 

mellan 630-1 430 SEK per år i kompensation för att tillåta restriktioner på sin uppvärmning och 
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användning av hushållsel. Den övre delen av spannet representeras av ändrat beteende vad gäller 

hushållsel. 

 

Storlekskvantifieringen av laststyrningspotentialen hos hushållskunder inom ramarna för 

beteendeförändringar och tekniska möjligheter presenteras i tabell 3 tillsammans med den 

sammanlagda potentialen för lastförflyttning dessa två delar tillsammans skulle resultera i. 

 

Tabell 3. Sammanfattande tabell över litteraturstudien, och potentialen för laststyrning per hushåll vad gäller 
beteendeförändring och möjliggörande teknik. 

Åtgärd Potential till laststyrning 

Beteende 0,5-2 kW 

Teknik 2,75-9,3 kW 

Uppvärmning, vattenburet med ack.tank 3-5 kW 

Uppvärmning, övrig eluppvärmning 0,3-5 kW 

Varmvattenberedare 0,8-1 kW 

Energilager 1,65-3,3 kW 

Totalt 6,25-16,3 kW 
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5 Metod 

Detta avsnitt beskriver den metodik och de olika delmoment som varit aktuella under detta 

examensarbete. Även de urval och andra beslut som tagits beskrivs och motiveras. Dessutom 

presenteras tidsplaneringen för examensarbetet. 

5.1 Övergripande process 
Planeringen av examensarbetet i stort utgjordes av en projektplan vilken färdigställdes i början av 

arbetets gång. Denna innehöll olika delmoment med tidsangivelser för färdigställande av de olika 

momenten vilka visas i punktform nedan. 

 

 Littaturstudie av potentiell laststyrning utifrån beteendeförändring hos hushållskunder 8/2 

 Littaturstudie av potentiell laststyrning utifrån beteendeförändring hos företagskunder 22/2 

 Utredning teknisk potential för laststyrning hos hushållskunder 14/3 

 Utredning teknisk potential förlaststyrning hos företagskunder 28/3 

 Undersökning av ekonomiska incitament för laststyrning 18/4 

 Undersöka eventuella förändringar i UEEN:s nätintäkter 2/5 

 Utkast av rapporten färdigt för granskning av handledare 9/5 

 Färdigställande av rapport 16/5 

 Förberedelser inför muntlig presentation och opponering 23/5 

 

För att genomföra dessa delmoment har en litteraturstudie genomförts, först en mer generell för att 

tillhandahålla en bra överblick i de områden som inkluderas och sedan en mer djuptgående 

litteraturanalys i specifika studier, undersökningar och fälttester av speciellt intresse för detta arbete. 

Dessutom har intervjuer genomförts för att ta del av andra nätbolags erfarenheter vid införandet av en 

effekttariff. För att ta reda på potentialen för laststyrning hos UEEN:s kunder med avseende på 

beteendeförändringar samt tekniska installationer gjordes en rad beräkningar beskrivna mer noggrant 

under avsnitt 5.4 Potential för laststyrning hos Umeå Energi Elnäts kunder. 

5.2 Litteraturstudie 
Under litteraturstudiens gång söktes en mängd olika artiklar, tekniska rapporten samt tidigare utförda 

examensarbeten upp främst genom universitetsbibliotekets artikeldatabas, diverse sökmotorer samt 

genom kontakter på Umeå Energi Elnät. En del av materialet återfanns även genom de utförda 

intervjuerna och genom kontakter med företag som gjort liknande utredningar.  

5.3 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med ett antal andra nätbolag som redan, i någon grad, genomfört bytet till en 

effekttariff. Dessa effekttariffer har varit uppbyggda på olika sätt från företag till företag dock har 

slutsatserna i stort varit enhetliga och därför ansetts vara applicerbara, till viss mån, för UEEN även i de 

fall då tariffen ej varit uppbyggd enligt den metod UEEN i dagsläget valt att använda sig av. Under dessa 

intervjuer erhölls information om bland annat hur dessa nätbolag gått tillväga vid införandet, hur dessa 

tariffer var utformade, vilka reaktioner man fått från sina kunder samt huruvida man sett någon 

förändring vad gäller kundbeteende och deras effektuttag. Även huruvida dessa nätbolag sett någon 

förändring i effektuttag, belastningsmönster, lastfaktor eller liknande har varit en frågeställning under 

dessa intervjuer. 

5.4 Potential för laststyrning hos Umeå Energi Elnäts kunder  
Detta examensarbete och dess beräkningar grundar sig i en simulerad effekttariff innehållande tre delar, 

i enlighet med kostnadsfördelningsmetoden, en fast avgift, en energiavgift och en effektavgift. 

 

Den fasta avgiften beräknas utifrån relevanta kostnadsposter från föregående års resultatrapport.  

Relevanta poster kan vara kostnader för administration, avskrivning för IT-system och mätare samt de 
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fasta kostnaderna mot överliggande nät m.m. [26]. Alltså kostnadsposter som anses vara relaterade till 

kunden snarare än nätet. Dessa kostnader fördelas sedan mellan kunderna baserat på dennes 

mätarinvesteringskostnad, alltså kommer den fasta avgiften vara densamma för samtliga kunder med 

samma mätartyp [26]. Vilken mätartyp kunder har beror i vanliga fall på vilken spänningsnivå kunden 

är ansluten till samt vilken säkring kunden har. 

 

Energiavgiften är beroende av nätförlusterna i det överliggande nätet såväl som i det egna nätet och 

utformas så att en kund betalar för förlusterna i de led i nätstrukturen som den kunden nyttjar utifrån 

antal överförda MWh [26]. Detta innebär att en kund ansluten till en hög spänningsnivå i nätstrukturen 

endast betalar för förlusterna i det överliggande nätet medan en kund som har sin anslutningspunkt i 

slutet av nätstrukturen betalar för förlusterna i samtliga led utifrån hur många MWh den kunden 

använder [26].  

 

För att fördela effektavgiften mellan kunderna görs en kartläggning av kapitalkostnaderna för att 

möjliggöra en fördelning av dessa utifrån i vilket led kunden är ansluten, alltså hur stor del av nätet 

kunden nyttjar [26]. Avgiften bestäms sedan med hjälp av det största effektuttaget i respektive led [26]. 

Effektavgiften, till skillnad från de två övriga, beräknas även utifrån en kalylränta för att uppnå önskad 

intäktsnivå [26]. 

 

Denna metodik påminner mycket om den tariffmodell Svensk Energi utformat vilken är uppbyggd av en 

fast avgift, en energiavgift per uttagen kWh och en effektavgift per kW som baseras på det högsta 

uppmätta effekttimmedelvärdet i kW under den debiterande månaden [10]. I Svensk Energis modell är 

den fasta avgiften lägre för lägenhetskunder men i övrigt är samtliga avgiftskomponenter likadana för 

samtliga kundkategorier och energiavgiften är stor relativt effektavgiften [10]. 

 

Det rådata som användes inom ramarna för detta examensarbete var främst information om effektuttag 

samt energiförbrukning för kunder anslutna till 16 nätstationer inom UEEN:s distributionsnät. Dessa 

16 nätstationer var spridda i 4 separata områden inom UEEN:s nät; Obbola, Ön, Hörnefors samt 

Tavleliden. Obbola och Hörnefors är båda belägna söder om Umeå enligt figur 14. 

 

  
Figur 14. Urklipp ur programmet dp Power som visar var orten Obbola ligger i förhållande till Umeå (vänster) 
samt vart Hörnefors ligger i förhållande till Obbola (höger). 

Områdena Ön och Tavleliden ligger mer centralt, se figur 15.  
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Figur 15. Urklipp ur programmet dp Power där en Tavleliden är markerat med ett kryss och Ön ses i nedre delen 
mellan Storån och Lillån. 

Vilka nätstationer som valdes ut i respektive område och hur många kunder som finns anslutna till 

respektive nätstation ses i tabell 4. 

 

Tabell 4. Antal kunder anslutna till nätstationerna inom respektive område. 

Obbola 288 Hörnefors 323 

Masten 99 Pensionären 74 

Prästkragen 69 Tomten 85 

Hallbacken 47 Roten 73 

Linjen 73 Jakobsdal 42 

  Skatan 49 

Ön 100   

Öns villaomr. 30 Tavleliden 197 

Ön Södra 17 Valfisken 60 

Ön Norra 24 Stjärnbilden 84 

Ön1 29 Jakthunden 53 

 

För att begränsa mängden data innefattas det maximala uppmätta effekttimvärdet varje månad samt 

medeleffektuttaget för respektive kund under 2015 i detta arbete. De uppmätta timmedelvärdena för 

varje kund är inte helt säkerställda idag och därför ufördes en analys av rådatat för att utesluta felaktiga 

mätresultat genom att avgöra huruvida de uppmätta värdena ansågs rimliga eller ej. Detta gjorde genom 

att utesluta samtliga kunder med ett eller fler avsaknande mätvärden alternativt nollvärden. Dessutom 

sattes en övre gräns på 50 % över säkringen, den övre gränsen för att avgöra huruvida en kund uteslöts 

eller inte på grund av höga mätvärden sattes därmed till  

 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑔𝑟ä𝑛𝑠 =  1,5 ∗ √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝑆ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣å 



37 

 

 

Säkerställandet av datats pålitlighet enligt denna metod innebar därmed att ett antal kunder ur den 

initala kundgruppen uteslöts något som resulterade i ett bortfall på ungefär 12,7 % av kunderna, se tabell 

5. 

 
Tabell 5.  Antal kunder anslutna till de 16 nätstationerna som innefattas av detta examensarbete, hur många som 
uteslöts samt antalet kvarvarande kunder inom respektive säkringsgrupp. Även det procentuella bortfallet visas. 

Säkring Samtliga Borttagna Kvarvarande Bortfall 

16A 264 30 234 11,4 % 

20A 501 69 432 13,8 % 

25A 114 9 105 7,9 % 

35A 10 4 6 40,0 % 

50A 1 0 1 0,0 % 

63A 6 2 4 33,3 % 

80A 3 1 2 33,3 % 

100A 2 0 2 0,0 % 

125A 5 0 5 0,0 % 

160A 1 0 1 0,0 % 

200A 1 0 1 0,0 % 

Totalt 908 115 793 12,7 % 

 

En bedömning gjordes och detta bortfall ansågs vara tillräckligt litet för att resterande kunder skulle 

utgöra en tillräckligt stor grupp och tillföra tillräckligt med information för att genomföra beräkningarna 

med fullgod tillförlitlighet. Det är alltså mätvärden från dessa kvarvarande 793 kunder som 

beräkningarna genomförts utifrån. 

5.5 Ekonomiska följder av effekttariff och laststyrning 
När den potentiella laststyrningen var bestämd kunde de ekonomiska konsekvenserna för kunderna 

beräknas, något som gjordes med hjälp av den simulerade tariffen som finns beskriven tidigare i detta 

avsnitt. Även en eventuell förändring av UEEN:s nätintäkter bestämdes utifrån denna information. Vid 

beräkningen av UEEN:s nätintäkter med hjälp av denna tariff blev det dock klart att utifrån dessa kunder 

skulle införandet av denna tariff resultera i minskade nätintäkter för UEEN med omkring 10 %. Då 

UEEN:s mål är att de totala nätintäkterna ska vara oförändrade vid byte av tariff ansågs den initiala 

tariffen inte ge ett representativt slutresultat för just den här kundgruppen. På grund av detta justerades 

effektavgiften i tariffen så att en så liten skillnad som möjligt erhölls mellan nätintäkterna beräknade 

utifrån den nuvarande säkringstariffen och den nya effekttariffen.  

 

För att beräkna vilken besparing som kunderna kan få vid den förväntade styrningen av att elbaserat 

värmesystem gjordes ett antal antaganden angående kundens möjlighet till laststyrning. Till att börja 

med gjordes antagandet att kunder endast har möjlighet för laststyrning av sitt värmesystem under 

perioden oktober till och med mars. Samtliga kunder med ett vattenburet elbaserat värmesystem och ett 

maximalt effektuttag överstigande 7 kW under den aktuella månaden antogs ha möjlighet att laststyra 

5 kW i värmelast. Kunder med ett vattenburet värmesystem och ett maximalt uppmätt effektuttag 

mellan 2-7 kW antogs kunna laststyra 2 kW mindre än deras maximala uttag, alltså skulle detta innebära 

att för en kund med ett vattenburet värmesystem och ett uppmätt maximalt effektuttag på 5 kW blir den 

beräknade laststyrningen 3 kW. Motsvarande antagande gjordes för kunder med en annan typ av 

elbaserad uppvärmning. Dock sattes gränserna där något lägre, för kunder med ett effektuttag 

överstigande 4 kW sattes den beräknade laststyrningen till 2 kW, om det maximala effektuttaget var 

mellan 2-4 kW antogs laststyrningen för värmesystemet ligga på maxuttaget minus 2 kW. I de fall där 

det uppmätta maxeffektuttaget understeg 2 kW antogs laststyrningsförmågan under den månaden vara 

noll. 
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Vid beräkningen av nätintäkternas förändring användes summan av kundernas beräknade besparing 

vilket är direkt överförbart till reduktionen som motsvarande grad av laststyrning skulle innebära för 

UEEN:s nätintäkter. Huruvida laststyrning i förväntad grad skulle innebära en avsevärd minskning av 

UEEN:s nätintäkter beräknades genom en grov extrapolering av de 793 kunder som innefattas i detta 

arbete. Det totala antalet uttagskunder antogs göra en besparing motsvarande medelbesparingen per 

kund för dessa 793 kunder vad gäller beteenderelaterad lastförflyttning. Vad gäller direkt laststyrning 

av elbaserade värmesystem antogs att denna kundgrupps uppdelning mellan de olika 

uppvärmningssätten vara representativt för samtliga anslutna till UEEN:s nät. 

 

Till sist ska poängteras att samtliga beräkningar är gjorda under förutsättningen att last förflyttas från 

en tidpunkt till en annan, och inte att last helt tas bort. Alltså har energianvändningen antagits vara 

oförändrad. 
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6 Potentiell laststyrning hos Umeå Energi Elnäts 
kunder 

I detta avsnitt presenteras vilken grad av laststyrning UEEN kan förvänta sig via 

beteendeförändringar med hjälp av möjliggörande teknik samt reglersystem hos sina kunder enligt 

den tidigare presenterade litteraturen och de tidigare genomgångna beräkningarna. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning där samtliga resultat summeras. 

6.1 Dagsläge effektuttag 
För att undersöka dagsläget jämfördes effektuttaget hos kunderna med deras nuvarande 

säkringskapacitet, se figur 16-18. I denna undersökning användes det maximala timmedelvärdet för 

effektuttaget varje månad för varje kund, det är därmed viktigt att veta att dessa beräkningar är baserade 

på ett medelvärde över en timmes tid och inte det momentana effektuttaget. 

 
Figur 16. 16A-kundernas uppmätta maximala timmedelseffektuttag under 2015 med deras nuvarande säkring 
som referens. 

Av de 234 kunder med en nuvarande säkring på 16 A har den absoluta majoriteten ett verkligt uttag 

understigande sin säkringsstorlek, benämnt ”Teoretiskt max” i figur 16. Dock har dessa kunder redan 

den lägsta säkring som finns och nedsäkring är därmed inte ett alternativ för denna kundgrupp.  

 
Figur 17. 20A-kundernas uppmätta maximala timmedelseffektuttag under 2015 med deras nuvarande säkring 
som referens. 
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Figur 17 visar tydligt att bland 20A-kunderna har den absoluta majoriteten ett maximalt timmedelvärde 

under vad deras nuvarande säkring motsvarar. 

 
Figur 18. 25A-kundernas uppmätta maximala timmedelseffektuttag under 2015 med deras nuvarande säkring 
som referens. 

I likhet med de två tidigare säkringsgrupperna har huvudparten av kunderna med en säkring på 25A ett 

timmedeleffektuttag understigande sin säkringsstorlek. I samtliga fall, figur 16-18, är det även tydligt att 

effektuttaget varierar kraftigt mellan kunder inom denna säkringsgrupp. 

 

Inom övriga säkringsgrupper, 35-200 A, finns endast ett fåtal kunder under de utvalda nätstationerna 

och dessa redovisas därför inte via diagram som de övriga utan information om dessa kunders 

effektuttag återfinns i tabell 6. 

6.2 Medeleffektuttag vs individuellt effektuttag 
Det verkliga effektuttaget varierar alltså mellan olika kunder inom samma säkringsnivå och en 

undersökning av denna variation med hänsyn till kundernas medeleffektuttag resulterade i figur 19-21. 

Detta ämnade även ge en indikation på hur införandet av den föreslagna effekttariffen kan förväntas 

påverka kunderna. I figurerna har varje kunds måntaliga maximala timeffektuttag sammanställts till ett 

medelvärde under året, alltså har ett medelvärde av de högsta uppmätta timeffektuttagen varje månad 

(12 st totalt) tagits för varje kund. 
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Figur 19. Medeleffektuttaget per kund hos de 234 utvalda 16A-kunderna under 2015. Den streckade linjen 
representerar medelvärdet för hela kundgruppen. 

Figur 19 visar att för kunder med en säkring på 16 A ligger det totala medeleffektuttaget på strax över 4 

kW under 2015 och att det, på denna säkringsnivå, är något fler kunder som har ett medeleffektuttag 

under gruppens medel är det finns kunder över.  

 
Figur 20. Medeleffektuttaget per kund hos de 432 utvalda 20A-kunder under 2015. Den streckade linjen 
representerar medelvärdet för hela kundgruppen. 

Även när det kommer till 20A-kunderna gäller att strax över hälften ligger under gruppens 

medeleffektuttag och lite mindre än hälften över gruppens medel. Här har kunderna ett totalt 

medeleffektuttag per kund på strax över 6 kW. 

 
Figur 21. Medeleffektuttaget per kund hos 25A-kunder under 2015. Den streckade linjen representerar 
medelvärdet för hela kundgruppen. 

Hos kunder med säkringen 25 A är medeleffektuttaget för samtliga kunder nära 7 kW under 2015 enligt 

figur 21. Dessutom är kundgruppen centralt fördelad utefter detta medel. 

 

Vad gäller kunder inom övriga säkringsnivåer presenteras dessa i tabell 6 då det endast finns ett fåtal 

kunder under de utvalda nätstationerna med en säkring över 25 A, se även tabell 5 under avsnitt 5.4 

Potential för laststyrning hos Umeå Energi Elnäts kunder. 
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Tabell 6. Det maximala effektuttaget teoretiskt beräknat utifrån kundens säkring, kundens verkliga maximala 
timmedeleffektuttag, medeleffektuttaget för kundgruppen och kundens medeleffektuttag för kunder inom 
säkringsnivåerna 35-200 A under 2015.  

Säkring Kund Säkringens maximala 

medeleffektuttag 

(kW) 

Uppmätt maximalt 

timuppmätt 

effektuttag (kW) 

Medelvärdet för 

kundgruppen 

(kW) 

Kundens 

medeleffektuttag 

(kW) 

35 A 1 24,3 8,5 10,6 6,8 

35 A 2 24,3 13,4 10,6 8,4 

35 A 3 24,3 15,5 10,6 10,0 

35 A 4 24,3 17,1 10,6 10,1 

35 A 5 24,3 17,5 10,6 12,6 

35 A 6 24,3 20,2 10,6 15,6 

      

50 A 1 34,5 19 16,5 16,5 

      

63 A 1 43,7 9,8 12,9 7,3 

63 A 2 43,7 9,9 12,9 8,0 

63 A 3 43,7 19,6 12,9 12,1 

63 A 4 43,7 33,9 12,9 24,1 

      

80 A 1 55,4 22,6 26,3 20,3 

80 A 2 55,4 39,4 26,3 32,3 

      

100 A 1 69,3 12,3 12,6 4,0 

100 A 2 69,3 35,9 12,6 21,2 

      

125 A 1 86,6 40,3 32,8 22,4 

125 A 2 86,6 45,4 32,8 33,7 

125 A 3 86,6 50,9 32,8 34,8 

125 A 4 86,6 52,3 32,8 35,0 

125 A 5 86,6 57,4 32,8 38,1 

      

160 A 1 110,9 92,5 82,5 82,5 

      

200 A 1 138,6 91,0 77,5 77,5 

 

Av de 6 kunderna inom kundgruppen 35 A har samtliga ett maximalt timmedelvärde för effektuttaget 

under säkringens maximala gräns, se tabell 6. Dessutom har en kund ett maximalt effektuttag på endast 

8,5 kW, medan säkringen klarar 24,3 kW. Utifrån tabell 6 är det tydligt att flera kunder, även i de högre 

säkringsnivåerna, har ett timmedeleffektuttag som kraftigt understiger säkringens maximala kapacitet. 

Exempelvis har två kunder med en säkring på 63 A ett maximalt timmedelvärde på 9,8 kW respektive 

9,9 kW medan säkringen klarar hela 43,7 kW. Dessutom ses, utifrån tabell 6, att de båda kunderna inom 

säkringklassen 100 A har ett väldigt lågt effektuttag i förhållande till vad säkringen tillåter.  

6.3 Förutsättningar för införande av en effekttariff 
Utifrån intervjuer gjorda med andra elnätsbolag som redan infört effekttariff för sina kunder, antingen 

för samtliga eller för kunder inom vissa säkringsgrupper, är det klart att kunder i allmänhet har svårt 

att förstå anledningarna till införandet av en effekttariff. Det mest grundläggande problemet verkar vara 

att många kunder inte har förståelse för begreppen energi och effekt samt skillnaden mellan dem. Om 
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denna förståelse saknas impliceras att fördelarna samt syftet med en effekttariff blir svåra att förklara 

för kunden på ett sätt som är förståeligt och inger acceptans. Dessutom har ett förhållandevis stort 

ointresse från kunderna identifierats som ett stort bekymmer då ett ointresse bland kunderna har 

noterats hos samtliga av de kontaktade nätbolagen. Till exempel har vissa nätbolag bjudit in till 

informationsträffar angående bytet till effekttariff men endast en liten fraktion av kundgruppen har 

närvarat i dessa fall. 

 

Införandet av en effekttariff har hos samtliga av de kontaktade nätbolagen mottagits negativt av 

kunderna. Dock i väldigt varierande grad, främst, som det verkar, beroende på hur själva införandet har 

gått till. Alltså huruvida en justering gjorts inför bytet till effekttariff för att lindra den upplevda 

ekonomiska konsekvensen för kunderna, där en sådan justering gjorts upplevs kundmottagandet varit 

bättre. Dessutom uppfattas kundmottagandet bero på hur väl nätbolaget lyckats med att informera sina 

kunder om tariffbytet, dess bakgrund och hur kunden påverkas av det. Samtliga av de kontaktade 

nätbolagen anser själva att denna information ej nått ut till kunderna i önskad utsträckning av olika 

anledningar, dels på grund av ointresse från kunder. 

6.4 Potential för laststyrning 
Potentialen som finns för lastförflyttning, utan att reducera det totala effektuttaget, hos kunderna i den 

utvalda testgruppen bestämdes genom att anta att ingen kund kan lastförflytta mer än till sitt medeluttag 

för den aktuella månaden och redovisas i figur 22. Observera dock att i figur 22 utgör varje punkt ett 

månadsvärde för kunderna, varje kund representeras därmed av 5 punkter (en per månad under 

perioden jan-mars och nov-dec) i figuren och därav motsvarar inte x-axeln antalet kunder som i tidigare 

figurer. 

 

 
Figur 22. Potentiell lastförflyttning, uttryckt i procent av kundens maximala effektuttag, för kunderna i 
testgruppen under månaderna januari-mars samt november-december 2015. 

Genom att studera figur 22 blir det klart att det råder stor skillnad mellan olika kunders potential till 

laststyrning under olika månader. Den kund med lägst potential har en potentiell lastförflyttning på 3 

% medan den med högst kan lastförflytta nära 100 % av sitt maximala timmedeleffektuttag. 

6.4.1 Förväntad reduktion av effekttoppar via indirekt laststyrning  

Enligt den gjorda litteraturstudien anses det rimligt att en laststyrning på mellan 2-5 % av topplasten är 

möjlig via beteendestyrda förändringar (indirekt laststyrning). Dock visar vissa undersökningar på en 

högre potential än så och på grund av detta har även en laststyrning motsvarande 10 % av 

toppeffektuttaget undersökts, främst i syfte att visa konsekvenserna vid den idag högsta tänkbara graden 

av indriekt laststyrning. Därför har det därmed valts att undersöka hur dessa tre olika grader av 

laststyrning  skulle påverka kundernas effektuttag, något som presenteras i figur 25. 
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Figur 23. Reducerat maximalt timmedeleffektuttag i medel per månad hos kunder med säkring på 16-25 A vid 
olika grader av laststyrning baserat på verkligt effektuttag under 2015. 

Figur 25 visar att om de 16A-kunder som är inkluderade i denna studie alla skulle förflytta 2 % av sitt 

maximala timmedeleffektuttag innebär det en reduktion av det maximala timmedeleffektuttaget med 

nära 100 W per kund under vintermånaderna. Om laststyrningen istället skulle vara 5 % är motsvarande 

siffra mellan 200 och 250 W, och vid 10 % laststyrning mellan 450 och 500 W. Vad gäller kunder inom 

gruppen med en säkring på 20 A skulle motsvarande grad av laststyrning innebära något större 

reduktion av toppeffektuttaget, nära 150 W per kund under vintermånaderna vid 2 %. 5 % laststyrning 

skulle för 20A-kunderna motsvara cirka 350-400 W medan 10 % skulle motsvara cirka 700-800 W i 

reduktion av toppeffektuttaget per kund vintertid. I enlighet med förväntningarna är reduktionen i 

toppeffekt som olika grader av laststyrning skulle medföra högre för kunder med en säkring på 25 A i 

jämförelse med de lägre säkringsnivåerna. Reducerad toppeffektuttag i medel per kund uppgår i detta 

fall till nära 200 W vid 2 %, 450 W vid 5 % samt 900 W vid 10 % under vintermånaderna. 

6.4.2 Den förväntade indirekta laststyrningens påverkan på nätet  

Den totala lastförflyttning som kan förväntas till följd av beteendeförändring vid incitament i form av 

onlinemätning och byte av tariff presenteras i figur 23. Detta är alltså den ackumulerade reduktionen av 

effekttoppen förutsatt att samliga av de 793 kunder inkluderade i denna studie förflyttar 2, 5, respektive 

10 % av sin maximala last sett ur ett timmedelvärdesperspektiv. 
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Figur 24. Total potentiell lastförflyttning varje månad under 2015 till följd av beteendeförändring. 

De tre kurvorna  i figur 23 har samma form och  indikerar alla en lägre laststyrningspotentialen under 

sommarmånaderna och en högre under den kallare perioden. Dessutom är det tydligt att graden av 

laststyrning påverkar den ackumulerade effektreduktionen på nätet förhållandevis mycket. 

 

För att göra en djupare analys över hur laststyrning skulle påverka effektuttaget för kunder inom de 

olika säkringsnivåerna redovisas i figur 24 och 25 hur mycket effektuttaget skulle reduceras per kund 

vid olika grader av lastförflyttning i de olika säkringklasserna. 

 
Figur 25. Det reducerade medeleffektuttaget per kund vid 2 % lastförflyttning inom de olika säkringsgrupperna, 
baserat på 2015 års verkliga medeleffektuttag.  

Enligt figur 24 reduceras effektuttaget mest för kunder med säkringarna 160 och 200 A vilket också är 

att förvänta då en hög säkring bör innebära ett högt effektuttag, förutsatt att kunden har en säkring som 

väl överensstämmer med dennes effektuttag, vilket även då ger mer potential till laststyrning. Kunderna 

med en säkring på 100 A däremot ligger förhållandevis lågt jämfört med 125 A respektive 80 A, något 

som dock kan förklaras genom att titta i tabell 6 där man kan se att de båda kunderna inom 

säkringklassen 100 A har ett väldigt lågt effektuttag i förhållande till vad säkringen tillåter. Motsvarande 
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grafer är även gjorda vid 5 % respektive 10 % topplastförflyttning men visas endast i bilaga 1 då dessa 

ger samma slutsats och då det är önskvärt att begränsa antalet diagram. 

6.4.3 Förväntad reduktion av effekttoppar via direkt laststyrning 

Vad gäller direkt laststyrning är den potential som identifierats vad gäller hushållskunder främst 

automatiserad styrning av värmesystem, även om styrning av elekriska apparater så som disk- 

tvättmaskin och torktummlare också är möjligt. Dock har bedömningen gjorts att även vid smart 

styrning av denna typ av apparat krävs en viss mottaglighet för att förändra sitt beteende, åtminstonde 

vad gäller tvättmaskinen. Detta tillsammans med intrycket att denna typ av hushållsapparater är 

medräknade i majoriteten av studierna gjorda över beteendestyrd lastförflyttning är anledningen till att 

denna potential beräknas ingå i den beteendeberoende delen av laststyrningen, alltså den indirekta.  

 

En annan teknisk lösning som skulle kunna användas för att lastförflytta är energilager, denna lösning 

ger en möjlighet att lastförflytta upp till och med batteriets kapacitet. I fallet med Teslas Powerwall, som 

anses vara en modern och prisvärd konstuktion, uppgår detta till 6,4 kW. Det som dock talar emot 

energilager som en del i lösningen för ökad efterfrågeflexibilitet är dess olönsamhet. På grund av detta 

anses inte energilager vara någonting som den breda massan kommer att investera i inom en snar 

framtid.  

 

Ett elbaserat värmesystem kan enligt litteraturstudien förflytta last mellan 2-5 kW beroende på typ 

värmesystem. Ett vattenburet värmesystem, speciellt om det innefattar en ackumulatortank, har högst 

lastförflyttningskapacitet medan exempelvis ett system med direktverkande elradiatorer har lägre. I 

testgruppen för detta arbete var fördelningen av uppvärmningssystem bland kunderna enligt tabell 7. 

 
Tabell 7. Fördelningen av uppvärmningssystem mellan de kunder som innefattas i detta arbete. Även det totala 
antalet kunder i denna utvalda grupp som har någon typ av elbaserad uppvärmning presenteras.  

Uppvärmningssystem Antal kunder 16 A  Antal kunder 20A Antal kunder 25A  

Småhus med elvärme 94 160 42 

Flerfamiljshus med 
elvärme 

9 14 2 

Vattenburen elvärme 2 1 0 

Värmepump med eltillsats 3 10 2 

El i kombination med ved 0 0 2 

El i kombination med olja 
och ved 

0 1 0 

Någon form av elvärme 108 186 48 

Totalt antal kunder 234 432 105 

 

Utifrån just denna kundgrupp, och den uppdelning som ses i tabell 7, gäller dock att den totala potential 

till direkt laststyrning av elbaserade uppvärmningssystem utslaget per hushåll ser ut enligt figur 26.  
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Figur 26. Lastförflyttning uttryckt i kW per kund till följd av styrning av värmesystemet hos de kunder med 
elbaserat värmesystem. 

Som synes i figur 26 är den förväntade laststyrningen noll under sommarmånaderna för att sedan uppgå 

till omkring 0,6-0,9 kW/hushåll under vintermånaderna beroende på nuvarande säkringsstorlek.Den 

lägre delen av spannet representeras av kunder med en säkring på 16 A. 

6.4.4 Den totala förväntade laststyrningen  

Den totala laststyrningsförmågan per kund, alltså om kunder väljer att laststyra både med hjälp av 

indirekt och direkt styrning, presenteras i figur 27.  Denna figur grundar sig på att den indirekta 

laststyrningen uppgår till 2 % av topplasten. 

 
Figur 27. Den totala förväntade laststyrningen per kund i kW vid 2 % indirekt laststyrning hos samtliga kunder  
och direkt styrning hos kunder med elbaserad uppvärmning. 

Även den sammanfattande laststyrningen är, som förväntat vid kombinering av indirekt och direkt 

laststyrning, lägre under sommaren. Dessutom är det, som väntat, kunder med högre säkring som 

förväntas styra sin topplast mer än de med lägre säkring. Vid analys av figur 26 samt figur 27 ses att den 

indirekta laststyrningen på 2 % har en liten inverkan på den totala förväntade laststyrningen i jämförelse 

med den för styrning av eluppvärmning. Detta då kurvan mer eller mindre förflyttats uppåt i höjdled 

med cirka 0,1 kW i jämförelse med figur 26 vilket även representerar den indirekta laststyrningen i detta 

fall. 
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Vid en indirekt styrning av månadstopplasten motsvarande 5 % fås istället en total förväntad 

laststyrning enligt figur 28. 

 
Figur 28. Den totala förväntade laststyrningen per kund i kW vid 5  % indirekt laststyrning hos samtliga kunder 
och direkt styrning hos under med elbaserad uppvärmning. 

Som synes i figur 28 ligger nu laststyrningsnivån mellan cirka 1 kW och 1,35 kW per hushåll under 

vintermånaderna beroende på säkringsnivå. Även i detta fall är den totala laststyrningen mindre under 

sommarmånaderna och sjunker med sänkt säkring. 

6.5 Den eventuella lastförflyttningens påverkan på Umeå Energi Elnäts nät 
Vid undersökning av hur en potentiell lastförflyttning skulle påverka UEEN:s nät blir det istället viktigt 

att titta på hur effektuttaget från varje nätstation ändras vid en eventuell laststyrning, vilket gjorts med 

avseende på ett medelvärde per kund i figur 29 och med avseende på det ackumulerade påverkan på 

nätstationerna i figur 30. 

 
Figur 29. Reducerat timmedeleffektuttag per kund, förutsatt en genomsnittlig lastförflyttning på 2 % bland dessa 
kunder, inom respektive nätstation samt totalt. 

Från figur 29 kan urläsas att det maximala timmedeleffektuttaget skulle minska med mellan 100 och 

190 W under vintermånaderna för alla nätstationer utom Ön Norra. Vad gäller 5 och 10 % laststyrning 
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ser kurvorna ut på liknande sätt de är endast förskjutna i höjdled med cirka 0,3 kW respektive 0,8 kW, 

se bilaga 2. 

 
Figur 30. Den ackumulerade reduktionen av timmedeleffektuttaget, förutsatt en genomsnittlig lastförflyttning på 
2 % bland dessa kunder, inom respektive nätstation. 

Vid granskning av figur 30 ges att, vid en lastförflyttning motsvarande 2 % av det maximala 

timmedelvärdet för effektuttaget, den totala effekttimmedelvärdes reduktionen varierar mellan de olika 

nätstationerna och mellan olika årstider. Variationen mellan nätstationerna beror främst på skillnaden 

i antalet kunder anslutna till respektive nätstation medan variationen mellan olika säsonger är kopplat 

till ett mindre effektuttag under varmare månader, mest troligt på grund av ett minskat 

uppvärmningsbehov. Motsvarande har tagits fram för 5 respektive 10 % i laststyrning men då skillnaden 

endast består i en höjdledsförskjutning på omkring 15 kW respektive 40 kW redovisas dessa i bilaga 3. 

6.6 Laststyrningspotential för ett urval av företagskunder  

Detta avsnitt syftar till företagskunder anslutna till lågspänningsnätet och en säkring mellan 80-200 A. 

I samtliga fall har det ej bedömts möjligt att uppskatta storleken på den eventuella laststyrningen, främst 

på grund av kundernas begränsade kunskap angående de olika apparaternas samt maskinernas 

effektuttag. Dessutom har ej individuella mätningar kunnat genomföras inom ramarna för detta 

examensarbete. 

6.6.1 Bageri 

Utifrån kontakt med ett bageri anslutet till UEEN:s elnät är det tydligt att denna typ av verksamhet har 

förhållandevis begränsad möjlighet till indirekt laststyrning. De har en begränsad tidsram där större 

delen av den effektintensiva delen av verksamheten (bakningen) måste ske till exempel på grund av 

utkörning till övriga försäljningsställen. Det kan dock även förekomma bak under dagen men inte på 

samma nivå och effekttoppen kommer därför med största sannolikhet att inträffa under tidiga 

morgonen, kring kl.05-06, under vilken det är väldigt svårt för ett bageri att påverka sitt effektuttag. 

Slutsatsen av detta är därmed att verksamheter av denna typ har förhållandevis liten potential till 

indirekt laststyrning. 

 

Denna typ av verksamhet ger även ett tydligt exempel på de brister som en enklare tariffmodeller har. 

Företaget skulle få en stor kostnadsökning vid införandet av den effekttariff som ligger till grund för 

detta arbete på grund av det stora effektuttaget på morgonen. Dock sker uttaget under tider som 

vanligen ej är kostnadsdrivande för ett nätbolag och en tariff som tar hänsyn till detta, exempelvis en 

tidsdifferentierad effekttariff, skulle eventuellt vara att föredra för att ge rätt incitament till kunden i 

fråga. 
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6.6.2 Snickeri 

Snickeriet i fråga har fjärrvärme vilket medför att styrning av uppvärmningen ej är ett alternativ i just 

detta specifika fall. Detta snickeri har en rad olika maskiner som har förhållandevis högt effektuttag. Vid 

kontakt med företaget framkom att det inte finns några specifika rutiner kring användandet av dessa, 

förutom att de används på dagtid under snickeriets arbetstider vilka i detta fall är mellan kl. 07-16. 

Förutom detta tidsspann finns inga krav på när maskinerna används för att verksamheten ska fungera, 

de används idag efter behov. På grund av detta bör det finnas potential för denna typ av verksamhet att 

styra sin last genom att begränsa antalet maskiner som är igång samtidigt vilket bör reducera det 

maximala effektuttaget till det effektuttag som den mest effektintensiva maskinen har. Detta är dock 

förutsatt att kunden i fråga får nödvändig information angående sitt effektuttag och hur detta kan 

påverkas av användandet av de maskiner som finns i verksamheten.  

6.6.3 Pizzeria 

Den kontaktade pizzerian angav att en del av verksamhetens inkopplade elektriska apparater är 

påslagna kontinuerligt, så som kylar och frysar. Andra apparater så som ugn, kortterminal och kassan 

är igång, och ansågs vara ett måste att ha igång, under öppettiderna. Ett fåtal elektriska 

hushållsapparater används endast under kortare och sporadiska tillfällen när behovet finns och består 

främst av en degmaskin och ett flertal rivmaskiner. Utifrån denna information anses 

laststyrningsförmågan vara relativt liten då de maskiner som ej används på en kontinuerlig basis istället 

styrs utifrån behov, det skulle eventuellt vara möjligt att styra bort viss last genom att planera 

användningen av dessa maskiner bättre. Gärna så att dessa används en i taget och på tider då ugnen inte 

går. För att laststyra ugn, kyl och frys krävs någon form av smart styrning vilket kan leda till hög 

investeringskostnad relativt besparingsmöjligheterna med dagens låga elpriser. 

6.6.4 Lackeringsföretag 

Den lackeringsfirma som kontaktades angav att man förutom belysning, som främst bestod av lysrör, 

endast hade en kompressor inkopplat till elnätet. Kompressorn används enligt utsaga då den behövs och 

går därmed inte konstant. Förutom detta hade verksamheten elvärme, 2 stycken á 9 kW som går under 

vintertid. Värmen startas tidig morgon och stängs av under natten via en timer. Bortsett från denna 

tidsinställning finns inga tidsspecika rutiner kring användandet av någon elektrisk utrustning i lokalen 

och på grund av detta bör en viss potential för laststyrning finnas. Främst bör det definitivt finnas 

förbättringspotential vad gäller styrningen av värmesystemet i lokalen och därför ligger den  stora 

potentialen i detta fall i att laststyra värmesystemet och inte den verksamhetsspecifika utrustningen. 
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7 Ekonomiska följder av effekttariff och laststyrning 

Inom detta avsnitt kommer resultatet över de ekonomiska följder som kan förväntas, dels vid byte till 

den tidigare beskrivna effekttariffen men även vid olika grader av laststyrning. Även eventuella 

förändringar i nätbolagets intäkter vid olika nivåer av laststyrning presenteras. 

7.1 Omfördelning av kostnader med den nya effekttariffen 
Vid ett byte från den nuvarande säkringstariffen till den effekttariff som är beskriven i avsnitt 2.6 Umeå 

Energi Elnät skulle den absoluta majoriteten UEEN:s kunder få en förändring i sin nätavgift, förutsatt 

att de bibehåller samma energianvändning och uttagsmönster. Hur det skulle påverka de kunder som 

är inkluderade i detta arbete visualiseras i figur 31-33. 

 
Figur 31. Förändringen i årskostnad uttryckt i SEK för kunder med 16A-säkring baserat på mätvärden från 2015. 

Enligt figur 31 skulle således ett byte till den simulerade effekttariffen innebära att 86 kunder, eller 37 

% av kunderna,  fått en sänkt nätavgift medan 148 kunder, eller 63 % av kunderna, skulle fått en ökad 

nätavgift. För den kund med störst förändring skulle effekttariffen inneburit en kostnadsökning på nära 

2 000 SEK per år medan kunden med störst kostnadsreduktion skulle minskat sin avgift på strax över 1 

000 SEK per år. 

 

 
Figur 32. Förändringen i årskostnad uttryckt i SEK för kunder med 20 A i säkring baserat på mätvärden från 
2015. 

När det kommer till 20 A-kunder är det betydligt fler i jämförelse med 16 A-kunderna som skulle få en 

lägre årskostnad, 202 kunder, eller 47 % av, 20A-kunderna skulle få en mindre nätavgift medan 229 

EJ OFFENTLIGT 



52 

 

kunder, eller 53 %, skulle fått en ökad nätavgift, enligt figur 32. Även i detta fall är den största 

minskningen omkring 1 000 SEK och den största ökningen omkring 2 000 SEK per år. 

 

 

Figur 33. Förändringen i årskostnad uttryckt i SEK för kunder med 25 A i säkring baserat på mätvärden från 
2015. 

Majoriteten av kunder med en säkring på 25 A skulle enligt figur 33 få en sänkt årsavgift vid införandet 

av en effekttariff. 78 kunder, motsvarande 74 %, skulle debiteras mindre för sin användning av elnätet 

medan 28, motsvarande 26 %, skulle debiteras mer vid ett tariffbyte. Både den största minskningen och 

den största ökningen i årskostnad för kunder inom denna grupp ligger strax över 2 000 SEK. 

 

Förändringen i årskostnad uttryckt i kronor per år tar ej hänsyn till en specifik kunds nuvarande 

kostnad, till exempel kan en förändring i årskostnad med 2 000 SEK vara en dubblering för en kund 

medan det för en annan kan vara en relativt liten förändring i förhållande till den nuvarande totala 

elnätskostnaden. Därför presenteras motsvarande information uttryckt i procent i figur 34-36. 

 

 
Figur 34. Förändringen i årskostnad uttryckt i procent för kunder med 16 A i säkring baserat på mätvärden från 
2015. 

Utifrån figur 34 ses att den högsta procentuella förändringen i årskostnad är ungefär 55 % både vad 

gäller reducering och ökning. Vidare kan utläsas att förhållandevis många inom kundgruppen 16 A får 

en stor kostnadsförändring relativt sin nuvarande årskostnad. 
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Figur 35. Förändringen i årskostnad uttryckt i procent för kunder med 20A-säkring baserat på mätvärden från 
2015. 

Då spridningen är mycket mindre i detta fall skulle majoriteten av kunder med en säkring på 20 A få en 

mindre förändring i årskostnad än kunder med en 16A-säkring. För denna kundgrupp gäller att den 

kund med störst ökning skulle få 40 % högre årsavgift medan den med störst minskning skulle få en 

reduktion motsvarande 30 % av dennes nuvarande årsavgift.  

 

 
Figur 36. Förändringen i årskostnad uttryckt i procent för kunder med 25A-säkring baserat på mätvärden från 
2015. 

En tämligen stor andel av kunder med en säkring på 25 A skulle enligt figur 36 få en betydande 

minskning i sin årsavgift vid byte till en effekttariff, en kund så mycket som 80 % mindre än idag. Endast 

ett fåtal av kunderna inom denna säkringsgrupp skulle få en kostnadsökning motsvarande mer än 20 % 

av deras nuvarande årsavgift. Förutom de cirka 10 kunder med en gravt reducerad årsavgift är 

spridningen i förändrad årskostnad någorlunda liten inom denna kundgrupp. 

7.2 Ekonomiska incitament för Umeå Energi Elnäts kunder 
De ekonomiska incitamenten som de tidigare förevisade graderna av beteendebaserad laststyrning som 

skulle resultera i presenteras i figur 37-38. Dessa beräkningar utgår ifrån den simulerade effekttariffen 

som har beskrivits tidigare i avsnitt 5.4 Potential för laststyrning hos Umeå Energi Elnäts kunder. 
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Figur 37. Den årliga besparingen uttryckt i SEK per år för kunder med en säkring på 16 A vid olika grader av 
indirekt laststyrning. 

För kunder med en säkring på 16 A skulle enligt figur 37 en laststyrning på 2 % innebära en årlig 

besparing understigande 50 SEK för majoriteten av kunderna, några skulle få en årlig besparing just 

över 50 SEK. Vid en laststyrning på 10 % skulle den årliga besparingen variera mellan några få kronor 

per år till ungefär 325 SEK/år för en kund.  

 
Figur 38. Den årliga besparingen uttryckt i SEK per år för kunder med en säkring på 25 A vid olika grader av 
indirekt laststyrning. 

Den årliga besparingen som  kan uppnås genom att förflytta 2 % av sin topplast är för 25 A- kunderna 

ungefär dubbelt så stor i jämförelse med kunder som har en säkring på 16 A och är nu 100 SEK eller 

mindre. Spridningen är desto större vid 10 % indirekt lastförflyttning, där kan vissa kunder göra en 

besparing uppemot 500 SEK per år.  

 

Vad gäller kunder med säkringen 20 A, valdes att ej visa denna här då den möjliga besparingen ser ut 

på liknande sätt och ligger mellan de två övriga. Vid intresse återfinns denna i bilaga 4. 

 

För att komma upp i de 630-1 430 SEK/år som kunder enligt undersökningen ”En elmarknad i 

förändring – är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?” fordras alltså en högre grad av indirekt 

laststyrning än den som är presenterad ovan. Om kunderna förflyttar ungefär 30 % av sin uppmätta 
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topptimeffektskulle nära 40 % av de 793 kunder inkluderade i denna studie få en besparing motsvarande 

650 SEK/år eller mer.  

 

Den eventuella besparingen som kunder kan göra vid styrning av sitt värmesystem presenteras i figur 

40. Även i detta fall är beräkningarna baserade på den simulerade effekttariffen som finns beskriven i 

mer detalj i avsnittet 5.4 Potential för laststyrning hos Umeå Energi Elnäts kunder.  

 
Figur 39. Den årliga besparingen för kunder via direkt styrning av kundens värmesystem uttryckt i SEK/år för 
samtliga 793 kunder som ingår i detta arbete. 

Enligt figur 40 är det strax under 460 av kunderna i denna studie som inte skulle göra någon besparing 

alls, av dessa  är det strax under 120 som har en säkring på 16 A, knappt 240 kunder med 

säkringsstorleken 20 A samt nära 50 kunder med säkringen 25 A. Detta beror på att dessa kunder ej har 

ett elbaserat värmesystem och kan därigenom inte laststyra sitt värmebehov. Utav de kunder som har 

någon form av elbaserad uppvärmning skulle majoriteten av dessa göra en årlig besparing mellan 300-

400 SEK oavsett nuvarande säkringsstorlek vilket även är anledningen till att denna besparing 

presenteras för samtliga säkringsgrupper istället för per säkringsstorlek vilket gjorts tidigare i detta 

arbete. Att den årliga besparingen ej är beroende av säkringsstorleken är en följd av det tillvägagångssätt 

som använts i detta fall. Denna besparing motsvarar en topplastreduktion med omkring 2 kW, vilket har 

satts som den maximala möjliga reduktionen för samtliga kunder med elbaserad värme som ej är 

vattenburen. De kunder som beräknas kunna göra större besparingar än detta är därmed kunder som 

har ett vattenburet värmesystem. 

7.3 Förändringar i Umeå Energi Elnäts nätintäkter 
Om eventuella besparingar som det reducerade effektuttaget kan betyda för UEEN bortses från blir de 

ekonomiska följderna av laststyrning direkt kopplat till kundernas besparing, vilka finns presenterade i 

figur 37-39, och den besparing som där finns beskriven för kunderna kan alltså direkt översättas till 

minskade nätintäkter för UEEN. I tabell 8 visas hur denna reduktion av UEEN:s nätintäkter skulle se ut 

vid de olika graderna av laststyrning. Dessutom har även en grov uppskattning gjorts över hur UEEN:s 

nätintäkter skulle förändras om samtliga av UEEN:s uttagskunder skulle laststyra till de grader som 

diskuterats inom detta arbete. Dock har endast kunder med en säkring mellan 16-25 A tagits med vad 

gäller den totala påverkan på nätintäkterna då det i de resterande säkringsgrupperna finns för få kunder 

för att kunna utföra en extrapolering med tillfredställande nogrannhet. 
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Tabell 8. Hur UEEN:s nätintäkter skulle förändras med olika grader av lastsstyrning hos dels samtliga kunder 
inkluderade i denna studie och dels de 771 kunder inkluderade i denna studie med en säkring mellan 16-25 A. 

Laststyrning Minskade intäkter 

samtliga säkringklasser, 

793 kunder (kr/år) 

Minskade 

intäkter 16-25 A, 

771 kunder 

(kr/år) 

Minskade intäkter 16-

25 A, förutsatt att 

samtliga kunder 

lastförflyttar (kr/år) 

2% 34 000 30 000 1 017 000 

5% 84 000 75 000 2 542 000 

10% 169 000 150 000 5 085 000 

 

Direkt styrning 

av värmesystem 

 

109 000 

 

108 000 

 

1 709 000 

 

2 % + Direkt 

styrning av 

värmesystem 

 

 

143 000 

 

 

138 000 

 

 

2 726 000 

 

 

5 % + Direkt 

styrning av 

värmesystem 

 

 

193 000 

 

 

183 000 

 

 

4 250 000 

 

Vid en laststyrning på  2, 5 respektive 10 % skulle enligt tabell 8 de minskade nätintäkterna från 

kunderna inom testgruppen därmed motsvara ungefär 34 000-169 000 SEK per år beroende på graden 

av laststyrning och vad gäller automatiserad styrning av uppvärmningen är motsvarande besparing 

omkring 110 000 SEK per år. Uppskattningen av intäktsreduktionen, förutsatt att samtliga av alla 

UEEN:s uttagskunder med en säkring på 16-25 A (motsvarande 29 023 kunder) gör en lastförflyttning 

motsvarande den för denna testgrupp, varierar mellan cirka 1,0-4,3 MSEK per år beroende på 

laststyrningsgrad. 

7.4 Känslighetsanalys 
Det anses att en känslighetsanalys i tillräcklig utsträckning har gjorts vad gäller den beteendeberoende 

laststyrningsförmågan då det i avsnitt 6.4 Potential för laststyrning presenteras tre olika scenarion (2, 

5 och 10 %). I detta utfall går även att se i vilken utsträckning en förändrad grad av laststyrning påverkar 

det ekonomiska utfallet vilket enligt bland annat tabell 8 är förhållandevis stort om man väljer att titta 

på de minskade nätintäkterna de olika graderna av laststyrning skulle innbära. Vid en ökning från 2 % 

till 5 % blir intäktsminskningen för UEEN ungefär 2,5 gånger större, och från 5 % till 10 % blir 

motsvarande ungefär 2 gånger större. Utifrån det, och hur beräkningarna är uppbyggda, kan slutsatsen 

dras att skillnaden i utfallet av minskade nätintäkter för UEEN är direkt korrelerad med graden av 

laststyrning. Eventuella avvikelser från den förväntade graden laststyrning påverkar därför även den 

förväntade intäktsminskningen förhållandevis mycket, vilket också är en anledning till varför utfallet 

vid olika grader av laststyrning valts att presenteras i denna rapport. 

 

Vad gäller den tekniska potentialen för styrning av värmesystem är en känslig faktor fördelningen av de 

olika uppvärmningssystemen bland kunderna och kanske framförallt hur många kunder som faktiskt 

har ett elbaserat uppvärmningssystem. Detta delvis eftersom att den data som dessa beräkningar bygger 

på är till viss del osäker men även på grund av att den extapolering som är gjord ej är perfekt. Om det 

verkliga antalet kunder med någon form av elbaserad värme skulle vara 5 % högre än det estimerade 

skulle det innebära en förändring i nätbolagets förväntade minskning i nätintäkter enligt tabell 9.  
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Tabell 9. Utfallet vad gäller UEEN:s totala minskning av nätintäkter för samtliga kunder med en säkringsstorlek 
motsvarande 16-25 A vid en ökning med 5 % av antalet kunder med någon form av elbaserad värme samt kvoten 
mellan denna och den initiala intäktsminskningen. 

Minskade intäkter 16-25 A, 
förutsatt samtliga kunder 
lastförflyttar (kr/år) 

Minskade intäkter 16-25 A, förutsatt 
att samtliga kunder lastförflyttar 
med 5 % fler elvärmekunder (kr/år) 

Kvot 

1 709 000 1 896 000 1,1 

  

Utifrån tabell 9 skulle därmed en 5-procentig ökning av antalet kunder med elbaserad uppvärmning 

innebära  en 1,1 gånger så stor nätintäktsreduktion för UEEN eller en förändring med cirka 94 000 SEK 

i nätintäkter varje år. Alltså kan en förändring i antalet kunder med elvärme, eller för den delen antalet 

kunder som väljer att styra sin elvärme, påverka resultatet, dock inte i samma utsträckning som en 

förändrad grad av laststyrning via beteende.  

 

Sammanfattningsvis påverkas UEEN:s ekonomiska utfall förhållandevis mycket relativt förändringar i 

inkommande data, framförallt vad gäller olika grader av beteendestyrd lastförflyttning men även 

beroende på antalet kunder dels med elvärme och dels antalet som faktiskt väljer att lastförflytta, både 

vad gäller direkt och indirekt styrning.  

7.5 Sammanfattning ekonomiska följder 
Utifrån de utförda beräkningarna och analyserna har det framkommit att majoriteten av de inkluderade 

kunderna har ett verkligt uppmätt effektuttag understigande det som deras nuvarande säkringstorlek 

motsvarar. I sammanhanget är det dock viktigt att komma ihåg att detta resultat är baserat på data från 

ett år med milda temperaturer. Dessutom har det visat sig att effektuttaget varierar kraftigt inom 

säkringsgrupperna samt att medeleffektuttaget per kund och år ligger på cirka 4 kW för kunder med en 

säkring på 16 A, omkring 6 kW för kunder med en säkring på 20 A och cirka 7 kW för kunder med en 

säkring på 25 A. 

 

Utifrån analysen över kunders maximala effektuttag gentemot deras medeluttag framkom att den 

absoluta majoriteten av kunderna har en teoretisk möjlighet till laststyrning under alla årets månader. 

Den lägsta beräknade potentiella laststyrningspotentialen var 3 % av den aktuella kundens topplast men 

ökar snabbt, och under en månad har en kund så mycket som en teoretisk laststyrningspotential nära 

100 % av dennes topplast. 

 

Vad gäller den förväntade laststyrningen presenteras 3 olika grader av indirekt laststyrning, 2, 5 

respektive 10 %, och i samtliga fall resulterade det i en högre laststyrning, uttryckt i kW, under 

vintermånaderna något som anses positivt då det är under vintern som det finns risk för kapacitetsbrist 

i elnätet. Vid en laststyrning på 2 % av det högsta uppmätta värdet resulterar det i en total 

effektförskjutning motsvarande ~100 kW för de 793 inkluderade kunderna. För en laststyrning på 5 % 

respektive 10 % fås på motsvarande sätt 200-300 kW respektive 500-600 kW. Utslaget per hushåll 

skulle då de olika graderna av indirekt laststyrning innebära en lastförflyttning motsvarande 0,10-0,20 

kW/hushåll vid 2 %, 0,20-0,45 kW/hushåll vid 5 % samt 0,45-0,90 kW/hushåll vid 10 % under 

vintermånaderna och för kunder med en säkring mellan 16-25 A. Nedre delen av intervallen 

representeras generellt sett av en lägre säkring medan den övre delen främst representerar en högre 

säkring. 

 

När det kommer till den förväntade laststyrningen per kund vid reglering av en kunds elbaserade 

uppvärmningssystem är den ungefär 0,65 kW/hushåll för kunder med en säkring på 16 A, 0,85 

kW/hushåll för kunder med en säkring på 20 A och 0,90 kW/hushåll för kunder med en säkring på 25 

A. Detta tillsammans med en indirekt laststyrning på 2 % ger en total förväntad laststyrningsförmåga 

på 0,75-0,8 kW/hushåll, 1 kW/hushåll och strax över 1 kW/hushåll för 16 A, 20 A respektive 25 A. Om 
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man istället antar en indirekt laststyrningspotential på 5 % tillsammans med styrning av värmesystemet 

ökar den förväntade laststyrning med omkring 0,1-0,3 kW per hushåll.  

 

Om UEEN skulle införa den simulerade effekttariffen skulle det innebära en förändring i elnätskostnad 

för majoriteten av de kunder som innefattas i denna studie. Det är i säkringsgruppen 16 A som man 

finner flest andel kunder som skulle få en ökad avgift, 63 %, och minst andel kunder med 

kostnadsökning återfinns i säkringsgruppen 25 A där 26 % av kunderna skulle få en ökad elnätsavgift. 

Både den största ökningen och den största minskningen i elnätskostnad är cirka 2 000 SEK/år. 

Generellt sett är den procentuella spridningen vad gäller kostnadsförändring för kunderna mindre inom 

säkringsgrupperna 20 A och 25 A, förutom ett litet antal kunder med en säkring på 25 A som skulle få 

en större reducering i elnätskostnad. Endast ett fåtal av kunderna med säkringsstorleken 25 A skulle få 

en kostnadsöknings motsvarande mer än 20 % av sin nuvarande elnätsavgift, i de två lägre 

säkringsgrupperna är både antalet kunder och deras procentuella ökning större.  

 

De grader av indirekt lastförflyttning som ansetts rimliga i detta arbete skulle generera en 

kundbesparing motsvarande 0-500 SEK per kund och år vilket skulle innebära minskade nätintäkter 

för UEEN mellan 34 000-169 000 SEK/år för de 793 kunderna innefattade i detta arbete. Vad gäller 

direkt laststyrning av elbaserade uppvärmningssystem finns en något större besparingsmöjlighet, 

majoriteten med elvärme beräknas kunna spara mellan 300-400 SEK per år och kund medan vissa kan 

spara upp till och med 750 SEK per kund och år. Denna besparing skulle innebära minskade nätintäkter 

för UEEN  på cirka 110 000 SEK per år. 
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8 Diskussion 

I denna del av rapporten diskuteras de resultat som presenterats tidigare. De vägval där arbetet krävt 

att ställningstaganden gjortsbeskrivs tillsammans med argument till de val som gjordes presenteras. 

Detta inkluderar även de olika antaganden och förenklingar som varit nödvändiga under detta 

arbete. 

 

Inom detta arbete har, som tidigare nämts, en sortering av det uppmätta datat gjort i syfte att exkludera 

felaktiga mätvärden då de idag inte är säkerställda. En del av denna sortering innebar att utesluta alla 

kunder med ett eller flera nollvärden vad gäller den uppmätta måntaliga toppeffekten. Dock finns en 

risk att även korrekta mätvärden har selekterats bort i denna process till exempel då det med stor 

sannolikhet finns fritidshus inom de inkluderade områdena, där en uppmätt toppeffekt på 0 kW skulle 

vara rimligt. Alltså har troligen en del fritidshus exkluderats i detta arbete och då fritidshus generellt 

sett har en väldigt annorlunda effektuttagsprofil finns det en risk att resultatet har påverkats till viss del. 

Dock bör inte antalet fritidshus vara så stort i jämförlse med det totala antalet kunder inkluderade i 

denna studie och dess påverkan bör därför vara marginel. 

8.1 Dagsläget vad gäller kundernas nuvarande säkringsnivå vs uppmätt 

effektuttag 

Utifrån jämförelsen mellan kundernas verkliga effektuttag och säkringens kapacitet, se figur 16-18, är 

det eventuellt möjligt för en del av kunderna med en säkring på 20 A och 25 A att byta till en lägre 

säkring. Detta gäller främst de kunder som i den nedre nedre delen av spannet, alltså de med lägst 

effektuttag enligt figur 16-18. Det ska dock tydliggöras att det verkliga effektuttaget bör ligga under 

säkringsnivån för att ej riskera att överbelasta säkringen. Ett fåtal kunder har ett maximalt effektuttag 

över sin nuvarande säkringsnivå. Trots att UEEN strävar efter att upplysa kunder ifall de har en säkring 

som ej till fullo korresponderar med kundens effektuttag, krävs nogrannare analyser för att fastställa 

huruvida så är fallet innan sådan information kan delas med kunden. Detta då figur 16-18 baseras på 

timmedelvärden av effektuttaget och det momentana effektuttaget vid en viss tidpunkt under denna 

timme kan därmed vara avsevärt högre än medelvärdet vilket skulle kunna resultera i att säkringen 

överbelastas även fast timmedelvärdet på effektuttaget ligger långt under vad säkringen klarar. 

Dessutom ska tilläggas att resultatet i detta arbete bygger på mätdata från ett förhållandevis milt år och 

under en kall period kan det finnas risk för ökat effektuttag, främst hos kunder med elvärme. Därför är 

det alltså möjligt att vissa av kunderna i denna studie är i behov av sin nuvarande säkring under kallare 

perioder. Denna undersökning ger dock en indikation på att vissa kunder troligen har en säkring som ej 

speglar det verkliga uttaget. 

 

Den stora variationen inom de olika säkringsgrupperna som också ses i figur 16-18, innebär att kunder 

med samma säkringsstorlek nyttjar nätets och säkringens kapacitet till olika stor grad. Ett byte från den 

nuvarande säkringstariffen till en effekttariff skulle därmed innebära att även kostnadsförändringarna 

inom säkringsnivåerna skulle variera kraftigt. Detta kan beskrivas ytterligare utifrån figur 19-21 där 

kundernas timmedeleffektuttag under ett år jämförs med hela kundgruppens (i detta fall kunder inom 

samma säkringsnivå) medeluttag under samma period. Initialt kan man tro att kunder som har 

effektuttag över gruppens medelvärde, och alltså ligger över den röda linjen i figur 19-21, bör enligt den 

tänkta modellen för en ny effekttariff få en ökad avgift medan kunder med ett effektuttag under 

gruppmedelvärdet bör få en minskad avgift. I förlängning skulle detta då innebära att strax över hälften 

av kunderna med en säkring på 16-25 A skulle få en minskad elnätsavgift medan resterande skulle få en 

ökad elnätsavgift, se figur 19-21. Vid kostnadsanalysen av hur den tänkta effekttariffen skulle påverka 

kundernas elnätskostnader, figur 31-33 och figur 34-36, blir det tydligt att så inte är fallet. Istället skulle 

omkring 63 % av 16 A-kunderna få en ökad avgift medan motsvarande för 25 A-kunderna skulle bli 26 

% förutsatt att de ej laststyr. Även detta är en följd av det faktum att en del kunder för närvarande har 

en säkring som ej speglar dennes uttag. Kunder som har en säkring överskridande deras verkliga uttag 

är mest troligt de med en högre säkring vilket även stämmer i detta fall om man analyserar mätvärdena. 

Det är alltså därför som så många av 25 A-kunderna skulle få en sänkt avgift i detta fall.  
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Även vad gäller kunder med säkringar mellan 35-200 A finns en klar indikation på att dessa kunder kan 

ha en storlek på säkringen som ej är optimal utifrån kundens verkliga effektuttag, se tabell 6. Med detta 

som grund finns anledning att misstänka att en nedsäkring är möjlig för flertalet av kunderna 

representerade i tabell 6 men även i detta fall krävs nogrannare analyser av effektuttaget innan några 

åtgärdes kan vidtas. I likhet med de lägre säkringsnivåerna är spridningen inom nivåerna förhållandevis 

stor, åtminstone i de fall där det finns fler än en kund, vilket vidare stärker antydan att vissa kunder är 

har en säkring som inte är optimal utifrån det verkliga effektuttages och antingen bör byta till en lägre 

eller högre säkring. 

8.2 Potential till och förväntad laststyrning bland Umeå Energi Elnäts kunder 
På grund av den brist på kunskap inom områden som verkar råda i Sverige där många inte besitter 

förståelse i skillnaden mellan energi och effekt, vilket är grundläggande för att möjliggöra en förståelse 

för anledningarna bakom laststyrning, efterfrågeflexibilitet och effekttariff, är informationsspridning 

och utbildning den viktigaste  faktorn idag för ökad laststyrning och efterfrågeflexibilitet. Dessutom 

uttrycks inget större intresse för frågan hos majoriteten av den svenska befolkningen, därför tror jag att 

det krävs samarbete mellan olika aktörer inom energibranschen för att införa ett effektbesparingstänk 

på samma sätt som det idag finns en stor kunskap och vilja att spara energi. Effektproblematiken har 

kommit i skymundan gentemot energibesparingar och behöver därför lyftas på samma sätt som energi 

har gjort dels för att öka kunskapen men även för att öka intresset för frågan.  

 

Ointresset och okunskapen inför effektproblematiken är anledningen till att utformningen på den 

information som ges till kunder vid ett tariffbyte är viktig. Det ställer krav på en lättförståelig och 

överskådlig utformning som fångar kundens intresse utan att skapa för höga förväntningar angående 

minskade elkostnader. 

8.2.1 Potential till laststyrning bland kunderna 

Vad som klart kan sägas utifrån figur 22 är att det absoluta majoriteten av kunderna som innefattas i 

denna studie har en stor potential till laststyrning ur ett teoretiskt perspektiv. Den kund som har lägst 

potential kan lastförflytta 3 % av sin toppeffekt under en av vintermånaderna, men denna stiger väldigt 

snabbt och är snabbt över 40 %. Under några få månader har en eller flera kunder en teoretisk möjlighet 

att lastförflytta nära 100 % av sitt toppeffektuttag vilket kan verka udda men förklaras av att de kunder 

som ligger nära 100 % i potential till laststyrning enligt figur 22 har ett mycket högt maxuttag i 

förhållande till medeluttaget för den specifika månaden. Potentialen för lastförflyttning varierar under 

året och enligt figur 23 och figur 24 är den mindre under sommarmånaderna vilket är rimligt med tanke 

på att även förbrukningen ofta är mindre under varmare perioder, åtmistone i Sverige. I länder med 

varmare klimat kan det såklart vara tvärtom. Detta faktum är egentligen inte någonting negativt då 

laststyrning främst är intressant för nätbolagen under vintermånaderna eftersom det är då som det kan 

finnas risk för kapacitetsbrist på nätet och det är för dessa tidpunkter som nätet dimensioneras. 

8.2.2 Förväntad indirekt laststyrning 

Utifrån teorin inom ämnet är det tydligt att det finns väldigt spridda åsikter om vad som kan anses som 

en rimlig lastförförflyttningsgrad att förvänta sig vid ett byte av tariff. På grund av detta har valet gjorts 

att presentera resultat för tre olika grader av laststyrning, 2, 5 och 10 %, då dessa anses täcka upp den 

absoluta majoriteten av tänkbara utfall. 10 % laststyrning är därmed tänkt att ses som ett ”best case 

scenario” och ger främst ett övre tak på vad man kan förvänta sig och vilka konsekvenser detta skulle 

innebära. Det anses mer troligt, utifrån teorin och främst de fältundersökningar som gjorts, att en 

lastförflyttning närmare 2 % sker om tariffbytet kombineras med information till kunderna om hur de 

kan göra för att påverka sitt effektuttag och eventuellt även med någon form av onlinemätning samt 

visualisering av uttaget. Denna bedömning har gjorts genom att analysera teorin, tidigare utförda 

pilotprojekt och erfarenheter från tidigare implementeringar av effekttariffer.  

 

Enligt figur 25 skulle den indirekta lastförflyttningen variera mellan 0,1-0,2 kW under vintermånaderna 

om 2 % av kundernas effekttopp förflyttades till andra tidpunkter. Vid 5 % är motsvarande 0,2-0,45 kW, 
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och vid 10 % 0,4-0,9 kW. Samtliga av dessa ligger därmer inom eller under den lastförflyttning som är 

möjlig enligt teorin, vilket är mellan 0,5-2 kW. Då teorin bakom dessa siffror främst har byggt på mindre 

pilotprojekt, enkätundersökningar och simuleringar anses det rimligt att den verkliga lastförflyttningen 

är något mindre. Främst eftersom att kundgruppen i mindre projekt ofta är speciellt utvalda utifrån sin 

lastförflyttningsförmåga till exempel i form av eluppvärmda hushåll eller utifrån ett intresse att delta 

från kundens sida i form av frivilligt deltagande. Vid större kundgrupper, så som alla UEEN:s kunder, 

kan en större spridning antas. Dels vad gäller lastförflyttningsförmåga men även då det kommer till 

villighet till lastförflyttning. Inom detta resonemang spelar även elens elasticitet in, denna är individuell 

för varje kund då olika kunder reagerar olika starkt på prissignal, och det är därför olika kunder kommer 

att välja att ändra sitt beteende olika mycket när dessa utsätts för samma prissignaler.  

8.2.3 Förväntad direkt laststyrning 

Som tidigare redovisat har detta arbete kommit till slutsatsen att energilager i form av batterier inte är 

ett ekonomiskt hållbart alterativ för hushållskunder med dagens låga elpriser. I det räkneexempel som 

tas upp i detta arbete blir återbetalningstiden för ett Tesla Powerwall system 38 år och då skall tilläggas 

att ett elpris motsvarande ungefär 1,25 SEK/kWh användes vilket är väsentligt mycket högre än dagens 

elpris i Sverige. Det är därför rimligt att förvänta sig en ännu längre återbetalningstid vid motsvarande 

installation i Sverige idag. Då den främsta drivkraften enligt teorin och litteraturstudien i dagsläget 

verkar vara möjlighet till ekonomisk besparing anses därmed ett energilager av denna form ansetts vara 

för olönsam för att något större antal hushållskunder skulle välja att installera ett. Dock anses batterier 

av denna typ vara en lösning som är värd dess kostnad om installation görs i samband med solceller 

eller liknande. Även i ett längre perspektiv ses batterier som ett eventuellt alternativ för att uppnå ett 

mer effektivt utnyttjande av elnätets kapacitet. 

 

Vad gäller möjlighet till styrning av kunders värmesystem bör det tas i beaktande att det finns viss 

osäkerhet i grundinformationen angående kunders nuvarande uppvärmningssystem. Uppdateringen av 

denna information ej är säkerställd och det saknas information hos en del kunder. Med tanke på detta 

tillsammans med det faktum att dessa kunder valts ut speciellt utefter låg förekomst av fjärrvärme är 

det troligt att vid en extrapolering till hela UEEN:s nät det är en mindre andel än i denna testgrupp som 

har någon form av elbaserad uppvärmning. 

8.2.4 Konsekvenser och nätpåverkan vid förväntad laststyrning 

Hur den förväntade graden av lastförflyttning vid beteendeförändring skulle påverka de olika 

nätstationerna som innefattas i detta arbete beskrivs i figur 29 och figur 30, och visar på en anomalitet. 

Kunderna anslutna till samtliga nätstationer utom Ön Norra förväntas reducera sitt toppeffektuttag med 

ungefär lika mycket. Kunder anslutna till Ön Norra har ett förväntat reducerat effektuttag som ligger 

ungefär 0,1 kW högre än hos de övriga. Vid vidare analys av detta upptäcks att det maximala 

timmedelvärdet för effektuttaget per kund är högre för kunder anslutna till nätstationen Ön Norra än 

de övriga inbegripna nätstationerna. Vad detta beror på ligger ej inom ramarna för detta examensarbete 

och lämnas därför till UEEN för eventuell ytterligare utredning.  

 

Även inom vissa andra segment kan effekttariff bli ett ämne som bör tas hänsyn till. Till exempel är 

många av dagens värmepumpar konstruerade så att de förbrukar lite energi medan effektuttaget är 

förhållandevis stort. Ett hushåll med en värmepump skulle därmed kunna få en ökad utgift för elen vid 

införandet av en effekttariff. På grund av detta bör efterfrågan för effektsnåla och smarta, effektreglerade 

apparater öka, på samma sätt som den gjort för energisnåla apparater, i takt med att kunskapen kring 

effekt och dess betydelse för samhället ökar. 

8.3 Ekonomiska följder av effekttariff 
Den effekttariff som använts i detta arbete var, som tidigare nämnts i avsnitt 7. Ekonomiska följder av 

effekttariff och laststyrning, tvungen att justeras vilket kan vara en följd av det faktum att 2015 (det år 

som datat hämtats från) var ett förhållandevis milt år. Det är därmed möjligt att denna justering delvis 

korrigerade för de milda temperaturerna. Det är även möjligt att en tariffjustering krävdes i detta fall på 



62 

 

grund av det valda kundgruppen. Detta eftersom att effekttariffen som användes var beräknad utifrån 

samtliga av UEEN:s kunder och det är sannolikt att det urval av kunder som gjordes i detta arbete inte 

till fullo speglar effektuttaget och uttagsmönstret hos samtliga kunder.  

 

Utifrån UEEN:s perspektiv är målet att, vid utformningen av effekttariffen, minimera kundpåverkan i 

största möjliga mån utan att kompromissa alltför mycket vad gäller incitament och kostnadsfördelning. 

Med detta som utgångspunkt, tillsammans med den information som tillhandahålls i figur 31-33 samt 

figur 34-36 blir det dock tydligt att kostnaden skulle förändras relativt kraftigt för vissa kunder, speciellt 

vad gäller kunder som idag har en säkring på 16 A. Detta grundas främst på det faktum att spridningen 

i förändrad årskostnad är mycket större vad gäller 16A-kunder än kunder i de övriga två kundsegmenten. 

I förlängning stödjer alltså detta tidigare resultat att effektuttaget är mer varierat inom den lägre 

säkringsnivån och att det är där som kundpåverkan kommer att vara störst. 

 

En förändring understigande 20 % anses diskuterbart motsvara en acceptabel grad av kundpåverkan 

men vad gäller 16A-kunderna skulle över 100 av de totalt 234 kunderna i denna kundgrupp få en 

förändring överstigande detta, se figur 34. När det kommer till den procentuella förändringen i årsavgift 

är dock spridningen inom 25 A stor på grund av att ett tiotal kunder skulle få en mycket stor procentuell 

minskning i sin årskostnad vid införandet av en effekttariff. Detta tillsammans med det faktum att 

mycket få av kunderna med en säkring på 25 A skulle få en ökning i årskostnad motsvarande mer än 20 

% stödjer den tidigare indikationen på att flertalet av dessa kunder i dagsläget har en säkring som ej 

speglar deras effektuttag.  

 

Något som dock skall poängteras är att de mätvärden som dessa beräkningar är baserad på är ej 

kvalitetssäkrade och det finns därmed risk för felaktigt data även efter den selektering som gjorts och 

finns beskriven i avsnitt 5.4 Potential för laststyrning hos Umeå Energi Elnäts kunder. Det finns därför 

en risk att resultateten beskrivna i avsnitt 6. Potential till laststyrning hos Umeå Energi Elnäts kunder 

och avsnitt 7. Ekonomiska följder av effekttariff och laststyrning innehåller felaktigheter. I de flesta fall 

påverkar dessa troligen resultatet marginellt men viss aktsamhet bör tas vid utmärkande värden så som 

den minskning i årsavgift på 80 % som presenteras i figur 36 då det finns en risk för att att denna är 

grundat på bristande mätvärden. 

8.4 Besparingsmöjligheter 
Besparingsmöjligheterna som laststyrning innebär för kunderna varierar kraftigt mellan olika kunder, 

vissa har väldigt liten möjlighet till besparing medan andra har möjlighet att spara uppemot 500 SEK/år 

genom förändrat beteende, förutsatt att den korrigerade effekttariffen införs. Samtidigt visar 

utredningen angående laststyrningspotentialen vid direkt styrning av kunders värmesystem på att 

besparingar kring 600-700 SEK per år är möjligt.Detta innebär att det är svårt att ge ett generellt svar 

för hur mycket en kund kan förväntas spara genom att förflytta sin last. För att ge ett svar på detta måste 

man studera kundens individuella förbrukningsmönster och uppvärmningssystem.  

 

Enligt teorin vill en kund spara mellan 630-1 430 SEK per år för att genomföra en förändring i sitt 

förbrukningsmönster beroende på tid på dygnet och om det handlar om styrning av värme eller 

hushållsel. Med andra ord finns det möjlighet för en kund att uppnå den besparingsnivå som är önskvärt 

för att kunder ska tycka att det är värt att lastförflytta beroende på den individuella kundens 

förutsättningar. Ett sätt att öka möjligheten till besparing skulle vara att införa större incitament för 

kunderna i form av en högre effektavgift, dock skulle detta innebära större kundpåverkan vilket kan leda 

till sämre kundrelationer då man i stort sätt tvingar kunderna att anpassa sig. Det finns även en trend 

att kunder drivs mer av en vilja att vara en aktiv del i arbetet mot ett hållbart samhälle och människor 

blir generellt mer och mer miljömedvetna. Det är därför även troligt att drivkraften i framtiden kommer 

skifta från att främst handla om ekonomisk besparing till att handla mer om en vilja och ett intresse att 

delta i energiomställningen och bli en mer aktiv del av energimarknaden. 

 

 

EJ OFFENTLIGT 



63 

 

Vad gäller det som framkom i studien ”En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitete till salu 

eller ens verklig?” angående priset på kunders efterfrågeflexibilitet, som hänvisas till ovan, bör dessa 

siffror (630-1 430 SEK/år) betraktas med försiktighet, något som författarna själva understryker i 

studien. Detta då det som mäts i studien strängt taget är kostnaden för den onytta som 

efterfrågeflexibilitet eventuellt skulle innebära. Det är mycket troligt att kundernas värdering på denna 

onytta är starkt beroende på  huruvida den individuella kunden befinner sig i hemmet eller ej under de 

timmar som i studien klassats som höglasttimmar (mellan kl. 07-10 på morgonen och mellan kl. 17-20 

på eftermiddagen). En kund som ej är hemma under dessa timmar är troligen mer benägen att värdera 

flexibiliteten under dessa timmar lägre än en kund som är hemma. Dock är även flexibiliteten och 

laststyrningspotentialen i sig lägre för dessa kunder. Med detta som bakgrund anses det sannolikt att 

det verkliga priset för efterfrågeflexibilitet är högre, framförallt under de morgontimmar som definerats 

i projektet då förhållandevis många troligen ej befinner sig i hemmet under denna tid. 

8.5 Förändringar i Umeå Energi Elnäts nätintäkter 
Vad gäller de förändrade nätintäkterna för UEEN vid de olika graderna av beteendeberoende 

laststyrning för de kunder inkluderade i detta arbete är dessa resultat förhållandevis säkra, det vill säga 

att med den simulerade tariffen och med de olika graderna av topplastförflyttning som är angett kommer 

UEEN:s nätintäkter förändras på det vis som anges i resultatet under avsnitt 7.3 Förändringar i Umeå 

Energi Elnäts nätintäkter. Vid direkt styrning av värmesystemet för de kunder inkluderade i denna 

studie är den största felkällan osäkerheten som finns i informationen angående hushållens 

värmesystem. Det finns risk att denna information ej är uppdaterad då det inte alltid görs även fast en 

uppdatering ska lämnas in till UEEN vid byte av värmesystem. 

 

Dessutom är antagandet att denna utvalda testgrupp är representativ vad gäller fördelningen mellan de 

olika uppvärmningssystemen troligen ej helt korrekt. Dels eftersom att det, som tidigare nämnts, finns 

risk för att grundinformationen ej är uppdaterad, men även då antagandet i sig är grovt, speciellt med 

tanke på att den grupp kunder som valdes ut för detta examensarbete förväntades ha ett förhållandevis 

högt antal kunder med någon typ av elbaserad uppvärmning. Därför bör denna extrapolering betraktas 

med försiktighet och ger snarare en uppfattning om i vilken storleksordning nätintäkterna skulle 

förändras vid de olika graderna av laststyrning. Speciellt om man tar känslighetsanalysen i beaktande 

där det är tydligt att förändringar i denna fördelning påverkar resultatet förhållandevis mycket. För en 

mer korrekt extrapolering skulle säkrare information angående kundernas uppvärmningssystem och en 

större, mer slumpmässigt vald kundgrupp krävas. 

 

Under avsnittet 4.1 Total potential för laststyrning i Sverige framgår att flertalet studier påvisar en total 

laststyrningsförmåga hos kunder med elvärme på omkring 2 000 MW. Förutsatt att det finns omkring 

1,2 miljoner hushåll med elvärme i Sverige skulle detta motsvara en potential för att styra effekt på 

omkring 1,7 kW per hushåll. Detta ligger något under det som framkommit i övriga undersökningar där 

laststyrningspotentialen i specifika hushåll har undersökts och man kommit fram till den nivå som 

använts för beräkningarna i detta arbete, 2-5 kW per hushåll. Dock är det möjligt att denna siffra (alltså 

1,7 kW/hushåll) inkluderar det faktum att inte alla hushållskunder har möjlighet eller vilja att laststyra. 

Även övriga studier indikerar tydligt att det ej är troligt att samtliga kunder kommer bli mer 

efterfrågeflexibla och förflytta sin last i någon större utsträckning inom den närmsta framtiden. Det är 

därmed en väldigt liten sannolikhet att scenariot presenterat i avsnitt 7.3 Förändringar i Umeå Energi 

Elnäts nätintäkter där samtliga kunder antas styra sin last faktiskt inträffar i verkligheten. 

 

Då den samlade effektreduktionen på nätet vid en vidspridd lastförflyttning bland UEEN:s kunder växer 

relativt snabbt i förhållande till graden laststyrning (se figur 23) kan kontinuerlig uppföljning vara att 

föredra då detta eventuellt bör tas i beaktande vid planläggningen av framtida nätinvesteringar. 

Dessutom finns en risk att kundernas kostnader (alltså UEEN:s nätintäkter) minskar i snabbare takt än 

UEEN:s kostnader, något som lastförflyttningar i stor skala kombinerat med en mer flexibel tariff med 

en större rörlig del kan innebära. Detta skulle i så fall innebära risk för ett intäktsunderskott för 

nätbolaget. 
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9 Slutsats 

Detta avsnitt ämnar presentera de slutsatser detta arbetet resulterat i samt svara på de 

frågeställningar som fastställts för arbetet. 

 

Det råder tydliga indikationer på att en stor andel kunder har en säkring som ej överensstämmer med 

kundens effektuttag. Dessutom är det fastställt att den absoluta majoriteten av de undersökta kunderna 

har en förhållandevis stor potential till laststyrning. 

 

Ett byte till den simulerade effekttariffen skulle innebära kostnadsförändringar för många av de kunder 

inkluderade i denna studie, störst förväntas ökningar i årsavgiften bli för kunder som idag har en säkring 

på 16 A respektive 20 A medan majoriteten av kunder med säkringstorleken 25 A beräknas få en 

reducerad årsavgift.  

 

Utifrån teorin har laststyrning på mellan 2-5 % bedömts vara rimlig att förvänta sig vid byte till en 

effektbaserad tariff under förutsättningarna att kunden får information om hur de kan uppnå högre 

efterfrågeflexibilitet. Se även tabell 10 för jämförelse mellan det beräknade förväntade utfallet och den 

potential som beskrivs i litteraturstudien. Vid lastförflyttning på denna nivå skulle den ekonomiska 

besparingen ej uppnå de summor som teorin antyder behövs för att uppnå efterfrågeflexibilitet hos 

kunderna. Dock kommer vissa kunder upp i denna önskade besparingsnivå vid styrning av elbaserad 

uppvärmning, och ännu fler kunder om både styrning av elvärmesystem och en beteendeförändring 

görs. Även den förändring i nätintäkter som den förväntade laststyrningen, för den kundgrupp detta 

arbete innefattar, skulle innebära för UEEN finns presenterat i tabell 10. Om samtliga av UEEN:s 

elnätskunder med en säkring mellan 16-25 A skulle välja att styra sin last skulle det innebära minskade 

nätintäkter med 1,0-4,3 MSEK för UEEN beroende på laststyrningsgrad. 

 
Tabell 10. Sammanfattning av den teoretiska potentialen till laststyrning samt det förväntade utfallet vad gäller 
laststyrning via beteendeförändringar samt reglering av elbaserade värmesystem, och den förväntade 
förändring i nätintäkter som denna laststyrning skulle innebära.  

Laststyrningssätt Teoretisk Potential 

(kW/hushåll) 

Förväntat utfall 

(kW/hushåll) 

Förväntad förändring 

i nätintäkter (SEK/år) 

Beteendeförändring 0,5-2 0,1-0,9 30 000 - 84 000 

Smart reglering av 

värmesystem 

2,8-9,3 2-5  200 000 - 240 000 

Totalt 3,3-11,3 2,1-5,9 230 000 - 323 000 

 

Enligt tabell 9 är det endast en förhållandevis  liten del av potentialen vad gäller både beteendebaserad 

styrning och teknisk styrning av lasten som finns representerad under det förväntade utfallet. I fallet 

med laststyrning via beteendeförändringar beror detta på att det, utifrån de granskade pilotprojekten 

och fältundersökningarna, anses att endast en mindre beteendestyrd lastförflyttning är rimlig att 

förvänta sig vid ett byte till effekttariff. Vad gäller de tekniska installationerna anses, som tidigare 

redogjorts, att styrning av hushållsapparater kräver viss beteendeförändring och ingår därför i den 

kategorin medan andra tekniska lösningar till exempel i form av batterier anses vara så pass ekonomiskt 

ofördelaktigt i nuläget att det inte ger någon större inverkan på det förväntade utfallet.  

 

Utifrån de utförda företagsintervjuerna bedöms vissa verksamheter med få rutiner kring användandet 

av sin elektriska utrustning ha viss potential för indirekt laststyrning medan andra, så som restauranger 

och bagerier, har mindre sådan potential på grund av verksamhetens natur som i detta fall främst syftar 

på att användandet av de effektintensiva apparaterna ej går att flytta eller planera. Det behövs dock 

djupare analys för att komma till en säkerställd slutsats. 
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10 Förslag på fortsatt arbete 

Detta avsnitt behandlar de förslag på fortsatt arbete inom ämnet som framkommit under denna studie 

som bör vara av intresse för UEEN att undersöka innan ett införande av en effekttariff genomförs. 

Förstudie utformning informationsmaterial 

Att göra en nogrannare studie över hur ett eventuellt informationsmaterial skulle se ut, dels 

informationsmaterial mot kunder men även internt samt mot övriga intressenter. Det föreslås att detta 

görs genom att intervjua fler nätbolag som har infört effekttariff för att ta del av deras erfarenheter om 

just deras tillvägagångssätt vad gäller information och hur detta tagits emot av aktuella intressenter. På 

så sätt kan ett informationsmaterial och informationssätt tas fram för att sedan, förslagsvis, testas på en 

mindre grupp av den tänkta mottagaren. Att ett välgenomtänkt och lättförståeligt informationsmaterial 

är väldigt viktigt tydliggörs av den bakomliggande teorin och utifrån intervjuer med andra nätbolag då 

båda drar slutsatsen att det råder stor okunskap i frågan hos kunder i allmänhet.  

 

Pilotprojekt effekttariff 

För att vidare öka förståelsen för kunden och förbereda sig på eventuella reaktioner på ett införande av 

effekttariff är det i nätbolagets intresse att innan ett införande beräkna elnätsavgiften med hjälp av den 

tänkta effekttariffen för en utvald grupp kunder. Detta för att undersöka hur kundens kostnad förändras, 

hur kunden skulle reagera på en sådan förändring samt utreda vilken typ av utrustning som är bäst 

lämpad för laststyrning hos olika typer av kunder. Detta kan även vara en hjälp i framtagandet av 

informationsmaterialet som tidigare nämnts. Ett projekt som bland annat innefattar en liknande 

utredning är planerat att startas på UEEN under hösten 2016 och fortskrida under 2017. 

 

Effekttariffens kundpåverkan vid kalla perioder 

I detta arbete har, som tidigare nämnts, mätdata från 2015 använts i samtliga beräkningar. Då vintern 

2015 är att betrakta som förhållandevis mild skulle det även vara av intresse att utreda hur kunderna 

skulle påverkas av en effekttariff vid kallare temperaturer, så som de under vintern 2016. Värdet i detta 

ligger i att i förväg veta ungefär hur en effekttariff skulle påverka kunderna även under en ovanligt kall 

period och därigenom ha möjlighet att informera kunderna om detta i förväg för att undvika förvåning 

och en negativ kundupplevelse som kan förebyggas.  

 

Risk för återvändande last vid laststyrning 

Ett eventuellt bekymmer som ej tas upp inom detta examensarbete är risken för återvändande last och 

huruvida detta skulle kunna orsaka problem i nätet vid kundstyrd lastsförflyttning alternativt 

lastreduktion. Därför kan det vara värdefullt för företaget att undersöka denna risk och dess eventuella 

konsekvenser närmare. Vid laststyrning finns även risk för andra typer av oförutsägbara förändringar i 

belastningsmönstret vars risk även evenutellt bör undersökas tillsammans med huruvida detta skulle 

kunna påverka nätet negativt.  

 

Mer fullständig ekonomisk konsekvensanalys 

I detta arbete är de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell laststyrning för UEEN begränsad till 

förändringar i nätintäkterna. Därför kan en vidare och med djupgående ekonomisk kalkyl vara av värde 

för UEEN i syfte att ha en bättre uppfattning huruvida, och i vilken grad, kundens och bolagets kostnader 

är korrelerade. Alltså en undersökning som syftar beräkna hur UEEN:s kostnader förändras gentemot 

kundens kostnader vid en laststyrning från kundens sida. Kostnadsförändringar för UEEN skulle kunna 

utgöras av reducerad kostnad mot överliggande nät, minskade överföringsförluster, ökade 

administrativa utgifter etc. Det skulle även vara mycket fördelaktigt att ta hänsyn till sammanlagringen 

i nätet vid beräkningen av dessa kostnadsförändringar då graden sammanlagring kan komma att 

påverka förändringen i UEEN:s kostnader i förhållandevis stor grad. 
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Fortsatt analys av utvalda företagskunder 

Vissa av de företagskunder som enligt de preliminära beräkningarna skulle påverkas mest vid införandet 

av en effekttariff har kontaktats i syfte att få en bild över deras potential till att laststyra. I dagsläget är 

dessa undersökningar endast gjorda utifrån intervjuer och nogrannare undersökningar bör göras innan 

en effekttariff införs. Undersökningen kan innefatta besök och fastställande av verksamheternas 

belastningsmönster samt identifikation av effektintensiva delar i verksamheten. Detta i syfte att 

undersöka potentialen till laststyrning och på så vis minimera kundpåverkan samt undvika försämrade 

kundkontakter. Därför bör därmed vidare kontakt tas med dessa företag i god tid innan ett införande av 

effekttariff.  

 

Noggrannare undersökning av kunders optimala säkringsstorlek 

Ett sätt att öka kundnöjdheten skulle kunna vara att göra en nogrannare granskning för att identifiera 

kunder som idag ej har en optimal säkring utifrån sitt effektuttag. Det finns ingen ekonomisk vinning 

för UEEN att göra en sådan undersökning då det eventuellt skulle kunna leda till minskade nätintäkter 

på grund av nedsäkring av kunder, det skulle alltså vara endast för att öka kundernas tillit till bolaget 

och öka kundnöjdheten. 

 

Forstsatt omvärldsbevakning 

Under det fortsatta arbetet mot förberedelsen för ett eventuellt införande av en effekttariff är det även 

viktigt att ha en fortsatt god omvärldsbevakning i syfte att fortsatt vara medveten om vart dels 

bestämmande organ så som Riksdagen och Ei, men även andra nätbolag samt branschorganisationen 

Svensk Energi står i frågan angående nättariffer och dess framtida roll i ett mer effektivt nyttjande av 

elnätet. Till exempel genomförs en utredning av Ei i skrivande stund där man ämnar ta fram förslag på 

åtgärder för att genom ökad efterfrågeflexibilitet driva utvecklingen mot en mer effektiv elmarknad [21]. 

Utredningen ska även analysera nättariffers möjliga incitament för en ökad efterfrågeflexibilitet [21].  
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Bilaga 1. Reducerat effektuttag per kund inom 16-200 A 
vid 5 % respektive 10 % laststyrning 

 

Figur 40.  Det reducerade medeleffektuttaget per kund vid 5 % lastförflyttning inom de olika 
säkringsgrupperna, baserat på 2015 års verkliga medeleffektuttag. 

 

Figur 41. Det reducerade medeleffektuttaget per kund vid 10 % lastförflyttning inom de olika 
säkringsgrupperna, baserat på 2015 års verkliga medeleffektuttag. 
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Bilaga 2. Reducerat effektuttag per kund inom 
nätstationerna vid 5 % respektive 10 % laststyrning 

 
Figur 42. Reducerat timmedeleffektuttag per kund, förutsatt en genomsnittlig lastförflyttning på 5 % bland dessa 
kunder, inom respektive nätstation samt totalt. 

 

 

Figur 43. Reducerat timmedeleffektuttag per kund, förutsatt en genomsnittlig lastförflyttning på 10 % bland 
dessa kunder, inom respektive nätstation samt totalt. 

  



c 

 

Bilaga 3. Totalt reducerat effektuttag inom 
nätstationerna vid 5 % respektive 10 % laststyrning 

 
Figur 44. Den ackumulerade reduktionen av timmedeleffektuttaget, förutsatt en genomsnittlig lastförflyttning på 
5 % bland dessa kunder, inom respektive nätstation. 

 

 
Figur 45. Den ackumulerade reduktionen av timmedeleffektuttaget, förutsatt en genomsnittlig lastförflyttning på 
10 % bland dessa kunder, inom respektive nätstation. 
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Bilaga 4. Den årliga besparingen för kunder på 20 A vid 
olika grader av beteendeberoende laststyrning  

 

 
Figur 46. Den årliga besparingen uttryckt i SEK per år för kunder med en säkring på 20 A vid olika grader av 
indirekt laststyrning. 


