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Abstract 

This Master thesis has been performed at the department Technical analysis at the Swedish 

Energy Markets Inspectorate (Ei). The thesis intends to explore possible indicators for 

assessing efficient power grid utilization. 

 

Today there are two different types of efficiency incentives in the Swedish regulation of grid 

companies and these are a demand on streamlining current operating costs and an incentive 

scheme for an efficient grid utilization. To quantify to what extent the grid is utilized 

efficiently two indicators, a load factor and network losses, are used in an incentive scheme 

too incentivize an efficient grid utilization.  This thesis has been limited to examining other 

possible indicators for quantifying to what extent the grid is utilized efficiently and the 

analysis has been limited to an evaluation of indicators that treats load in the interconnection 

points between grid companies. The used load factor has also been further analysed and two 

possible changes to the load factor are suggested. 

 

To analyse the indicators that treats load in the interconnection points between grid companies 

a simulation model has been created. A previously developed test network has stood as model 

for the customer mix and load patterns used in this developed model.  During this work, data 

from a medium-sized Swedish grid company has also been analysed. To do this, a syntax has 

been created which enables a further analysis of data from other companies if it is to be 

collected in the future. The created model treats three different scenarios and their impact on 

the analysed indicators. The scenarios are about demand response, an increased proportion of 

solar cells in the network as well as an increased amount of electric cars and their resulting 

load from home charging. The resulting model has been implemented in Matlab. 

 

The results mainly show that a weighted average in relation to the amount of energy 

transmitted for the load factor can provide a greater signal as to what the indicator mainly 

aims to incentivize, i.e. to even out the load during times of high load.  At least this is what is 

the most important with today’s conditions for Swedish networks. The results also give an 

indication as to how the analysed indicators can change depending on the analysed scenarios, 

but an analysis on more networks is recommended since the results may differ for different 

networks. For the performed analysis the most important thing to consider is that an increase 

in solar power in a network may have a negative impact on the indicators, which should be 

taken into consideration when using the analysed indicators in a regulation for efficient 

utilization. 

 

The recommendation I would like to give to Ei, based on the results, is to consider a weighted 

average for the load factor to further incentivize an even load at days with a higher load more 

than less congested days. If all days are to be considered as equally important to even out the 

load in the interconnection points, I would like to recommend to accounting for the 

distribution of the daily values that are used in calculating the load factor by using for 

example percentiles. Ei is also recommended to collect data from more Swedish grid 

companies to further investigate possible changes to the analysed indicators for the analysed 

scenarios. For future investigation I would also recommend an analysis of indicators that does 

not treat load in the interconnection points, if these are of interest in relation to the definition 

used for what can be considered an effective utilization of the power grid in Sweden.  

 

Title: Indicators for assessing efficient power grid utilization



iii 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på avdelningen Teknisk analys på Energimarknadsinspektionen 

(Ei). Examensarbetet har för avsikt att undersöka möjliga indikatorer för bedömning av 

effektiv elnätsdrift. 

 

I dagsläget finns två olika typer effektivitetsincitament inom den svenska regleringen av 

elnätsföretag och dessa är krav på effektivisering gällande löpande påverkbara kostnader samt 

krav på ett effektivt utnyttjande av elnätet. För att kvantifiera hur effektivt elnätet utnyttjas 

används i dagsläget en indikator för lastutjämning, lastfaktorn, samt andelen nätförluster i 

förhållande till mängden överförd energi. Detta examensarbete har avgränsats till att 

undersöka fler möjliga indikatorer för att kvantifiera effektiv nätdrift och analysen har 

avgränsats till att behandla indikatorer för belastning i gränspunkt. Under arbetet har även den 

använda lastfaktorn analyserats och förslag på förändringar till denna har tagits fram. 

 

För att analysera indikatorer för belastning i gränspunkt har en simuleringsmodell skapats, där 

ett tidigare framtaget testnät har stått som modell för den kundsammansättning och de 

belastningsmönster som finns i modellen. Under arbetet har även data för år 2015 från ett 

medelstort svenskt elnätsföretag analyserats. För detta arbete har det skapats ett syntax där 

analys av flera elnäts data kan analyseras om detta vid senare tillfälle skulle samlas in. I den 

skapade modellen har tre scenarion analyserats för att se deras inverkan på värdet hos 

analyserade indikatorer. De tre scenarierna behandlar demand response, en ökad andel 

solceller i nätet samt en ökad mängd hemmaladdning till följd av en ökad mängd elbilar. Den 

framtagna modellen har implementerats i Matlab. 

 

Resultatet för det genomförda arbetet visar främst att ett viktat årsmedelvärde i förhållande till 

mängden överförd energi för lastfaktorn kan ge starkare styrsignaler för att jämna ut 

belastning de dagar som har en större mängd överförd energi, vilket i dagsläget har större 

fördelar än utjämning av lägre belastade dagar. Resultatet visar även på en möjlig förändring 

av de analyserade indikatorerna vid de analyserade scenarierna, men fler analyser på andra nät 

rekommenderas då resultatet kan skilja beroende på vilket nät som avses. För de analyser som 

genomförts påvisas främst att en ökad mängd solceller bör tas i beaktning vid användande av 

de analyserade indikatorerna. 

 

Den rekommendation jag ger Ei, baserat på det framkomna resultatet, är att överväga ett 

viktat medelvärde för att ge ytterligare styrsignaler att jämna ut högre belastade dagar mer än 

lägre belastade dagar. Om alla dagar fortsättningsvis skall anses lika viktiga att jämna ut 

rekommenderar jag att ta hänsyn till fördelningen hos de dygnsvärden som används vid 

beräkningen av lastfaktorn genom att se till exempelvis percentiler. Ei rekommenderas även 

att samla in data från fler svenska elnätsföretag för att undersöka möjliga förändringar för 

indikatorerna för de analyserade scenarierna. För kommande utredningsarbeten 

rekommenderas även att analysera indikatorer som inte berör belastning i gränspunkt, om 

dessa skulle vara relevanta utefter den definition som används för vad som anses med ett 

effektivt utnyttjande.  
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Terminologi 

Energieffektivitet Energieffektivitet behandlar användningen av den 

energi som finns att tillgå, där ett mer effektivt 

energiutnyttjande kan medföra mer nytta från samma 

energianvändning, vilket är positivt sett till mängden 

naturresurser, kapitalkostnader och miljön. 

 

Efterfrågeflexibilitet Efterfrågeflexibilitet innebär att elkunder ändrar sitt 

konsumtionsmönster efter att ha fått signaler från 

elsystemet eller marknaden. En ökad 

efterfrågeflexibilitet kan bidra till att situationer med 

elbrist i systemet undviks samt att toppbelastningen 

kan minskas, vilket i längden kan medföra en minskad 

användning av produktion med negativ miljöpåverkan 

och effektivare användning av resurser. 

 

Samhällsekonomisk effektivitet Samhällsekonomisk effektivitet nås i princip då hög 

konkurrens finns på en marknad, där tillgång och 

efterfrågan får styra priset. Detta skulle ge det mest 

effektiva resursutnyttjandet. Då elnätsföretag utgör 

naturliga monopol försvåras situationen och reglering 

används för att styra mot samhällsekonomisk 

effektivitet.  

 

Indikator En indikator påvisar, eller antyder, att något förhåller 

sig på ett visst sätt. För denna studie ämnas undersökas 

möjliga indikatorer för att kvantifiera effektiv 

elnätsdrift. 

 

Incitament Ett incitament är en anledning till att utföra en viss 

handling. Att ge incitament till ett visst beteende ämnar 

därmed stimulera ett visst önskvärt beteende. 

 

Koncession Koncession har betydelsen medgivande eller eftergift 

och används vid tillståndsgivande att bedriva 

nätverksamhet för svenska elnätsföretag. 

 

Uttagspunkt Med uttagspunkt avses den punkt där en elanvändare, 

enligt avtal med innehavaren av nätkoncession, tar ut el 

för förbrukning (SFS 1999:716 1 §). 

 

Gränspunkt En gränspunkt utgör en punkt där (SFS 1999:716 1 §):  

a) olika schablonberäkningsområden ansluter till 

varandra,  

b) schablonberäkningsområde ansluter till ledning med 

nätkoncession för linje (region- eller stamnät), 

c) ledningsnät med nätkoncession för linje (region- 

eller stamnät), som har olika nättariffer, ansluter till 

varandra, eller 
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d) nätkoncessionsområden eller ledningsnät med 

nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har 

olika nättariffer ansluter till varandra. 

 

Överliggande nät Överliggande nät innebär ett nät som matar ett annat 

nät och som är åtskilt från detta i en gränspunkt (EIFS 

2015:9). 

 

Sammanlagring Sammanlagring behandlar faktumet att effektuttag från 

flera konsumenter statistiskt sett inte sker samtidigt. 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel introduceras Energimarknadsinspektionen, följt av en redogörelse för 

den problembakgrund som ligger till grund för detta examensarbetes syfte och mål. 

1.1. Om Energimarknadsinspektionen 
Energimarknadsinspektionen (Ei) är en svensk myndighet som funnits sedan 2008 

(Energimarknadsinspektionen, 2013). Ei:s uppdrag innebär att arbeta för väl fungerande 

energimarknader, där tillsyn och utveckling av lagar för el-, fjärrvärme- och 

naturgasmarknaderna genomförs. I Ei:s verksamhetsplan 2016, Ei R2015:18 framgår 

myndighetens vision om att ”skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader.” 

(Energimarknadsinspektionen 2015a, 4). 

 

Ei:s huvuduppgift är att följa upp och säkerställa så att reglerna på energimarknadsområdet 

följs av de aktörer som verkar på marknaden. De främst avsedda lagarna är 

(Energimarknadsinspektionen 2015, 4): 

 

- Ellagen (1997:857) 

- Naturgaslagen (2005:403) 

- Fjärrvärmelagen (2008:263) 

- Lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter 

(2013:385) 

- Lagen om vissa rörledningar och tillhörande förordningar och föreskrifter (1978:160) 

 

I Ei:s uppdrag ingår även att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och 

fjärrvärmemarknaderna, ge förslag på regeländringar och övriga åtgärder för att gynna 

marknaden, delta i utvecklingen av el- och naturgasmarknaderna inom EU och Norden, samt 

att bidra till ökad kunskap och aktivitet hos marknadens kunder (Energimarknadsinspektionen 

2015a, 4). 

 

Mot bakgrund av det uppdrag Ei har, så har dess verksamhet delats in i tre delar och dessa är 

Tillsyn och prövning, Regelutveckling respektive Kundinformation 

(Energimarknadsinspektionen 2015a, 5). Ämnet för detta examensarbete kan främst kopplas 

till området Regelutveckling. 

1.2. Problembakgrund 
Nätverksamhet avser enligt Ellagen 1 kap. 4§ att ställa elektriska starkströmsledningar till 

förfogande för överföring av el. Till nätverksamhet hör också projektering, byggande och 

underhåll av ledningar, ställverk och transformatorstationer, anslutning av elektriska 

anläggningar, mätning och beräkning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet 

som behövs för att överföra el på det elektriska nätet. 

 

Ellagen 3 kap. 1 § säger att ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift och 

underhåll och, vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess anslutning 

till andra ledningsnät. Företaget svarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och 

effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Ei:s 

tillsynsuppdrag innebär bland annat att se till att nätföretagen uppfyller dessa mål. 

 

Energieffektiviseringsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/27/EU), 

medförde en rad bindande åtgärder för att bidra till uppfyllandet av målet med en 
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energieffektivisering på 20 % till år 2020. Enligt direktivet sattes ett krav på alla EU-

medlemmar om en effektivisering gällande användning av energi i alla stadier, från 

produktion till konsumtion. Kravet som ställdes medförde att alla EU-medlemmar var 

tvungna att införliva direktivets bestämmelser i dess nationella lagstiftning senast den 5 juni 

2014. 

 

I dagsläget finns två typer av effektivitetsincitament i den reglering som förs i Sverige, dessa 

är: 

- Krav på effektiviseringar gällande löpande påverkbara kostnader (baserat på DEA-

analys) 

- Krav på effektivt utnyttjande av elnät (där indikatorer för lastutjämning och 

nätförluster används för bedömning av effektivt utnyttjande) 

En definition på effektivitet kan se ut på många vis, men baserat på Ei:s uppdrag så bör 

effektivitet ta hänsyn till energieffektivitet, främjande av efterfrågeflexibilitet och/eller 

samhällsekonomisk effektivitet. 

 

Övervakning av effektivitet sker i dagsläget främst genom att ge incitament i 

förhandsregleringen, där nätföretagens intäktsramar fastställs i fyraårsperioder baserat på 

företagens kostnader samt en justering för kvalitet och effektivitet vid nyttjande av elnätet.  

 

Det kan finnas behov av att vidareutveckla övervakningen av effektivitet i den planlagda 

tillsynen eller att ytterligare utveckla incitamenten i förhandsregleringen, vilket är bakgrunden 

till att detta examensarbete genomförs. 

1.3. Problemformulering 
Följande frågeställningar önskas besvaras under detta examensarbete: 

 

- Vad innebär nätföretagens uppgift att ledningsnäten ska vara effektiva? 

- Vilka indikatorer, såväl tekniska som ekonomiska, kan användas för att övervaka och 

styra mot effektivitet? 

- Finns samtliga uppgifter som behövs för att styra mot effektivitet, eller kan det komma 

att behövas fler uppgifter? 

1.4. Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att definiera och utvärdera indikatorer som kan användas 

för att mäta och bedöma hur effektivt elnäten utnyttjas och drivs.  

 

Målet är att ta fram och utvärdera indikatorer, där framtagna indikatorer ska ta hänsyn till 

energieffektivitet, främjande av efterfrågeflexibilitet och/eller samhällsekonomisk effektivitet, 

samt att de ska kunna användas antingen som krav, incitament eller för uppföljning.  

1.5. Effektmål 
Effektmålet för detta arbete är att framtagna indikatorer ska styra svenska elnätsföretag mot 

en ökad samhällsekonomisk effektivitet. 

1.6. Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till att undersöka tekniska indikatorer som kan ge ekonomiska 

konsekvenser. Indikatorerna som analyserats har även avgränsats så till vida att de avser 
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belastning, samt att de ska mätas i gränspunkt med timmätning. Analysen har avgränsats till 

ett testnät för tätort samt data från ett medelstort svenskt elnätsföretag. Den modell som 

framtagits för analys kan vid senare tillfälle utökas för andra nättyper eller utefter verkligt 

data om sådant skulle samlas in från elnätsföretagen. 

1.7. Disposition 
Rapporten är uppdelad enligt följande struktur: 

 

Introduktion - I detta inledande kapitel introduceras Energimarknadsinspektionen, följt av en 

redogörelse för den problembakgrund som ligger till grund för detta examensarbetes syfte och 

mål. 

 

Nulägesanalys - I detta kapitel redogörs kort för elnätet i Sverige. Därefter presenteras de 

indikatorer som framkommit vid litteraturstudien, samt de två indikatorer som används i den 

svenska regleringsmodellen. Ett vidare resonemang förs även för de indikatorer som 

analyserats vid denna studie. 

 

Teori - I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för den metodik som använts 

vid denna studie. 

 

Metod och data - I detta kapitel redogörs för den metodik och det data som använts för att 

angripa de för studien ställda frågeställningarna. 

 

Resultat - I detta kapitel presenteras resultatet för den genomförda studien. 

 

Analys och diskussion - I detta kapitel analyseras och diskuteras det framkomna resultatet 

övergripande. 

 

Slutsats och rekommendation - I detta kapitel dras slutsatser utefter det för studien framkomna 

resultatet och rekommendationer till Ei presenteras. 
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2. Nulägesanalys 

I detta kapitel redogörs kort för elnätet i Sverige. Därefter presenteras de indikatorer som 

framkommit vid litteraturstudien, samt de två indikatorer som används i den svenska 

regleringsmodellen. Ett vidare resonemang förs även för de indikatorer som analyserats vid 

denna studie. 

2.1. Elnät i Sverige 
Det svenska elnätet är uppdelat i de tre nivåerna stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet 

drivs huvudsakligen av Affärsverket svenska kraftnät och på denna nivå i nätet finns 

stamnätsledningar som har en spänning kring 220-400 kV. Dessa ledningar används för 

transport av el från stora elproducenter till regionnäten. Producenterna utgörs av bland annat 

vatten- och kärnkraftverk, men även utlandsförbindelser förekommer. Regionnät har sedan 

ledningar på något lägre spänningsnivåer, där spänningar från 20-150 kV är vanligt 

förekommande. På regionnäten transporteras el från stamnät till lokalnät, men även direkt till 

bland annat större industrier och vindkraft- samt värmeverk. Lokalnät tar sedan vid under 

regionnäten, där el transporteras vidare till elanvändare så som hushåll, kontor och mindre 

industrier (Energimarknadsinspektionen, 2016). I Figur 1 illustreras denna uppbyggnad av 

elnätet. 

 

 
Figur 1. Illustration över det svenska elnätets uppbyggnad (Energimarknadsinspektionen, 2016). 

Företag som ägnar sig åt elnätsverksamhet behöver tillstånd i form av nätkoncession. Detta 

görs bland annat för att elnät inte skall byggas parallellt, för att elnäten ska byggas på ett sätt 

som inte skall vara skadligt för människor, djur och natur, samt för att företag som bedriver 

sådan verksamhet skall bedömas som lämpliga för att driva elnätsverksamhet. Det finns två 

olika typer av nätkoncession, nätkoncession för linje samt nätkoncession för område. 

Nätkoncession för linje ger tillstånd för en enskild kraftledning över en viss sträcka, vilket 

främst används för stam- och regionnäten. Nätkoncession för område ger tillstånd att bedriva 

elnätsverksamhet inom ett geografiskt område, vilket utgörs av lokalnäten 

(Energimarknadsinspektionen, 2016). Koncessioneringen medför att elnätsföretagen agerar 
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som naturliga monopol, vilket är anledningen till att de regleras. Detta beskrivs ytterligare 

under kapitel 2.3. 

2.2. Diskuterade indikatorer 
Vid en tidigare genomförd studie av indikatorer för att mäta prestation och incitament vid 

reglering av elnätsföretag framkom att ett stort antal indikatorer används inom flera av de 

europeiska ländernas regleringar (CEER 2014, 50-51). De indikatorer som lyftes fram 

presenteras i Appendix 1: Diskuterade indikatorer och vissa av indikatorerna är intressanta 

sett till effektivt utnyttjande, vilka har fetmarkerats i de presenterade tabellerna. Utöver de 

indikatorer som lyftes fram i den nämnda undersökningen har två ytterligare intressanta 

indikatorer för effektivt utnyttjande identifierats och dessa är utnyttjandegrad och 

spänningsvariationer. De indikatorer som är intressanta sett till effektivt utnyttjande beskrivs 

ytterligare under detta kapitel. 

 

I kapitel 2.3 beskrivs den reglering som i dagsläget används i Sverige för att styra mot ett 

effektivt utnyttjande av elnätet. Två använda indikatorer, nätförluster och lastfaktorn, och hur 

dessa används som incitament beskrivs även ytterligare där. 

 

2.2.1. Nätförluster 

Nätförluster kan i praktiken delas in i två delar, nätförluster som uppstår i nätet samt övriga 

nätförluster. Nätförluster som uppstår i nätet, så kallade tekniska nätförluster, är till exempel 

strömberoende nätförluster vid överföring av el, exempelvis värmeförluster, eller icke 

strömberoende nätförluster, vid exempelvis tomgångsförluster. Övriga nätförluster, så kallade 

icke-tekniska nätförluster, utgörs bland annat av energi som används för att en nätanläggning 

ska ha en optimal funktion, energi som inte debiteras vid exempelvis tjuvkopplingar eller 

energiuttag i anslutningspunkter där mätning saknas (Energimarknadsinspektionen 2015b, 26-

27). 

 

Nätförluster kan kopplas till ”5.1 Level of losses in transmission and in distribution networks 

(absolute or percentage)” i Tabell 29 vilket har använts för uppföljning eller som incitament 

vid regleringar i Finland, Portugal, Nederländerna, Storbritannien, Italien, Norge, Österrike, 

Belgien, Tyskland, Slovenien, Spanien, Litauen, Polen och Sverige (CEER 2014, 50-51).  

2.2.2. Lastfaktor 

Lastfaktorn definieras som en kvot mellan medeleffekt och maximieffekt i ett system. 

Indikatorn avser belastning på nätet och ger ett kvantitativt mått på hur stora effektvariationer 

och enstaka effekttoppar som förekommer vid överföringen av el. En låg lastfaktor blir 

resultatet av större effektvariationer och förekomsten av enstaka effekttoppar. En hög 

lastfaktor innebär däremot att effektvariationerna inte är lika kraftiga samt att systemet 

utnyttjas mer jämnt, vilket är förmånligt både ekonomiskt och tekniskt. Lastfaktorn beräknas 

därmed som (Energimarknadsinspektionen 2015b, 37): 

 

   
      

      
 

 

där 

 

    Lastfaktorn. 

        Medeleffekt under en tidsperiod. (MW) 
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       Maximieffekt under en tidsperiod. (MW) 

2.2.3. Kapacitetsfaktor 

Kapacitetsfaktorn definieras som kvoten mellan producerad (eller överförd) energi och 

maximal kapacitet, vilken ger ett mått på hur stor andel av den installerade kapaciteten som i 

genomsnitt utnyttjas. Kapacitetsfaktorn beräknas därmed som (Tallapragada et al. 2009, 18): 

 

   
   

 
      

 

där 

 

   Kapacitetsfaktorn. 

     Årligt producerad (eller överförd) energi. (MWh) 

   Installerad kapacitet. (MW) 

   Antalet timmar under året. 

 

Kapacitetsfaktorn beräknas med hjälp av timvis medeltal för producerad (eller överförd) 

energi och divideras med värdet på den installerade kapaciteten innan förluster. 

Kapacitetsfaktorn ger information både ur ett kvalitets- och ett effektivitetsperspektiv. En hög 

kapacitetsfaktor indikerar att det finns en risk för överbelastning, men sett till effektivt 

utnyttjande så innebär en hög kapacitetsfaktor att installerad utrustning och dess kapacitet 

utnyttjas effektivt (Tallapragada et al. 2009, 18). 

 

Kapacitetsfaktorn kan kopplas till ”5.3 Percentage utilization (i.e. average loading) of 

electricity grid elements” i Tabell 29 vilket har använts för uppföljning i Storbritannien, 

Litauen, Spanien och Nederländerna (CEER 2014, 51).  

2.2.4. Operationell kvot 

Den operationella kvoten definieras som operationell kapacitet dividerat med installerad 

kapacitet och mäter den verkliga kapaciteten för ett elnät. Den operationella kvoten beräknas 

därmed som (Tallapragada et al. 2009, 23):  

 

  
  
  

 

 

där 

 

   Operationell kvot. 

    Operationell kapacitet. (MW) 

    Installerad kapacitet. (MW) 

 

Den operationella kvoten ger information om tillståndet hos installerad utrustning och 

återspeglar bördan av outnyttjade tillgångar hos energisektorn. Den operationella kvoten ger 

även bra kontext till analysen av andra effektivitetsindikatorer, så som lastfaktorn och 

kapacitetsfaktorn (Tallapragada et al. 2009, 23).  

 

Den operationella kvoten kan kopplas till ”5.5 Actual availability of network capacity with 

respect to its standard value” i Tabell 29 vilket har använts för uppföljning i Österrike, 

Finland, Storbritannien, Litauen och Norge (CEER 2014, 51). 
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Spanien använder den operationella kvoten som ett incitament vid sin reglering. Vid denna 

reglering definieras den operationella kvoten, enligt det spanska kungliga dekretet (1047/2013 

kapitel VII), som kvoten mellan antalet timmar som en transmissionstillgång är tillgänglig 

under året och det totala antalet timmar under året. Indikatorn beräknas för hela nätet och 

tillgångarna viktas efter deras referenskostnad. Ett minsta värde för indikatorn sätts för ett 

företag som medelvärdet av dess prestation under de tre föregående åren samt så ställs ett 

generellt mål för tillsynsperioden. Om utfallet för indikatorn blir lägre än den undre gränsen 

ges ett negativt incitament vilket är begränsat till ett avdrag motsvarande 3,5 % av den årliga 

ersättningen för ett företag. Om indikatorn blir högre än den undre gränsen ges istället ett 

positivt incitament vilket är begränsat till ett tillägg motsvarande 2,5 % av den årliga 

ersättningen för ett företag. Hur stort avdraget eller tillägget blir vid denna 

incitamentsreglering beror på skillnaden mellan den undre gränsen och utfallet för indikatorn. 

2.2.5. Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden för en komponent definieras som kvoten mellan den högsta belastningen 

över en tidsperiod och dess installerade kapacitet. Utnyttjandegraden ger likvärdig 

information som kapacitetsfaktorn, den enda skillnaden är att utnyttjandegraden ser till den 

högsta belastningen under en tidsperiod och kapacitetsfaktorn ser till belastningen över hela 

tidsperioden. Detta innebär att kapacitetsfaktorn kan ses som ett medelvärde över hela 

tidsperioden eller som den del av perioden som utnyttjandet motsvarar hela den installerade 

kapaciteten. Utnyttjandegraden beräknas därmed som (PUCSL 2014, 9):  

 

  
     

  
 

 

där 

 

   Utnyttjandegrad. 

       Maximilast under en tidsperiod. (MVA) 

    Installerad kapacitet. (MVA) 

 

Vid utvärdering av till exempel utnyttjandegraden för ett näts transformatorer kan följande 

formel användas (PUCSL 2014, 9): 

 

   
   

  
   

   
  
   

 

 

där 

 

    Utnyttjandegrad för transformatorer.  

    Maximilast för transformator j under en tidsperiod. (MVA) 

    Installerad kapacitet för transformator j. (MVA) 

    Antal transformatorer. 

2.2.6. Verkningsgrad 

Verkningsgrad definieras som kvoten mellan den lägsta och högsta belastningen över en 

tidsperiod och kan bland annat användas som komplement till lastfaktorn för analys av 

belastningen. Verkningsgraden beräknas därmed som (Energiforsk 2015, 17): 



10 

 

 

  
     

     
 

 

där 

 

   Verkningsgrad. 

       Minimilast under en tidsperiod. (MW) 

       Maximilast under en tidsperiod. (MW) 

 

Verkningsgraden kan ge en bättre analys än lastfaktorn i specifika fall, speciellt om indikatorn 

appliceras på en specifik kund då den kan påvisa mer konkreta åtgärder för att förbättra 

indikatorn, effektiviteten i elanvändandet och kundens flexibilitet, det vill säga en specifik 

kunds möjlighet att påverka sin egen användning (Energiforsk 2015, 17). 

 

Verkningsgraden kan kopplas till ”5.2 Ratio between minimum and maximum electricity 

demand within a defined time period” i Tabell 29 vilket har använts för uppföljning i Finland, 

Litauen, Spanien och Nederländerna (CEER 2014, 51). 

2.2.7. Spänningsvariationer 

Energiforsk har tidigare efterfrågat en indikator för spänningsvariationer (Energiforsk 2015, 

16-17). Av EIFS 2013:1 fastställs att spänningsändringar inte får understiga respektive 

överstiga 90 procent och 110 procent av referensspänningen gällande tiominutersvärden under 

en period motsvarande en vecka.  

 

Vid införandet av mer förnybar produktion i nätet så kommer spänningsvariationer att öka, 

vilket kommer att öka behovet av en indikator som mäter spänningsvariationer. Förslagsvis så 

kan överspänning respektive underspänning sett till referensspänningen som uppgår till 5 % 

användas för att varna för stora spänningsvariationer. En indikator för överspänning påvisar 

om det finns risk för skada på komponenter i nätet. En indikator för underspänningar kan i sin 

tur påvisa risken för överbelastning och spänningskollaps (Energiforsk 2015, 16). Ur 

effektivitetssynpunkt är det därmed effektivt med färre och mindre spänningsvariationer. 

2.2.8. Hosting capacity 

Distribuerade energiresurser, till exempel småskalig förnybar lokal produktion och 

energilager, har blivit allt vanligare under de senaste åren. Hosting capacity är ett mått på hur 

stor mängd distribuerade energiresurser som kan tillföras nätet utan att överstiga nätets 

kapacitet för mängden som kan tillföras (CIGRE 2014, 6). 

 

Hosting capacity anges ofta som en procentsats i förhållande till den nominella kapaciteten 

hos matande transformatorer eller i förhållande till den termiska gränsen för matande 

stationer. Den tekniska begränsning som bestämmer hosting capacity berörs av flera variabler 

och ger olika värden beroende på vilken variabel som används. Tekniska begränsningar kan 

bland annat vara (CIGRE 2014, 6-7): 

 

- Termiska begränsningar: Olika komponenter i nätet har en maximal strömförande 

kapacitet och införandet av distribuerade energiresurser kan leda till överträdelse av 

dessa belastningsnivåer. 



11 

 

- Spänningsregleringar: Införandet av distribuerade energiresurser ökar 

spänningsvariationer i nätet vilket kan vara problematiskt på flera vis, vilket tidigare 

behandlats. 

 

Hosting capacity kan ökas bland annat genom att bygga ut näten eller genom att byta ut 

komponenter i nätet mot nyare som höjer kapaciteten för vad som sätter gränsen för hosting 

capacity. För att öka hosting capacity kan även laststyrning, spänningsstyrningsmetoder och 

decentraliserad lagring användas (CIGRE 2014, 8). 

 

Hosting capacity i sig kan inte användas som en indikator för effektivt utnyttjande, men ett 

effektivt utnyttjande av elnätet kan öka hosting capacity varvid en historisk jämförelse för 

hosting capacity kan påvisa effekten av ett mer effektivt utnyttjande. 

 

Hosting capacity kan kopplas till ”2.1 Hosting capacity for distributed energy resources in 

distribution grids” i Tabell 26 vilket har använts för uppföljning i Österrike, Belgien, Finland, 

Tyskland, Portugal, Slovenien, Spanien och Nederländerna (CEER 2014, 50). 

 

Italien och Norge använder hosting capacity som incitament vid sina regleringar (CEER 2014, 

50).  

 

Italien använde under deras föregående regleringsperiod hosting capacity som en indikator för 

elnätsföretag som medverkade i ett projekt för smarta nät. Vid dessa projekt beräknades 

hosting capacity i förväg och ett tillägg till företagens intäktsram planerades som ett tillägg på 

2 % till deras viktade kapitalkostnader per år under de kommande 12 åren. Vid den pågående 

perioden, 2016-2019, använder Italien nu nominell kapacitet hos transformatorer samt graden 

av förnybara distribuerade energiresurser i näten som incitament där utfallet beror på hur 

företagen presterar angående deras hosting capacity. 

 

Norge använder hosting capacity som en variabel för att beskriva vilka miljöförhållanden som 

råder för ett specifikt elnätsföretag. Variabeln utgörs av summan för ett företags kapacitet som 

matar elnätet genom distribuerade energiresurser. Denna variabel används sedan tillsammans 

med flera andra variabler vid justering av den kostnadsnorm och intäktsram som först 

bestämts med hjälp av DEA-analys. 

2.3. Reglering i Sverige 
Elnätsföretag i Sverige utgör som nämnts naturliga monopol. Då konkurrens inte existerar på 

elnätsmarknaden regleras företagens avgifter genom en intäktsram, inom vad som kallas 

förhandsregleringen, där det bestäms hur mycket ett elnätsföretag får ta ut i avgift från sina 

kunder under en fyraårsperiod (Energimarknadsinspektionen 2011, 1-2).  

 

Förhandsreglering av elnätsavgifter har funnits i Sverige sedan 2012. Nättariffer ska enligt 

Ellagen 4 kap. 1 § vara objektiva och icke-diskriminerande och intäktsramen för 

elnätsföretagen ska enligt Ellagen 5 kap. 6 § täcka skäliga kostnader för att bedriva 

nätverksamhet samt ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva 

verksamheten, även kallat kapitalbas. 

 

Intäktsramen beräknas som summan av löpande kostnader och kapitalkostnader, med en 

justering för kvalitet och effektivt utnyttjande av elnätet. De löpande kostnaderna delas upp i 

påverkbara och icke-påverkbara kostnader och för de påverkbara kostnaderna sätts ett 

effektiviseringskrav på minst en procent per år (Energimarknadsinspektionen 2015c, 10). 
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Kapitalkostnader baseras på en lista med standardkostnader för vanligt använda komponenter 

i infrastrukturen för Sveriges elnätsföretag. När kapitalkostnaderna beräknas tas hänsyn till 

anläggningarnas ålder (Energimarknadsinspektionen 2014, 17-18). 

 

Mot bakgrund av Energieffektiviseringsdirektivet har det skett flera ändringar i svensk 

lagstiftning. Bland annat så ska, enligt Ellagen 5 kap. 7 a §, intäktsramens storlek ta hänsyn 

till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar 

till ett effektivt utnyttjande av elnätet, vilket kan medföra en ökning eller minskning av vad 

som bedöms som en rimlig avkastning på kapitalbasen. Detta har lett till att en 

incitamentsmodell har inkluderats i förhandsregleringen, där intäktsramen justeras med 

avseende på hur effektivt elnätet utnyttjas (Energimarknadsinspektionen 2015b, 11-12). 

 

I nuvarande förhandsreglering, för perioden 2016-2019, finns två incitament för effektiv 

nätdrift (Energimarknadsinspektionen 2015b, 23-25). De två incitamenten berör nätförluster 

och belastning i elnätet, där genomförda förbättringar gällande effektivt utnyttjande av elnätet 

medför en ökad intäktsram för elnätsföretagen. Justeringen av intäktsramen tar även hänsyn 

till kvalitén vid överföringen av el och incitamentsmodellen är begränsad på så vis att en 

ökning eller minskning av intäktsramen på grund av incitamentet för effektivt utnyttjande plus 

incitamentet för kvalitet inte får överstiga avkastningen på kapitalbasen eller fem procent av 

intäktsramen. Mer precist så fungerar begränsningen som så att en minskning av intäktsramen 

inte för överstiga det minsta värdet av avkastningen på kapitalbasen och fem procent av 

intäktsramen, medan en ökning begränsas till fem procent av intäktsramen 

(Energimarknadsinspektionen 2015b, 35).  En schematisk illustrering av förhandsregleringen 

och dess komponenter redovisas i Figur 2. 
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Figur 2. Komponenter i förhandsregleringen. 

2.3.1. Krav på effektiviseringar gällande löpande påverkbara kostnader 

Vid fastställandet av intäktsram för elnätsföretagen, för perioden 2016-2019, ställs krav på 

effektivisering gällande löpande påverkbara kostnader. Detta görs eftersom att elnätsföretag 

utgör lokala naturliga monopol och dess kunder skall få ta del av förväntade 

produktivitetsökningar (Energimarknadsinspektionen 2015c, 1). Vid beräkning av den 

potential som finns för effektivisering gällande löpande påverkbara kostnader används Data 

Envelopment Analysis (DEA). DEA-metoden är en icke-parametrisk metod som skattar den 

effektiva fronten för de analyserade företagen baserat på deras använda resurser och 

produktion genom optimering med hjälp av linjärprogrammering. DEA-metoden mäter 

därmed hur mycket det är möjligt att producera givet en viss insats, eller tvärt om, hur liten 

insats som krävs för en viss mängd produktion. Effektiviteten uttrycks sedan som en potential 

i förhållande till övriga jämförda elnätsföretag, där ett företags effektivitet ges i procent och 

eventuella förebilder till elnätsföretaget framställs (Energimarknadsinspektionen 2015c, 3). 

 

De inputvariabler som används vid beräkning av effektiviseringskravet gällande löpande 

påverkbara kostnader är elnätsföretagens (Energimarknadsinspektionen 2015c, 6): 

 

- Påverkbara kostnader (OPEXp) 

- Kapitalkostnader (CAPEX) 

 

De outputvariabler som används vid beräkning av effektiviseringskravet gällande löpande 

påverkbara kostnader är (Energimarknadsinspektionen 2015c, 6): 

 

- Antal uttagspunkter 
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- Maxuttag av effekt mot överliggande nät (Beräknat som maxvärdet av abonnerad- och 

uttagen effekt) 

- Antal nätstationer 

- Överförd energi på lågspänning 

- Överförd energi på högspänning 

 

Vid beräkningen av effektiviseringskravet antas konstant skalavkastning, det vill säga, 

prestation ökar proportionerligt med använda resurser (Energimarknadsinspektionen 2015c, 

7). 

 

Den potentiella effektivisering som beräknas med hjälp av DEA-metoden förväntas i viss mån 

att realiseras under en åttaårsperiod. Den del som förväntas realiseras är hälften av den 

beräknade potentialen och den realiserade effektiviseringen delas lika mellan elnätsföretaget 

och dess kunder. Effektiviseringspotentialen har även den begränsats och får som högst uppgå 

till 30 procent. Dessa begränsningar medför ett maximalt årligt effektiviseringskrav för 

löpande påverkbara kostnader på 1,82 procent. En lägsta gräns på effektiviseringskravet är 

satt till en procent, vilket kan ses som ett generellt effektiviseringskrav för samtliga 

elnätsföretag gällande löpande påverkbara kostnader (Energimarknadsinspektionen 2015c, 9-

10). 

2.3.2. Krav på effektivt utnyttjande av elnätet - Indikator avseende nätförluster för 

justering av intäktsramen 

Det finns ingen formell definition för vad som betraktas som nätförluster, men för denna 

reglering definieras nätförluster som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur 

mycket el som tas ut från elnätet (Energimarknadsinspektionen 2015b, 26). Indikatorn utgörs 

av kvoten mellan mängden nätförluster och den totala mängden överförd energi. Att mängden 

nätförluster normeras med den totala mängden överförd energi har bakgrund i sambandet att 

mängden nätförluster ökar vid en ökad mängd överförd energi (Energimarknadsinspektionen 

2015b, 32). 

 

Indikatorn för kvoten av nätförluster och den totala mängden överförd energi utgör ett 

incitament vid beräkning av elnätsföretagens intäktsramar, där en förbättring eller försämring 

av indikatorn jämfört med ett enskilt elnätsföretags historik medför ett tillägg eller ett avdrag 

på intäktsramen (Energimarknadsinspektionen 2015b, 33). I detta fall utgör tillsynsperioden 

2016-2019 och historiken beräknas från normperioden 2010-2013. Det ekonomiska 

incitamentet beräknas enligt (Energimarknadsinspektionen 2015b, 35): 

 

                                    

 

där 

 

    Tillsynsperiodens ekonomiska incitament avseende nätförluster, ett tillägg eller avdrag 

på intäktsramen. (kkr) 

        Normnivå för andelen nätförluster, baserat på normperioden. (%) 

          Andelen nätförluster under tillsynsperioden. (%) 

         Uttagen energi under tillsynsperioden. (MWh) 

    Medelpris för nätförluster, baserat på alla elnätsföretags priser. (kkr/MWh) 

 

Faktorn 0,5 som används vid beräkningen av det ekonomiska incitamentet gällande 

nätförluster används för att elnätsföretagen ska få behålla hälften av värdet på incitamentet 
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och den andra hälften tillfaller kunderna genom en förändring av intäktsramen och därmed 

deras kostnad för uttagen energi (Energimarknadsinspektionen 2015b, 35). Detta begränsar 

incitamentet något, då elnätsföretagens nyttor eller kostnader delvis fördelas med dess kunder. 

Vid ett eventuellt avdrag på intäktsramen på grund av detta incitament kan elnätsföretag 

tillåtas att ansöka om justering om de kan visa att en del av den ökade andelen nätförluster 

beror på en ökad andel lokal produktion. Detta tillåts då bland annat anslutning av förnybar 

elproduktion inte ska motverkas eftersom att detta inte är en försämring gällande effektiv 

nätdrift (Energimarknadsinspektionen 2015b, 36). 

2.3.3. Krav på effektivt utnyttjande av elnätet - Indikator avseende belastning på nätet för 

justering av intäktsramen 

Belastning på nätet kan mätas på flera vis, men i denna reglering används indikatorn lastfaktor 

som ett mått på nätets belastning (Energimarknadsinspektionen 2015b, 37). Belastning kan 

mätas i olika punkter av nätet, men tanken med denna indikator är att mäta hela nätets 

belastning. Mot bakgrund av detta så har belastningen i nätets gränspunkter valts för 

beräkning av indikatorns värde. Valet av gränspunkter för mätning av lastfaktorn medför att 

hela nätet kan påverka värdet, att sammanlagringen i hela nätet beaktas, samt att förmågan att 

balansera produktion och konsumtion utan belastning av gränspunkten beaktas 

(Energimarknadsinspektionen 2015b, 38). För elnät med fler än en gränspunkt så beräknas en 

lastfaktor, per dygn, för hela nätet genom att summera effektuttagen för alla nätets 

gränspunkter vid avmätningstidpunkterna, för att sedan beräkna medel- och maximieffekt för 

alla nätets gränspunkter över dygnet. Då ett nät endast har en gränspunkt sker beräkningen på 

samma vis fast endast med effektuttaget från denna gränspunkt (Energimarknadsinspektionen 

2015b, 38-39). 

 

Lastfaktorn behöver översättas till ett monetärt värde för att kunna användas som incitament, 

vilket har lett till att Ei kombinerat lastfaktorn med kostnaden för överliggande nät och 

ersättning till produktionsanläggningar vid skapandet av detta incitament 

(Energimarknadsinspektionen 2015b, 41-42). Kostnad för överliggande nät innefattar 

vanligtvis fyra delar; 

 

- Överförd energi 

- Abonnerad effekt 

- "Straffdel" om lokalnät överskrider den abonnerade effekten 

- Fast del 

 

Det ekonomiska incitamentet beräknas enligt (Energimarknadsinspektionen 2015b, s. 44): 

 

                          

 

där 

 

    Tillsynsperiodens ekonomiska incitament avseende belastning. (kkr) 

         
       

  
  Summan av alla dygns lastfaktorer under tillsynsperioden dividerat med 

antalet dygn under tillsynsperioden. 

    Antalet dygn under tillsynsperioden. 

       
      

     
  Kvoten mellan nätets medel- och maximieffekt under ett dygn. 

        Nätets medeleffekt under ett dygn, beräknas med timvis data. (MW) 
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       Nätets maximieffekt under ett dygn, vilket ges av det högsta timvärdet för summan 

av ett näts alla gränspunkters effekt. (MW) 

                     Verklig besparing per megawatt timme för ett företags kostnad 

för överliggande nät. (kkr/MWh) 

       Sammanlagd kostnad för överliggande och angränsande nät och kostnad för 

ersättning vid inmatning av el under normperioden (2010-2013) dividerat med sammanlagd 

uttagen energi under normperioden (2010-2013). (kkr/MWh) 

         Sammanlagd kostnad för överliggande nät och angränsande nät och kostnad för 

ersättning vid inmatning av el under tillsynsperioden (2016-2019) dividerat med sammanlagd 

uttagen energi under tillsynsperioden (2016-2019). (kkr/MWh) 

         Uttagen energi under tillsynsperioden (2016-2019). (MWh) 

 

Incitamentet fungerar som sådant att elnätsföretagen får behålla en del av den 

kostnadsbesparing som görs för överliggande nät och ersättning till produktionsanläggningar. 

Till skillnad från incitamentet gällande nätförluster så finns ingen fast faktor för vilken andel 

företaget får behålla och huruvida mycket som tillfaller dess kunder. I detta fall avgör 

lastfaktorn vilken andel av kostnadsbesparingen som elnätsföretaget får behålla, vilket vid 

extremfallet då medel- och maximieffekt är samma tal medför att elnätsföretaget får behålla 

hela besparingen. Detta incitament är endast ett belöningssystem, det görs inga avdrag då 

kostnaden för överliggande nät ökar. Denna kostnad kan då istället föras vidare till kunderna 

(Energimarknadsinspektionen 2015b, 44-45).  

2.4. Tolkning av indikatorer för effektivt utnyttjande vid denna studie 
Av Ellagen 5 kap. 7 a § framgår att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 

nätmyndigheten får meddela föreskrifter av vad som anses med ett effektivt utnyttjande av 

elnätet. Som tidigare framställts har detta medfört att ett effektivt utnyttjande i dagsläget i 

Sverige innebär att ha låga nätförluster samt att belastningen i nätet är jämn.  

 

En generell definition för vad som menas med effektivt utnyttjande är svårt att definiera och 

sett till tekniska indikatorer så kan det handla om flera saker, så som hur belastningen ser ut, 

hur spänningen varierar eller hur stor andel av mängden överförd energi som går förlorad 

genom förluster. Hur man ser på ett effektivt utnyttjande av elnätet tycks även skilja sig 

mellan olika länder, där till exempel den operationella kvoten som används i Spanien för hur 

stor del av tiden en transmissionstillgång används, åtminstone beroende av avbrott, mer skulle 

kopplas till kvalitet i Sverige än effektivitet. Om en tillgång står oanvänd av andra orsaker kan 

det dock anses som ineffektivt men går inte emot vad som framgår i Ellagen, vilket framställs 

nedan. Hur olika indikatorer beräknas och används inom ett lands reglering kan självfallet 

även det skilja från fall till fall. 

 

Av Ellagen 5 kap. 9 § framgår att kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de tillgångar 

som nätkoncessionshavaren använder för att bedriva nätverksamheten. Vidare ska hänsyn tas 

till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden. En tillgång som inte behövs för att 

bedriva verksamheten ska anses ingå i kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot 

nätkoncessionshavaren att bortse från tillgången. Det framgår ingenstans i Ellagen om att 

överkapacitet inte är tillåtet och investeringar i högre kapacitet kan även tyckas rimligt för 

framtida behov. 

 

Som framgår av målet för detta arbete skall använda indikatorer ta hänsyn till 

energieffektivitet, främjande av efterfrågeflexibilitet och/eller samhällsekonomisk effektivitet. 
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Lastfaktorn behandlar utjämning av belastningen i nätet och är i min mening den mest 

självklara av de definierade indikatorerna för värdering av belastningen i nätet. Indikatorn tar 

hänsyn till energieffektivitet, så som framställs i dagsläget, efterfrågeflexibilitet är en av flera 

möjligheter för att påverka indikatorn och utjämning har flera samhällsekonomiskt effektiva 

fördelar. Indikatorn beräknas i dagsläget som ett aritmetiskt medelvärde, vilket jag anser kan 

ge ett missvisande utfall av flera orsaker. För ett resonemang kring detta samt två förslag på 

en möjlig förändring vid beräkning av indikatorn, se kapitel 4.2.1. 

 

Verkningsgraden framställs som ett komplement eller ett alternativ till den i dagsläget 

använda lastfaktorn. Indikatorn ser dock endast till toppen och botten i belastningen per dygn, 

och inte till hur lasten varierar under dygnet. En möjlig problematik för denna indikator, vid 

samma beräkningsmetodik som för den använda lastfaktorn, är att dygnsverkningsgraden blir 

mycket låg vid en stor mängd lokal produktion i form av solceller och en eventuell negativ 

matning som detta kan medföra i gränspunkt. Vid avbrott under hela timmar i ett helt nät 

kommer minimilasten för dygnet att motsvara noll, vilket även är problematiskt för 

beräkningen av indikatorn. Problematiken vid en stor mängd solceller skulle kunna urskiljas 

även för lastfaktorn, men denna blir inte lika extrem som för verkningsgraden då minimilasten 

används istället för medellasten. Denna indikator styr därmed inte nödvändigtvis mot den 

definierade effektivitet som i dagsläget används i Sverige, men kan absolut ge en intressant 

indikation på hur stor flexibilitet som finns i belastningen. Att kapa topparna ger självfallet en 

positiv inverkan på indikatorn och den tar därmed hänsyn till energieffektivitet, främjande av 

efterfrågeflexibilitet samt så är detta även samhällsekonomiskt effektivt. Som framställts 

anser därmed även jag att denna indikator endast bör användas som komplement till 

lastfaktorn och är möjligen intressant för uppföljning. Det data som är nödvändigt för att 

beräkna denna indikator är för övrigt detsamma som för närvarande samlas in hos 

elnätsföretagen för beräkning av lastfaktorn, om den skall beräknas på samma vis för att 

möjliggöra ett användande av denna indikator som komplement till lastfaktorn. Om denna 

indikator skall användas rekommenderas även en annan viktning än det aritmetiska 

medelvärdet, där samma resonemang kan föras som för lastfaktorn, vilket beskrivs under 

kapitel 4.2.1. 

 

Utnyttjandegraden ser endast till en periods högst belastade topp och ger en indikation på hur 

mycket överkapacitet som finns vid detta tillfälle. Att det inte framställs i Ellagen att 

elnätsföretagen inte får ha en viss överkapacitet tyder direkt på att denna indikator inte är 

lämplig att användas som incitament. Att endast se till den högsta toppen under en period 

säger heller inte allt för mycket om hur effektivt ett elnät utnyttjas och drivs, utan ger endast 

en indikation på hur mycket överkapacitet som finns installerat vid den högst belastade 

tidpunkten under en tidsperiod. Vad som ska definiera den maximala kapaciteten i gränspunkt 

kan skilja sig mellan olika elnätsföretag, samt så kanske inte ett elnätsföretag äger 

transformatorerna i gränspunkten, vilket är problematiskt då investering i den kapaciteten inte 

ligger hos företaget vilket gör den svår att påverka vid applicering på just kapacitet i 

gränspunkters transformatorer. Indikatorn ger främst en indikation på samhällsekonomisk 

effektivitet, det vill säga hur mycket överkapacitet som betalats för sett till transformatorer. 

Hur stor överkapacitet som är ekonomiskt försvarbart är en mycket komplex fråga och en 

kapacitet för nära årets högsta topp, eller i värsta fall under, kan istället bli kostsam i form av 

avbrott. Givet detta resonemang anser jag att denna indikator inte är särskilt lämplig för att 

mäta effektivt utnyttjande och bör endast användas för uppföljning om intresse finns för detta. 

Det data som är nödvändigt för att beräkna denna indikator är för övrigt detsamma som för 

närvarande samlas in hos elnätsföretagen för beräkning av lastfaktorn samt ett tillägg av 

transformatorernas kapacitet, om timmätning skall användas även i detta fall. 
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Utnyttjandegraden kan såklart även användas på andra punkter i nätet än i gränspunkt och bör 

i min mening med fördel beräknas per tillgång snarare än med sammanlagrat data. 

 

Kapacitetsfaktorn ser till hela årets totala mängd överförd energi i relation till den installerade 

kapaciteten och ger betydligt mer information än utnyttjandegraden. Även i detta fall kan 

tilläggas att indikatorn endast är lämplig för uppföljning eftersom att det inte står i Ellagen att 

elnätsföretagen begränsas avseende överkapacitet. Både utnyttjandegraden och 

kapacitetsfaktorn skulle vid ett användande som incitament endast styra mot att sänka 

kapaciteten eller att öka konsumtionen, vilket inte följer vad som i dagsläget framställts som 

effektivt utnyttjande. Även i detta fall är indikatorn endast viktig sett till samhällsekonomisk 

effektivitet, det vill säga hur mycket överkapacitet som betalats för. Kapacitetsfaktorn och 

utnyttjandegraden kan användas som bra komplement till varandra om intresse finns för att se 

hur stor andel av den installerade kapaciteten som används under en period. En möjlig 

problematik med kapacitetsfaktorn är dock att en orättvis bild kan ges då data sammanlagras 

över flera gränspunkter och transformatorer, då belastningen sett till hela nätets kapacitet 

kommer att se mindre ut än belastning av specifika transformatorer vid olika tidpunkter. Båda 

dessa indikatorer ger också information som är intressant ur andra perspektiv än effektivt 

utnyttjande, då information om hur mycket ledig kapacitet som finns kan användas ur flera 

avseenden. Även i detta fall är det data som är nödvändigt för att beräkna kapacitetsfaktorn 

detsamma som för närvarande samlas in hos elnätsföretagen för beräkning av lastfaktorn, med 

ett tillägg av den installerade kapaciteten.  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för den metodik som använts vid 

denna studie. 

3.1. Indikatorer och reglering 
Vid framtagandet av den nu använda regleringsmodellen för effektivt utnyttjande av elnätet 

utgick Ei från ett antal förutsättningar för en lämplig incitamentsmodell 

(Energimarknadsinspektionen 2015b, 17). Samma förutsättningar har utgåtts från vid detta 

arbete vid undersökning av möjliga indikatorer och dessa förutsättningar är (ERGEG 2010, 1-

38): 

 

- Regleringen och indikatorn skall vara teknikneutral och riktas mot funktionalitetskrav 

snarare än detaljstyrning för hur en viss funktionalitet skall uppnås. 

- Incitament skapas genom indikatorer som är mätbara och som kan kvantifiera nytta. 

- En indikator skall kunna mätas och beräknas. 

- Elnätsföretagen ska ha möjlighet att påverka värdet hos använda indikatorer.  

3.2. Statistisk teori 
Under detta kapitel redogörs för den statistiska teori som ligger bakom den metodik som 

använts vid denna studie. Vid denna studie önskas undersökas vilket väntevärdet är samt 

spridningen för de slumpvariabler som utgörs av de undersökta indikatorerna. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av Monte Carlo-simulering/bootstrap. 

3.2.1. Slumpvariabler, estimat och estimator 

En slumpvariabel   är utfallet i form av ett reellt tal av ett slumpmässigt försök innan det är 

genomfört. När försöket är genomfört fås ett utfall, en observation, av den undersökta 

slumpvariabeln (Alm och Britton 2008, 42). 

 

Låt                beteckna ett stickprov av storlek   från slumpvariabeln   vars 

fördelning        beror av en okänd parameter   vars parameterrum betecknas  . Ett 

estimat av den okända parametern   är en funktion          av stickprovet  . Estimatet är 

en observation av estimatorn      , där                betecknar stickprovet innan det 

är observerat (Alm och Britton 2008, 268-269).  

3.2.2. Väntevärde och standardavvikelse 

Väntevärdet för en slumpvariabel   är ett lägesmått och betecknas ofta     ,    eller  . För 

en disktret slumpvariabel definieras väntevärdet som                och för en 

kontinuerlig slumpvariabel definieras väntevärdet som                
 

  
 (Alm och 

Britton 2008, 57). 

 

Variansen för en slumpvariabel   är ett spridningsmått och betecknas ofta     ,   
  eller   . 

Variansen definieras som                då väntevärdet är ändligt. Standardavvikelsen 

för en slumpvariabel   betecknas ofta som     ,    eller   och definieras som      

      (Alm och Britton 2008, 63 & 65). 
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3.2.3. Simulering 

Simuleringsstudier, eller Monte Carlo-metoder, kan utnyttjas för att få approximativ 

information om storheter så som sannolikheter och väntevärden då dessa är svåra att beräkna 

analytiskt. En allmän teknik för simulering kan beskrivas som (Alm och Britton 2008, 235): 

 

1. Ställ upp en lämplig slumpmodell. 

2. Generera slumptal från de ingående fördelningarna. 

3. Beräkna värdet för den undersökta storheten. 

4. Upprepa steg 2 och 3 ett stort antal gånger. 

5. Skatta den undersökta storheten som medelvärdet av de observerade värdena. 

 

Bootstrap är en variant av Monte Carlo-simulering där stickprov dras med hjälp av redan 

observerade värden istället för att dra fler stickprov från den ursprungliga fördelningen, då 

fler observationer från den ursprungliga fördelningen avser verkligheten och kan vara dyra 

eller rent av omöjliga att skapa. Parametrisk bootstrap kan användas då man har vetskap om 

vilken fördelning observerade värden kommer ifrån, där observationerna kan användas för att 

skatta parametrarna för observationernas ursprungliga fördelning. För detta, låt   
          vara ett stickprov från slumpvariabeln   med fördelning        där   är okänd. 

Estimera   med    med hjälp av det observerade stickprovet och låt           . Fler    

kan då estimeras genom att dra nya stickprov       
    

      
   från   . Genom denna 

metodik kan man få approximativa bestämningar för exempelvis      , konfidensintervall 

för   och prediktionsintervall för kommande skattningar (Alm och Britton 2008, 409-410; 

Davison och Hinkley 2008, 15).  

 

Anledningen till varför Monte Carlo-simulering fungerar för att uppskatta storheter så som 

väntevärden, standardavvikelser och sannolikheter kan beskrivas med hjälp av Stora talens 

lag. 

3.2.4. Stora talens lag 

Låt            vara en följd av oberoende slumpvariabler, alla med samma väntevärde 

        och standardavvikelse          . Låt     
 

 
   

 
    vara medelvärdet av 

de n första variablerna. Då gäller, för ett godtyckligt    , att (Alm och Britton 2008, 160): 

 

              , då    . Det vill säga, om   är tillräckligt stort så kommer     med 

stor sannolikhet att vara godtyckligt nära  . 

 

Eftersom väntevärden, standardavvikelser och sannolikheter kan betraktas som väntevärden 

så kan dessa skattas med medelvärden. Stora talens lag medför därmed att om sådana 

medelvärden bestäms med Monte Carlo-simulering, så kommer de ligga nära det sökta 

väntevärdet om   är tillräckligt stort. 

3.2.5. Kvantil, kvartil och percentil 

För       definieras  -kvantilen,   , för en slumpvariabel   som en lösning      till 

ekvationen          . Värdena                 ger lösningarna för vad som 

benämns första, andra respektive tredje kvartil, där den andra kvartilen utgörs av medianen. 

Dessa tre betecknas ofta som       och   . Percentiler definieras i procent och syftar till den 

sannolikhet som värdet i fråga understigs. En slumpvariabels        -percentil definieras 

som därmed som lösningen på         (Alm och Britton 2008, 61). 
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3.2.6. Konfidens- och Prediktionsintervall 

Intervallet                 där      och      är två funktioner av stickprovet  , sägs vara 

ett konfidensintervall för   med konfidensgrad     om, för varje     (Alm och Britton 

2008, 299): 

 

                  . 

 

Prediktionsintervall behandlar osäkerheten hos en enskild observation och ger ett intervall för 

vad en framtida observation kan tänkas ha för värde med en viss konfidensgrad (Walpole et 

al. 2011, 277-278).  

 

Med bootstrap-metodiken kan konfidens- och prediktionsintervall skattas med hjälp av 

kvantiler av bootstrapstickprov. Vill man till exempel approximera ett 95 % konfidens- eller 

prediktionsintervall för   då        storleksordnas de M skattningarna     
      

    

       
 . Med dessa värden skattas 0,975- och 0,025-kvantilerna med      

  respektive       
 . 

Konfidens- eller prediktionsintervallet ges då av          
        

  . Dessa två intervall 

skattas därmed på samma vis, enda skillnaden är den storhet som används (Alm och Britton 

2008, 410).  



22 

 

4. Metod och data 

I detta kapitel redogörs för den metodik och det data som använts för att angripa de för 

studien ställda frågeställningarna. 

4.1. Tillvägagångssätt 
Den utförda studien påbörjades med en litteraturstudie för att skapa en förståelse för de 

indikatorer och regleringsmodeller som används i dagsläget i Sverige, samt för att se vilka 

indikatorer som används i andra länder eller som diskuterats som möjliga indikatorer. Utöver 

inläsning på befintligt skriftliga källor så har även mejlkontakt förts med sex andra länders 

reglerare för att få ytterligare internationellt perspektiv på frågan.  

 

Vid litteraturstudien framkom sex indikatorer och tre av dessa plus den redan använda 

indikatorn lastfaktor har analyserats vid denna studie. Anledningen till att alla indikatorer inte 

analyserats är att de olika indikatorerna kräver olika modeller för att analyseras och data fanns 

i dagsläget inte att tillgå för en analys av samtliga indikatorer. Den operationella kvoten har 

inte analyserats då den främst behandlar tillgänglighet och inte effektivt utnyttjande så som 

framställs i Sverige, för spänningsvariationer finns inte data att tillgå och hosting capacity 

kvantifierar som nämnts inte effektivt utnyttjande. Nätförluster har inte analyserats då arbetet 

avgränsats till belastning i gränspunkt, men modellen skulle kunna utvecklas för att undersöka 

tekniska förluster vid ett senare skede. De indikatorer som analyserats kan även beräknas med 

samma data som samlas in hos elnätsföretagen för belastning i gränspunkter, vilket förenklar 

ett möjligt användande av dessa indikatorer.  

 

För att analysera indikatorerna har en simuleringsmodell skapats, vid vilken ett grundscenario 

samt tre övriga scenarion har analyserats för att se hur värdet på indikatorerna varierar vid de 

olika scenarierna. De indikatorer som har analyserats är: 

 

- Lastfaktor 

- Verkningsgrad 

- Utnyttjandegrad 

- Kapacitetsfaktor 

 

Hur indikatorerna har beräknats beskrivs under kapitel 4.2. 

 

Den simuleringsmodell som använts vid denna studies analys beskrivs under kapitel 4.3. 

4.2. Indikatorer 
Följande beräkningsformer och värden har använts vid beräkning av de analyserade 

indikatorerna.  

 

Lastfaktorn beräknas på samma vis som beskrivs under kapitel 2.3.3 för att möjliggöra analys 

av den i dagsläget använda indikatorn och hur denna beräknas.  

 

Vid beräkning av indikatorn verkningsgrad har samma beräkningsform använts som för 

lastfaktorn, för att möjliggöra ett användande av denna som komplement till lastfaktorn. 

Verkningsgraden beräknas därmed som ett aritmetiskt medelvärde av årets 

dygnsverkningsgrader. 
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Vid beräkningen av indikatorn utnyttjandegrad har installerad kapacitet definierats som 

summan av kapaciteten för de två krafttransformatorer som finns i fördelningsstationen för 

det använda testnätet, vilket motsvarar            . Se kapitel 4.3.2 för mer information 

om det använda testnätet. Den högsta belastning som använts vid beräkningen av indikatorn 

utnyttjandegrad är den högsta belastning som uppmätts vid timmätning under årets högst 

belastade timma.  

 

Kapacitetsfaktorn beräknas på samma vis som beskrivs under kapitel 2.2.3. Den årligt 

konsumerade energin är satt till summan av alla årets timvärden och den installerade 

kapaciteten är här satt till 80 MW. 

4.2.1. Förslag på alternativa beräkningar för lastfaktorn 

Den nu använda lastfaktorn beräknas som ett aritmetiskt medelvärde, det vill säga alla 

dygnslastfaktorer ges samma vikt,  
 

   
      

   
      . Detta medelvärde tar inte hänsyn till 

fördelningen hos dygnslastfaktorerna över året vilket kan vara problematiskt, beroende av vad 

man vill styra mot. En annan möjlig fråga är även: Är utjämning av lasten lika viktig under 

alla årets dagar? I detta kapitel presenteras två alternativ till dagens beräkning av lastfaktorn 

som kan användas beroende av vad lastfaktorn är tänkt att styra mot. Avgörande för de två 

beräkningssätten är om det är eller inte är lika viktigt att jämna ut lasten under alla årets 

dagar. Ett liknande resonemang kan föras för verkningsgraden, men fokus för den här studien 

läggs på den använda indikatorn lastfaktor eftersom att resonemanget blir likvärdigt även för 

verkningsgraden. 

 

Vid skeva fördelningar hos årets dygnslastfaktorer kan medianen användas om tanken är att 

man i medelfallet, det vill säga vid hälften av årets dagar, ska hålla en viss standard för hur 

utjämnad lasten är över dygnet. Detta synsätt ser utjämning som lika viktigt under alla årets 

dagar. Vill man ytterligare höja standarden på en större andel av årets dagar än hälften så kan 

en lägre percentil användas, där till exempel 25 % percentilen kan användas för att ge 

incitament till att hålla 75 % av årets dygnslastfaktorer över en viss nivå. Ett problem med 

användandet av percentiler är att man endast ser till hur stor andel av dagarna som håller sig 

över eller under en viss nivå, vilket till exempel innebär att de 25 % sämsta dagarna kan ha 

hur låga dygnslastfaktorer som helst och de bättre dygnslastfaktorerna kan försämras hela 

vägen ner till den dygnslastfaktor som motsvarar 25 % percentilen utan att indikatorn ändrar 

värde. Användandet av percentiler för dygnslastfaktorerna har inte vidare analyserats under 

denna studie, men skulle kunna användas för att styra mot att hålla en godtagbar lägsta nivå 

för årets dygnslastfaktorer för en viss andel av årets dagar. 

 

För att styra mot att jämna ut de dagar som i dagsläget är viktigare att jämna ut, det vill säga 

de dagar då belastningen är hög kan ett viktat medelvärde användas istället för ett aritmetiskt 

medelvärde. Förslagsvis kan dagarna viktas utefter hur stor andel överförd energi som sker 

under ett dygn i förhållande till årets totala mängd överförda energi. Enligt detta räknesätt 

värderas dygnslastfaktorerna linjärt, det vill säga en dag med dubbelt så hög 

energiförbrukning är dubbelt så viktig att ha en jämn belastning under. Med detta medelvärde 

ges därmed större vikt till dagar med hög belastning än till dagar med lägre belastning. Det 

viktade medelvärdet ger starkare styrsignaler att jämna ut belastningen under högbelastade 

dagar, då dessa får ett större utfall i värdet för indikatorn, samtidigt som utjämning av mindre 

belastade dagar ges en mindre vikt. Alla dagars dygnslastfaktorer tas därmed med i 

beräkningen men det viktade medelvärdet visar ytterligare när det är viktigare att jämna ut 

belastningen, jämfört med det aritmetiska medelvärdet där utjämning av samtliga dagar ges 

samma vikt. Den föreslagna beräkningen för lastfaktorn är således: 
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där 

 

       Uttagen energi för ett specifikt dygn under året. (MWh) 

            Uttagen energi under året. (MWh) 

       
      

     
  Kvoten mellan nätets medel- och maximieffekt under ett dygn. 

        Nätets medeleffekt under ett dygn, beräknas med timvis data. (MW) 

       Nätets maximieffekt under ett dygn, beräknas med timvis data. (MW) 

 

Om man vill ge mer eller mindre vikt än det linjära sambandet i förhållande till dygnsenergin 

kan en potens användas för dygnsenergierna enligt följande, där ett     ger mindre vikt än 

det linjära sambandet och     ger större vikt än det linjära sambandet: 

 

          
     
 

      
    

      

   

      

        

 

Vid denna studie läggs fokus på den linjära viktningen i förhållande till dygnsenergin, men 

vid ett eventuellt användande av ett viktat medelvärde kan en vidare analys av hur stor vikt 

som skall läggas vid högre belastade dagar utföras. 

4.3. Simuleringsmodell 
Den simuleringsmodell som använts vid analysen för denna studie har implementerats i 

Matlab (version R2016a) och bygger på Monte Carlo-simulering och kan även ses som 

parametrisk bootstrap, då fördelningen för använda dygnsmedeltemperaturer skattats. Monte 

Carlo-simulering har använts på liknande vis vid flera tidigare studier för analys av elnät vid 

olika scenarion (McQueen, Hyland och Watson 2004, 1685-1689; Jorgensen, Christensen och 

Tande 1998, 1146-1151; Conti och Raiti 2007, 1473-1481).  

 

Den input som använts i den framtagna modellen är information om transformatorkapacitet, 

kundsammansättning, belastningsmönster samt temperaturdata. Den output som ges av 

modellen är estimerade väntevärden och spridning för de analyserade indikatorerna. En 

schematisk överblick över simuleringsmodellens input- och output illustreras i Figur 3. Under 

detta kapitel beskrivs dessa delar mer utförligt. 
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Figur 3. Input och output för den använda simuleringsmodellen. 

4.3.1. Avgränsning av simuleringsmodell 

Följande avgränsningar och antaganden har gjorts för den använda simuleringsmodellen: 

 

- Ett år har 365 dagar = 8760 timmar. 

- Året startar på en måndag-söndag med samma sannolikhet för vardera dag. 

- Om en röd dag infaller på en vardag så anses denna vardag likvärdig en vanlig vardag. 

- Timmätning sker vid varje heltimma för året. 

- Det linjära sambandet mellan effektuttag och temperatur antas mättas vid -25 

respektive 15 grader Celsius. 

- Alla kunder i nätet följer en medeleffektkurva som beror av dygnsmedeltemperaturen. 

- Dygnsmedeltemperaturen antas ha en fördelning per månad. 

- Avbrott i nätet antas inte ske under året. 

- Nätet antas inte ha någon lokal produktion i grundscenariot. 

- Spänningsvariationer räknas inte med i simuleringsmodellens beräkningar. 

- Nätförluster är satta till en fast andel (4 %) i varje tidssteg. 

4.3.2. Testnät 

Ett testnät är en modell över ett elnät där bland annat nätets kundsammansättning och dess 

kunders förbrukning framställs. Det testnät som använts vid denna studie grundas på ett 

tidigare testnät som använts för tillförlitlighetsanalyser som då validerats som representativt 

för svenska förhållanden gällande tillförlitlighetsindexen SAIDI och SAIFI (Ueda, Engblom 

och Alvehag 2009, 1). Vid den tidigare studien togs två testnät fram inom organisationen 

Elforsk, en svensk energiforskningsverksamhet, för att representera ett tätorts- och ett 

glesbygdsnät. Det testnät som har utgåtts ifrån vid denna studie är det framtagna tätortsnätet. 

Det använda testnätet har tio identiska slingor med sex uttagspunkter vardera, för vilka 

kundsammansättningen varierar (Ueda 2008, 38). Nätet illustreras i Figur 4. 
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Figur 4. Illustration över det testnät som utgåtts från vid denna studie (Ueda 2008, 38). 

Testnätet har totalt 11080 kunder och nätets kunder är indelade i de fem kundkategorierna 

hushåll, industri, handels- och tjänsteföretag, jordbruk samt offentlig verksamhet. 

Medelårseffekten för respektive kundkategori baseras på data från tidigare Fortum 

Distribution, numera Ellevio (Ueda 2008, 43). Testnätets kundsammansättning och dess 

kunders medelårseffekter presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Medelårseffekt och kundsammansättning i det undersökta testnätet (Ueda 2008, 45 & 51). 

Kundgrupp Medelårseffekt (kW) Kundsammansättning (%) 

Hushåll 0,78 85,07 

Industri 13,67 1,54 

Handels- och tjänsteföretag 8,29 10,45 

Jordbruk 1,04 0,26 

Offentlig verksamhet 3,24 2,67 

4.3.3. Typkurvor 

För att beskriva effektuttag hos olika kunder har så kallade typkurvor använts för 

simuleringsmodellen. Typkurvemetoden utvecklades vid Lunds tekniska högskola 1982-1984 

och en större studie för framtagande av typkurvor för prognosering av sammanlagrade 

dygnsbelastningskurvor i olika punkter i nätet genomfördes 1991 av Svenska 

Elverksföreningen (Svenska Elverksföreningen 1991, 11 & 16). De typkurvor som använts 

vid denna studie är samma som användes vid tillförlitlighetsanalyserna för testnäten, vilka är 

anpassningar av typkurvor från Svenska Elverksföreningen studie fast med anpassade kurvor 

utefter data från tidigare Fortum Distribution (Ueda, Engblom och Alvehag 2009, 2). 

Undantaget är trettio kurvor som har extrapolerats från två närliggande kurvor, för att även 

inkludera temperaturer under -10 grader Celsius. En gräns på -25 grader Celsius har valts som 

en mättnadsgräns för sambandet mellan effektuttag och temperatur, då detta tidigare påvisats 

för hushåll (Dahlström et al. 2011, 45). Vid denna studie antas samma mättnadsgräns gälla för 
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samtliga kundkategorier. En övre mättnadsgräns för sambandet mellan effektuttag och 

temperatur är satt till temperaturer över 15 grader Celsius. 

 

Extrapolering av typkurvorna har genomförts med de två mest närliggande typkurvorna i 

förhållande till temperatur, utefter följande formel (Svenska Elverksföreningen 1991, s. 54); 

 

                    
                     

     
        

 

där 

 

          Effekt för aktuell kundkategori under timme t vid temperatur T. 

            Effekt för aktuell kundkategori under timme t vid temperatur   , den mest 

närliggande kurvan. 

            Effekt för aktuell kundkategori under timme t vid temperatur   , den näst mest 

närliggande kurvan. 

   Dygnsmedeltemperatur för vilken prognosen skall genomföras. 

 

Typkurvor avser dygnsvisa effektkurvor för olika kundkategorier och visas i relativ effekt, det 

vill säga de är dividerade med medelårseffekten (Svenska Elverksföreningen, 1991, s.17). Vid 

denna studie har totalt 22 typkurvor använts för vardera av de fem kundkategorierna, där 

kurvorna beror av årstid, temperatur och huruvida dagen är en vardag eller helg. De använda 

typkurvorna baseras på femgradersintervall mellan -25 och 15 grader, där det lägsta och 

högsta intervallen är alla temperaturer under respektive över -25 och 15 grader. Det har 

använts separata typkurvor för sommarmånaderna juni-augusti och varma höst- eller vårdagar 

för temperaturer över 15 grader. En illustration av typkurvor för kundkategori hushåll, 

handels- och tjänsteföretag samt industrier visas i Figur 5. Modelleringen av effektuttag sker i 

samma stil som belysts vid flera tidigare studier (Ghosh et al. 1997, 999-1005; Wang och 

Schulz 2001, 104, Räsänen et al. 2010, 3538-3545). 

 

  
Figur 5. Exempel på typkurvor, där t = temperatur. 

För den genomförda studien har enbart medelkurvor använts vid beräkning av den 

sammanlagrade effektkurvan över året i testnätet, då de enskilda kurvornas standardavvikelser 

inte funnits till hands. Följande samband gäller vid sammanlagring av standardavvikelser av 

flera typkurvor ur en kundkategori, samt vid ytterligare sammanlagring av olika 

kundkategorier (Svenska Elverksföreningen 1991, s. 55-56): 
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där 

 

         Den totala standardavvikelsen för en specifik kundkategori vid timme t. 

         Den totala belastningskurvans standardavvikelse vid timme t. 

   Antal objekt inom en kundkategori. 

          Standardavvikelse för aktuell kundkategoris medelvärde vid tid t och temperatur 

T. 

     Den aktuella kundkategorins medelårseffekt. 

   Antal kundkategorier. 

 

Utfallen för indikatorerna kommer till stor del att bero av utomhustemperaturen samt den 

kundsammansättning och kundernas belastningsmönster som finns i nätet. Vid den 

aggregerade nivån i nätet som beräkningarna utförs för samt vid beräkning av de medelvärden 

som utförs kommer variationen hos enskilda kunder att vara av mindre betydelse, men då 

flera av indikatorerna ser till maximivärdet för effektuttaget i nätet kan den observerade 

variationen vara av signifikans då standardavvikelsen för den aggregerade kurvan är 

signifikant större än standardavvikelsen för en specifik kund. Vid en fortsatt utveckling av 

modellen skulle därför ett införande av standardavvikelser som är rimliga för de använda 

typkurvorna kunna tillföras för att ytterligare ta hänsyn till denna variation. 

4.3.4. Temperaturer 

De temperaturer som simuleras vid den använda simuleringsmodellen har bakgrund i 

dygnsmedeltemperaturer för Stockholm under år 2011-2014 (SMHI, 2016). Den metod som 

användes för att ta fram fördelningen för dygnsmedeltemperaturen under vardera månad 

under året var att använda Minitabs (version 17) inbyggda funktion ”Individual Distribution 

Identification”, där fördelningen med en kombination av ett lågt Anderson-Darling statistic 

(AD) och högt P-värde valdes. Fördelningen för de simulerade dygnsmedeltemperaturerna 

redovisas i Appendix 2: Dygnsmedeltemperaturer. 

 

För varje dag under året simuleras en dygnsmedeltemperatur och dess fördelning beror av 

vilken månad som tidpunkten avser. Att simulera en dygnsmedeltemperatur per dag utan att ta 

hänsyn till gårdagens dygnsmedeltemperatur följer inte verkligheten, men alla beräkningar 

som genomförs för indikatorerna sker för varje dag, så ordningen på dagarnas temperaturer 

ger inte utfall för indikatorerna så vida antalet dagar inom olika temperaturintervall för en 

månad är logisk. Att dygnsmedeltemperaturerna simuleras från fördelningar kan i vissa fall, 

men med låg sannolikhet, ge ovanligt låga eller höga temperaturer, men dessa kommer inte 

heller att ge utslag vid beräkningarna för indikatorerna eftersom att en mättnadsgräns för 

sambandet mellan effektuttag och temperatur har antagits vid -25 respektive 15 grader 

Celsius. Ett exempel på ett års simulerade dygnsmedeltemperaturer illustreras i Figur 6 där 

det även går att jämföra med 2011 års dygnsmedeltemperaturer. I figuren framgår att 

dygnsmedeltemperaturerna följer en likvärdig trend över året, men att inget samband finns för 

dygnsmedeltemperaturerna från dag till dag. 
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Figur 6. Simulerade dygnsmedeltemperaturer respektive dygnsmedeltemperaturer för år 2011. 

4.3.5. Algoritm 

I Figur 7 illustreras en schematisk bild för den algoritm som används i simuleringsmodellen. 
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Figur 7. Schematisk bild över den använda simuleringsmodellen, där N = 1000 är antalet simulerade indikatorvärden. 
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4.4. Scenarion 
För att påverka indikatorerna krävs en förändring i beteendet hos elkonsumenterna. 

Indikatorerna lastfaktor och verkningsgrad är tänkta att styra mot en mer utjämnad last och för 

att sänka topparna i belastningen. För att analysera hur väl indikatorerna mäter det som de är 

tänkta att mäta, samt hur de varierar med varandra, har därför olika scenarion analyserats. De 

undersökta scenarierna beskrivs i detta kapitel och ämnar undersöka flera nutida och framtida 

möjliga förändringar i samhället och i kunders effektuttag. Utfallen vid dessa scenarion 

analyseras sedan i relation till det testnät och de konsumtionsmönster som hittills beskrivits, 

vilket utgör grundscenariot. 

4.4.1. Scenario 1 – Demand response 

Tanken med den använda indikatorn lastfaktor är som nämnts att styra mot en mer utjämnad 

last och för att sänka topparna i belastningen. Under Scenario 1 undersöks effekten av demand 

response, det vill säga effekten av att kunder ändrar sitt lastbeteende. I det använda testnätet 

och dess kunders belastningsmönster sker oftast en topp i belastningen mitt på dagen, vilken 

främst orsakas av kundgruppen handels- och tjänsteföretag. Vid det analyserade scenariot sker 

en förflyttning av last från klockan 10-11 till klockan 15-16. Den last som antas kunna flyttas 

är värmelast från hushåll, det vill säga den belastning som krävs för uppvärmning av vatten 

och boyta. I Scenario 1 antas 80 % av det minsta effektuttaget på dygnet hos ett hushåll 

motsvara uppvärmning av vatten och boyta under vintern och last flyttas endast under 

vardagar mellan oktober till mars. I det undersökta nätet antas 50 % av hushållen ha möjlighet 

att styra denna last. Ett exempel för den last som kan användas för utjämning, motsvarande 80 

% av den lägsta lasten på dygnet hos hushåll, illustreras i Figur 8. I Figur 9 illustreras ett 

exempel på vardera kundgrupps bidrag till last i gränspunkt för det använda testnätet vid 

temperaturer mellan 10 till 15 grader Celsius. I Figur 10 illustreras fördelningen för tiden då 

årets belastningstoppar per dygn förekommer vid användning av 2011 års 

dygnsmedeltemperaturer. Det framgår även när på året de olika tiderna på dygnet 

förekommer. 
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Figur 8. Ett exempel på den värmelast som antas kunna flyttas hos ett hushåll, motsvarande 80 % av den lägsta lasten under 

ett dygn. 

  

  
Figur 9. Jämförelse mellan kundgrupper och dess bidrag till last i gränspunkt under vardag respektive helg vid temperatur 

10-15 grader Celsius. Kundgrupp 1 = Hushåll, 2 = Industri, 3 = Handel&Tjänster, 4 = Jordbruk, 5 = Offentlig verksamhet. 

För de två undre bilderna illustreras timvis belastning över ett dygn per kundgrupp på x-axeln. 
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Figur 10. Fördelning och tidpunkter för de dygnstoppar som sker under året vid användning av 2011 års 

dygnsmedeltemperaturer vid grundscenariot. Att dygnstopparna sker i två skilda fördelningar beror främst på skillnaden i 

last mellan vardag och helg för det analyserade testnätet. 

4.4.2. Scenario 2 - Solceller 

Det andra undersökta scenariot behandlar en förmodad framtida ökning av solceller på lokal 

nivå i nätet. Vid detta scenario används en årlig produktionskurva för solceller, vilken baseras 

på mätningar gjorda under 2011 (Swecos Apollomodell, 2016). Den använda 

produktionskurvan för solceller illustreras i Figur 11. I detta scenario antas 1/14 av det årliga 

totala energibehovet i nätet kunna täckas med hjälp av solceller. Det totala energibehovet 

under året är cirka 170 GWh. Viktigt att notera är att negativ matning kan ske i gränspunkt 

vid detta scenario, varvid last i gränspunkt beräknas i absolutbelopp. 

 
 

Figur 11. Timvis produktionskurva för solceller. 

4.4.3. Scenario 3 - Elbilar 

Det tredje undersökta scenariot behandlar en förmodad framtida ökad användning av elbilar 

och det ökade behovet av laddning som detta kommer att medföra. I detta scenario antas 50 % 

av hushållen ha en elbil och att laddning sker genom hemmaladdning i anslutning till 

hushållet. För att representera det ökade behovet av laddning har en typkurva för 

hemmaladdning använts, vilken baseras på en tidigare studie för simulering av elbilar och den 
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laddning detta medför (Grahn, Hellgren och Munkhammar 2011, 71). Den använda typkurvan 

för hemmaladdning illustreras i Figur 12. 

 
Figur 12. Typkurva för hemmaladdning under Scenario 3. 

4.5. Data från ett medelstort svenskt elnätsföretag 
Utöver den modell som skapats för att ta fram årsbelastning i gränspunkt för testnätet har även 

beräkning av indikatorerna genomförts med data från ett medelstort svenskt elnätsföretag för 

att få en jämförelse mot den framtagna modellen. Det analyserade datat kommer från 

Mälarenergi Elnät AB. Nätet i den framtagna modellen och det undersökta företagets nät 

skiljer sig både i kundsammansättning och storlek så den genomförda jämförelsen är inte i 

valideringssyfte utan för att undersöka ett verkligt fall samt för att få en bild av hur utfallen 

kan skilja sig mellan olika nät. Den belastningskurva som använts består av timvis uppmätta 

värden under 2015. I Figur 13 illustreras denna belastningskurva. För Scenario 2 - Solceller 

har den totala mängden överförd energi under året uppgått till cirka 1720 GWh. För Scenario 

3 - Elbilar antas återigen 50 % av hushållen ha en elbil och antalet hushåll är satt till 90933. 

Den installerade kapaciteten i nätets transformatorer i dess gränspunkter summerar till 1177 

MW vilket använts vid beräkningarna för utnyttjandegraden och kapacitetsfaktorn. I Figur 14 

illustreras hur fördelningen ser ut för nätets belastningstoppar över året samt när på året de 

skett vid vilka tidpunkter. Vid Scenario 1 - Demand response har last motsvarande 10 % av 

den belastning som sker vid klockan 17-18 flyttats till klockan 21-22 under vardagar i 

oktober-mars. 
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Figur 13. Förbrukningskurva för ett medelstort svenskt elnätsföretag under år 2015, med timvis data från januari-december. 

  
Figur 14. Fördelning och tidpunkter för de dygnstoppar som skett under 2015 för ett medelstort svenskt elnätsföretag. Att 

dygnstopparna sker i två skilda fördelningar beror främst på skillnaden mellan belastning under vardagar och helger 

respektive under sommarhalvåret kontra övriga året. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet för den genomförda studien. 

5.1. Indikatorer 
Under detta kapitel presenteras estimat samt spridning för de analyserade indikatorerna. En 

undersökning av de dygnsvärden som används för att beräkna årsmedelvärden för lastfaktorn 

samt verkningsgraden presenteras även för grundscenariot samt Scenario 2 - Solceller. 

5.1.1. Väntevärden och spridning 

I Tabell 2 presenteras de estimerade väntevärden som framkommit för vardera indikator och 

scenario. Givet de antaganden som gjorts i den använda modellen samt att scenariona följer de 

konsumtions- och produktionsmönster som använts så ger estimaten en indikation på hur 

dessa tänkbara förändringar kan påverka värdet för indikatorerna. Vid resultatet för denna 

studie används fyra decimaler, vilket är mycket små förändringar. Exempelvis så innebär för 

lastfaktorn en besparing på en miljon och en förändring på lastfaktorn på fjärde decimal 

endast en förändring på hundra kronor, men analysen för arbetet förs inte i monetära värden 

utan ser endast till förändringen för indikatorerna. Viktigt att poängtera är att resultatet i 

Tabell 2 endast gäller för det analyserade testnätet. Ett nät med annan kundsammansättning 

och förbrukningsmönster kan ge ett annat resultat. 

 
Tabell 2. Estimat för de undersökta indikatorerna under grundscenariot samt scenario 1-3. 

Indikator Grundscenario Scenario 1 - 

Demand 

response 

Scenario 2 - 

Solceller 

Scenario 3 - 

Elbilar 

Lastfaktor 0,7457 0,7459 0,7474 0,7543 

Verkningsgrad 0,4622 0,4624 0,4621 0,4635 

Utnyttjandegrad 0,5177 0,5520 0,5121 0,5251 

Kapacitetsfaktor 0,2431 0,2431 0,2250 0,2563 

 

Utfallet för estimaten från grundscenariot till Scenario 1 - Demand response visar på en 

ökning i värdet på indikatorerna lastfaktor, verkningsgrad samt utnyttjandegrad och ett 

oförändrat värde på kapacitetsfaktorn. Att kapacitetsfaktorn är oförändrad följer logiskt då 

samma mängd energi överförts, bara att delar av lasten flyttats från en tid till en annan. Att 

utnyttjandegraden ökat ser i detta fall ut som en ökad effektivitet i förhållande till 

kapacitetsutnyttjande men innebär i realiteten att den förflyttning av lasten som skett under 

den högst belastade dagen på året innebar en försämring sett till utjämning, då flytten av last 

medfört en högre topp på denna dag. Detta påvisar en möjlig problematik med 

kapacitetsutnyttjande som effektivitetsmått, då det inte förhåller sig till den i dagsläget 

använda definitionen för effektivt utnyttjande. Ser man till förändringarna för indikatorerna 

lastfaktor samt verkningsgrad så medförde scenariot en ökning om vardera 0,0002 (0,03 %) 

respektive 0,0002 (0,04 %). Den procentuella förändringen kan tolkas som att 

verkningsgraden möjligen kan ge en starkare styrsignal än lastfaktorn då den, åtminstone i 

detta fall, gav en större procentuell förändring för samma förändring. Viktigt att ha i åtanke är 

dock att verkningsgraden endast påverkas av en förändring av det högsta och minsta värdet 

för belastningen, vilket inte direkt mäter utjämning. 

 

Utfallet för estimaten från grundscenariot till Scenario 2 - Solceller visar på en ökning i värdet 

på indikatorn lastfaktor samt en minskning på värdet för övriga indikatorer. En minskad 
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utnyttjningsgrad och kapacitetsfaktor följer logiskt eftersom att en tillförd lokal produktion 

minskar belastningen i gränspunkt under året. Att dessa indikatorer ser ut att försämras i och 

med införandet av lokal produktion påvisar inte en ökad ineffektivitet och företagen bör 

således inte bestraffas genom dessa indikatorer i en använd reglering. Att införandet av 

solceller förbättrar värdet på lastfaktorn bör också följa relativt logiskt då belastningstopparna 

i testnätet oftast sker under dagen då solproduktionen är som effektivast. Verkningsgraden 

minskade endast med 0,0001 vilket inte var något större utslag. Detta bör följa av att toppen 

minskade, vilket är positivt, men att det under flera dagar skedde negativ matning i 

gränspunkt samt belastningar nära noll vilket resulterar i mycket låga dygnsverkningsgrader 

under vissa dygn. Lastfaktorn kan enligt detta resultat användas för uppmuntran av solceller 

men övriga indikatorer kan möjligen få ett negativt utfall på grund av detta, vilket bör beaktas 

vid ett eventuellt användande av dessa indikatorer i en reglering. 

 

Utfallet för estimaten från grundscenariot till Scenario 3 - Elbilar visar på en förbättring av 

värdet för samtliga analyserade indikatorer. Detta tyder på att ett förändrat 

konsumtionsmönster, givet de kundkategorier och belastningsprofiler som finns i det 

analyserade testnätet, vid införandet av fler elbilar och den laddning detta medför vid 

hemmaladdning, kan främjas genom dessa indikatorer. Vill man främja en utökad användning 

av elbilar i framtiden så kan dessa indikatorer därmed vara rätt val. Viktigt att poängtera är 

dock att en stor ökning av elbilar med hemmaladdning samt en stor utbyggnad av solceller 

skulle medföra fler och skilda problem än belastningen i gränspunkt, varvid till exempel 

spänningsvariationer skulle bli mer aktuellt att kontrollera i nätet i jämförelse med dagsläget. 

 

I Tabell 3-Tabell 6 presenteras huruvida värdet på indikatorerna varierat mellan 

simuleringarna genom dess standardavvikelse samt 95 %-iga prediktionsintervall. Estimaten 

har som nämnts beräknats genom 1000 simulerade indikatorer per scenario. 

 
Tabell 3. Standardavvikelse och 95 %-iga prediktionsintervall för de undersökta indikatorerna under grundscenariot. 

Indikator Standardavvikelse Prediktionsintervall (95 %) 

Lastfaktor 0,0007                 
Verkningsgrad 0,0014                 
Utnyttjandegrad 0,0328                 
Kapacitetsfaktor 0,0010                 
 
Tabell 4. Standardavvikelse och 95 %-iga prediktionsintervall för de undersökta indikatorerna under Scenario 1 – Demand 

response. 

Indikator Standardavvikelse Prediktionsintervall (95 %) 

Lastfaktor 0,0007                 
Verkningsgrad 0,0014                 
Utnyttjandegrad 0,0500                 
Kapacitetsfaktor 0,0010                 
 

Tabell 5. Standardavvikelse och 95 %-iga prediktionsintervall för de undersökta indikatorerna under Scenario 2 - Solceller. 

Indikator Standardavvikelse Prediktionsintervall (95 %) 

Lastfaktor 0,0017                 
Verkningsgrad 0,0042                 
Utnyttjandegrad 0,0343                 
Kapacitetsfaktor 0,0010                 
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Tabell 6. Standardavvikelse och 95 %-iga prediktionsintervall för de undersökta indikatorerna under Scenario 3 - Elbilar. 

Indikator Standardavvikelse Prediktionsintervall (95 %) 

Lastfaktor 0,0006                 
Verkningsgrad 0,0013                 
Utnyttjandegrad 0,0376                 
Kapacitetsfaktor 0,0010                 
 

Generellt sett så påvisar resultatet för den framtagna modellen på en mycket liten variation för 

de indikatorer som undersökts, där utnyttjandegraden främst utmärker sig. Som framgår av 

Utfallet för estimaten från grundscenariot till Scenario 1 - Demand response visar på en 

ökning i värdet på indikatorerna lastfaktor, verkningsgrad samt utnyttjandegrad och ett 

oförändrat värde på kapacitetsfaktorn. Att kapacitetsfaktorn är oförändrad följer logiskt då 

samma mängd energi överförts, bara att delar av lasten flyttats från en tid till en annan. Att 

utnyttjandegraden ökat ser i detta fall ut som en ökad effektivitet i förhållande till 

kapacitetsutnyttjande men innebär i realiteten att den förflyttning av lasten som skett under 

den högst belastade dagen på året innebar en försämring sett till utjämning, då flytten av last 

medfört en högre topp på denna dag. Detta påvisar en möjlig problematik med 

kapacitetsutnyttjande som effektivitetsmått, då det inte förhåller sig till den i dagsläget 

använda definitionen för effektivt utnyttjande. Ser man till förändringarna för indikatorerna 

lastfaktor samt verkningsgrad så medförde scenariot en ökning om vardera 0,0002 (0,03 %) 

respektive 0,0002 (0,04 %). Den procentuella förändringen kan tolkas som att 

verkningsgraden möjligen kan ge en starkare styrsignal än lastfaktorn då den, åtminstone i 

detta fall, gav en större procentuell förändring för samma förändring. Viktigt att ha i åtanke är 

dock att verkningsgraden endast påverkas av en förändring av det högsta och minsta värdet 

för belastningen, vilket inte direkt mäter utjämning. 

 

Utfallet för estimaten från grundscenariot till Scenario 2 - Solceller visar på en ökning i värdet 

på indikatorn lastfaktor samt en minskning på värdet för övriga indikatorer. En minskad 

utnyttjningsgrad och kapacitetsfaktor följer logiskt eftersom att en tillförd lokal produktion 

minskar belastningen i gränspunkt under året. Att dessa indikatorer ser ut att försämras i och 

med införandet av lokal produktion påvisar inte en ökad ineffektivitet och företagen bör 

således inte bestraffas genom dessa indikatorer i en använd reglering. Att införandet av 

solceller förbättrar värdet på lastfaktorn bör också följa relativt logiskt då belastningstopparna 

i testnätet oftast sker under dagen då solproduktionen är som effektivast. Verkningsgraden 

minskade endast med 0,0001 vilket inte var något större utslag. Detta bör följa av att toppen 

minskade, vilket är positivt, men att det under flera dagar skedde negativ matning i 

gränspunkt samt belastningar nära noll vilket resulterar i mycket låga dygnsverkningsgrader 

under vissa dygn. Lastfaktorn kan enligt detta resultat användas för uppmuntran av solceller 

men övriga indikatorer kan möjligen få ett negativt utfall på grund av detta, vilket bör beaktas 

vid ett eventuellt användande av dessa indikatorer i en reglering. 

 

Utfallet för estimaten från grundscenariot till Scenario 3 - Elbilar visar på en förbättring av 

värdet för samtliga analyserade indikatorer. Detta tyder på att ett förändrat 

konsumtionsmönster, givet de kundkategorier och belastningsprofiler som finns i det 

analyserade testnätet, vid införandet av fler elbilar och den laddning detta medför vid 

hemmaladdning, kan främjas genom dessa indikatorer. Vill man främja en utökad användning 

av elbilar i framtiden så kan dessa indikatorer därmed vara rätt val. Viktigt att poängtera är 

dock att en stor ökning av elbilar med hemmaladdning samt en stor utbyggnad av solceller 
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skulle medföra fler och skilda problem än belastningen i gränspunkt, varvid till exempel 

spänningsvariationer skulle bli mer aktuellt att kontrollera i nätet i jämförelse med dagsläget. 

 

I Tabell 3-Tabell 6 presenteras huruvida värdet på indikatorerna varierat mellan 

simuleringarna genom dess standardavvikelse samt 95 %-iga prediktionsintervall. Estimaten 

har som nämnts beräknats genom 1000 simulerade indikatorer per scenario. 

 

Tabell 3-Tabell 6 kan man inte förvänta sig någon större variation mellan åren för de 

analyserade indikatorerna, givet den modell och de antaganden som gjorts. Den indikator som 

utmärker sig främst och som kan tänkas variera mest mellan olika år är utnyttjandegraden som 

har den största standardavvikelsen och täcker ett större intervall. För denna indikator blev 

variationen även något större vid applicering av Scenario 1 - Demand response, vilket främst 

visar på att last flyttats felaktigt vid vissa års högsta topp vilken inte alltid skett så som är 

vanligast enligt Figur 10, vilket ökat osäkerheten. I övrigt som är värt att nämna, så ökade 

variationen för samtliga analyserade indikatorer förutom kapacitetsfaktorn vid applicering av 

Scenario 2 - Solceller, vilket ytterligare påvisar en möjlig problematik för de analyserade 

indikatorerna och att hänsyn möjligen bör tas till detta vid ett eventuellt användande av 

indikatorerna. 

5.1.2. Årsmedel och dess beståndsdelar 

Nedan presenteras en undersökning av de dygnsvärden som används för beräkning av de 

årsmedelvärden som utgör indikatorerna lastfaktor och verkningsgrad vid grundscenariot. I 

Tabell 7 presenteras percentiler för de dygnsvärden som framkommit vid användandet av 

2011 års dygnsmedeltemperaturer. I tabellen framställs även en uppdelning av det analyserade 

datat i värden från vardagar respektive helger. I Figur 15 illustreras fördelningen för de 

använda dygnsvärdena samt det årsmedelvärde som dessa skapar, det vill säga den indikator 

som skulle rapporteras till Ei. En uppdelning och jämförelse mellan indikatorerna lastfaktor 

och verkningsgrad för vardagar respektive helger presenteras i Tabell 8. 

 
Tabell 7. Percentiler för indikatorerna lastfaktor samt verkningsgrad med dygnsvis värden över år 2011 vid grundscenariot. 

Indikator 5 % 10 % 25 % 

     
50 % 

     
75 % 

     
90 % 95 % 

Lastfaktor 0,6681 0,6681 0,6861 0,7338 0,8185 0,8525 0,8668 

Lastfaktor 

(vardag) 
0,6681 0,6681 0,6681 0,7049 0,7429 0,7429 0,7452 

Lastfaktor 

(helg) 
0,8185 0,8185 0,8319 0,8498 0,8567 0,8668 0,8668 

Verkningsgrad 0,3337 0,3337 0,3418 0,4418 0,5943 0,6480 0,6544 

Verkningsgrad 

(vardag) 
0,3337 0,3337 0,3418 0,3733 0,4418 0,4862 0,4890 

Verkningsgrad 

(helg) 
0,5943 0,5943 0,6201 0,6480 0,6544 0,6544 0,6714 
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Figur 15. Histogram över dygnsvärden för lastfaktorn respektive verkningsgraden under grundscenariot. De streckade 

linjerna utgör det årsmedelvärde som skulle rapporteras till Ei, i detta fall Lastfaktor = 0,7447 och Verkningsgrad = 0,4595. 

Tabell 8. Jämförelse av medelvärden för lastfaktorn och verkningsgraden till vardags och helg under 2011 vid 

grundscenariot. 

 Lastfaktor Lastfaktor 

(vardag) 

Lastfaktor 

(helg) 

Verkningsgrad Verkningsgrad 

(vardag) 

Verkningsgrad 

(helg) 

Medelvärde 0,7447 0,7047 0,8450 0,4595 0,3890 0,6363 

Antal 

dygnsvärden 
365 261 104 365 261 104 

 

Antalet dygnsvärden som är mindre än årsmedellastfaktorn är 248 (67,95 % av 365) och 

antalet som är större är 117 (32,05 % av 365). Antalet dygnsvärden som är mindre än 

årsmedelverkningsgraden är 224 (61,37 % av 365) och antalet som är större är 141 (38,63 % 

av 365). 

 

Som framgår av Tabell 7, Figur 15, Figur 9 och Tabell 8 ger den stora skillnaden mellan last i 

gränspunkt under vardagar och helger, vilket främst beror på kundkategori handel och 

tjänster, i det analyserade testnätet vid grundscenariot upphov till en skev fördelning för årets 

dygnslastfaktorer vilket ger vad som kan anses ett missvisande årsmedelvärde som skall 

rapporteras till Ei. Denna problematik behöver självfallet inte finnas inom alla nät, men visar 

på ett möjligt problem vid ett användande av det aritmetiska medelvärdet. Detta 

beräkningssätt tar inte hänsyn till fördelningen hos dygnslastfaktorerna respektive 

dygnsverkningsgraderna, vilket i min mening bör göras vid synsättet att alla dagar är lika 

viktiga att jämna ut i belastningen. Så som påvisats i testnätet kan detta medföra att en högre, 

eller i andra fall lägre, indikator blir resultatet även då helgerna i detta fall utgör ett mindre 

antal dagar på året än vardagarna. Med synen om att det är lika viktigt att jämna ut 

belastningen i elnätet under alla dagar kan det aritmetiska medelvärdet därmed ge en 

missvisande bild och ett högre eller lägre indikatorvärde än vad jag anser är skäligt vid skeva 

fördelningar hos dygnslastfaktorerna respektive dygnsverkningsgraderna. Det aritmetiska 

medelvärdet vid grundscenariot medförde en lastfaktor som var högre än 248 av årets 

dygnslastfaktorer, vilket i min mening är missvisande högt i förhållande till hur jämn 

belastningen var under årets dagar. 

 

I Tabell 9-Tabell 10 samt Figur 16 följer resultatet av samma undersökning fast under 

Scenario 2 - Solceller, med 2011 års dygnsmedeltemperaturer. I Tabell 9 presenteras 

percentilerna för dygnsindikatorerna, samt en uppdelning av dessa under vardagar och helger. 

I Figur 16 illustreras fördelningen mellan dygnsmedelvärdena samt de årsmedelvärden dessa 
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skapar. En uppdelning och jämförelse mellan indikatorerna lastfaktor och verkningsgrad för 

vardagar respektive helger presenteras i Tabell 10. 

 
Tabell 9. Percentiler för indikatorerna lastfaktor samt verkningsgrad med dygnsvis värden över år 2011 vid Scenario 2 - 

Solceller. 

Indikator 5 % 10 % 25 % 

     
50 % 

     
75 % 

     
90 % 95 % 

Lastfaktor 0,6594 0,6854 0,7183 0,7446 0,7761 0,8190 0,8373 

Lastfaktor 

(vardag) 
0,6968 0,7066 0,7286 0,7445 0,7655 0,7849 0,7938 

Lastfaktor 

(helg) 
0,5616 0,6024 0,6784 0,7567 0,8302 0,8464 0,8495 

Verkningsgrad 0,2930 0,3614 0,3944 0,4500 0,5059 0,6201 0,6544 

Verkningsgrad 

(vardag) 
0,3658 0,3769 0,3978 0,4432 0,4865 0,5081 0,5210 

Verkningsgrad 

(helg) 
0,0340 0,0875 0,3628 0,5683 0,6424 0,6544 0,6714 

 

  
Figur 16. Histogram över dygnsvärden för lastfaktorn respektive verkningsgraden under Scenario 2 - Solceller. De streckade 

linjerna utgör det årsmedelvärde som skulle rapporteras till Ei, i detta fall Lastfaktor = 0,7449 och Verkningsgrad = 0,4539. 

Tabell 10. Jämförelse av medelvärden för lastfaktorn och verkningsgraden till vardags och helg under 2011 vid Scenario 2 - 

Solceller. 

 Lastfaktor Lastfaktor 

(vardag) 

Lastfaktor 

(helg) 

Verkningsgrad Verkningsgrad 

(vardag) 

Verkningsgrad 

(helg) 

Medelvärde 0,7449 0,7450 0,7446 0,4539 0,4434 0,4800 

Antal 

dygnsvärden 
365 261 104 365 261 104 

 

Antalet dygnsvärden som är mindre än årsmedellastfaktorn är 184 (50,41 % av 365) och 

antalet som är större är 181 (49,59 % av 365). Antalet dygnsvärden som är mindre än 

årsmedelverkningsgraden är 188 (51,51 % av 365) och antalet som är större är 177 (48,49 % 

av 365). 

 

Vid införandet av mer lokal produktion i form av solceller, under Scenario 2 - Solceller, visar 

Tabell 9, Figur 16 och Tabell 10 på en stor förändring i fördelningen hos dygnslastfaktorerna 

och dygnsverkningsgraderna. I detta scenario gav det aritmetiska medelvärdet ett, i min 

mening, mer rättvisande utfall sett till fördelningen hos dygnsvärdena men det påvisar även en 
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möjlig problematik för elnätsföretag med mycket lokal produktion i form av solceller, där 

låga dygnsvärden resulterar vid dagar där en stor mängd lokal produktion förekommer. 

Användandet av det aritmetiska medelvärdet ger dessa dagar samma vikt som övriga, vilket 

delvis motverkas vid ett användande av det föreslagna viktade medelvärdet.  

5.2. Förslag på alternativa beräkningar för lastfaktorn 
I Tabell 11 exemplifieras vilket utfall förändringen från grundscenariot till Scenario 1 – 

Demand response har på det aritmetiska medelvärdets och det viktade medelvärdets estimat 

för lastfaktorn, vilket behandlar den utjämning som indikatorerna är tänkta att styra mot.  

 
Tabell 11. Estimat för lastfaktorn med aritmetiskt respektive viktat medelvärde under grundscenariot samt Scenario 1 - 

Demand response. 

Indikator Grundscenario Scenario 1 – Demand 

response 

Lastfaktor (aritmetiskt 

medelvärde) 
0,7457 0,7459 

Lastfaktor (viktat 

medelvärde) 
0,7398 0,7401 

 

Ökningen av värdet för det aritmetiska medelvärdet motsvarar 0,0002 (0,03 %) och ökningen 

för värdet hos det viktade medelvärdet motsvarar 0,0003 (0,04 %). Detta innebär därmed att 

en utjämning av belastningen under de dagar som har större mängder överförd energi, i detta 

fall kalla vardagar, kommer att ge ett större utslag på värdet för det viktade medelvärdet för 

lastfaktorn. Styrsignalerna för att jämna ut de dagar som har högre belastning blir därmed 

starkare vid användandet av det viktade medelvärdet än vid användandet av det aritmetiska 

medelvärdet. 

 

Estimatet för det viktade medelvärdet samt dess standardavvikelse och 95 %-iga 

prediktionsintervall under vardera scenario presenteras i Tabell 12 respektive Tabell 13. 

Estimaten för samtliga scenarion visar på en positiv inverkan på värdet för det viktade 

medelvärdet. Givet det använda testnätet samt de antaganden som gjorts kan denna indikator 

därmed användas utan att motverka en ökad användning av solceller, elbilar samt demand 

response. Precis som för övriga analyserade indikatorer påvisar resultatet en mycket liten 

variation även för det viktade medelvärdet. 

 
Tabell 12. Estimat för det viktade medelvärdet under grundscenariot samt scenario 1-3. 

Indikator Grundscenario Scenario 1 - 

Demand 

response 

Scenario 2 - 

Solceller 

Scenario 3 - 

Elbilar 

Lastfaktor (viktat 

medelvärde) 
0,7398 0,7401 0,7520 0,7524 
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Tabell 13. Standardavvikelse och 95 %-iga prediktionsintervall för det viktade medelvärdet under grundscenariot samt 

scenario 1-3. 

Scenario Standardavvikelse Prediktionsintervall (95 %) 

Grundscenario 0,0007                 
Scenario 1 - Demand 

response 
0,0007                 

Scenario 2 - Solceller 0,0013                 
Scenario 3 - Elbilar 0,0007                 

5.3. Estimatorer 
I Tabell 14-Tabell 17 presenteras standardavvikelse respektive 95 %-iga konfidensintervall 

för de använda estimatorerna för de analyserade indikatorerna lastfaktor, verkningsgrad, 

utnyttjandegrad och kapacitetsfaktorn under de olika scenarierna. Estimatorerna har 

undersökts med hjälp av 1000 simulerade estimat för vardera indikator och ger en indikation 

på hur säkra estimaten är. Generellt sett så har variationen varit mycket liten vilket indikerar 

att utfallen för estimaten bör bero på appliceringen av scenarierna och inte av slumpen, trots 

små skillnader. 

 
Tabell 14. Standardavvikelse och 95 %-iga konfidensintervall för de undersökta indikatorernas estimatorer under 

grundscenariot. 

Indikator Standardavvikelse Konfidensintervall (95 %) 

Lastfaktor (aritmetiskt 

medelvärde) 
                            

Lastfaktor (viktat 

medelvärde) 
                            

Verkningsgrad                             
Utnyttjandegrad                             
Kapacitetsfaktor                             
 
Tabell 15. Standardavvikelse och 95 %-iga konfidensintervall för de undersökta indikatorernas estimatorer under Scenario 1 

- Demand response. 

Indikator Standardavvikelse Konfidensintervall (95 %) 

Lastfaktor (aritmetiskt 

medelvärde) 
                            

Lastfaktor (viktat 

medelvärde) 
                            

Verkningsgrad                             
Utnyttjandegrad                             
Kapacitetsfaktor                             
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Tabell 16. Standardavvikelse och 95 %-iga konfidensintervall för de undersökta indikatorernas estimatorer under Scenario 2 

- Solceller. 

Indikator Standardavvikelse Konfidensintervall (95 %) 

Lastfaktor (aritmetiskt 

medelvärde) 
                            

Lastfaktor (viktat 

medelvärde) 
                            

Verkningsgrad                             
Utnyttjandegrad                             
Kapacitetsfaktor                             
 
Tabell 17. Standardavvikelse och 95 %-iga konfidensintervall för de undersökta indikatorernas estimatorer under Scenario 3 

- Elbilar. 

Indikator Standardavvikelse Konfidensintervall (95 %) 

Lastfaktor (aritmetiskt 

medelvärde) 
                            

Lastfaktor (viktat 

medelvärde) 
                            

Verkningsgrad                             
Utnyttjandegrad                             
Kapacitetsfaktor                             

5.4. Validering av temperaturer 
Beräkningarna i den använda modellen kräver inte en logisk följd för 

dygnsmedeltemperaturerna. Användandet av tidsserier kan verka mer logisk än den metodik 

som använts, men eftersom beräkningarna inte kräver en logisk följd för temperaturerna har 

detta inte använts. Användandet av fördelningar för dygnsmedeltemperaturerna ämnar främst 

undersöka hur värdet för indikatorerna kan tänkas variera. Införandet av fördelningar 

möjliggör även en senare analys av förskjutningar i temperaturerna och dess påverkan på 

indikatorerna.  

 

För att validera de fördelningar som använts per månad samt den följd detta kan ge främst för 

vilka temperaturer som hamnar på vardagar respektive helgdagar har det använda datat för år 

2011-2014 använts i modellen med olika startdagar på året för att undersöka hur väl 

temperaturfördelningarna ger ett snarlikt utfall samt hur pass mycket årets startdag och 

därmed antalet helgdagar på olika månader påverkar resultatet. För år 2012 användes inte 

skottdagen för att ge ett likvärdigt antal dagar och för år 2013 saknades nio dagars 

dygnsmedeltemperaturer varvid föregående och efterkommande dags medelvärde har använts. 

Vid valideringen av de simulerade temperaturernas utfall kontra användandet av de riktiga 

dygnsmedeltemperaturerna används grundscenariot. Resultaten för indikatorerna givet ett 

specifikt års temperaturer samt olika startdagar presenteras i Appendix 3: 

Temperaturvalidering och beskrivande statistik för dessa presenteras i Tabell 18. De 

framkomna värdena jämförs med de värden som presenteras i Tabell 19. 
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Tabell 18. Beskrivande statistik för de analyserade indikatorerna med temperaturer från 2011-2014. 

Indikator Antal Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Lastfaktor 28 0,74594 0,000805 0,7446 0,7474 

Verkningsgrad 28 0,46255 0,00316 0,4581 0,4666 

Utnyttjandegrad 28 0,50095 0,01473 0,4759 0,5093 

Kapacitetsfaktor 28 0,24328 0,00280 0,2392 0,2469 

 
Tabell 19. Beskrivande statistik för de analyserade indikatorerna vid 1000 simuleringar. 

Indikator Antal Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Lastfaktor 1000 0,7457 0,0007 0,7436 0,7480 

Verkningsgrad 1000 0,4622 0,0014 0,4581 0,4680 

Utnyttjandegrad 1000 0,5177 0,0328 0,4759 0,6618 

Kapacitetsfaktor 1000 0,2431 0,0010 0,2396 0,2460 

 

Användandet av fördelningar för dygnsmedeltemperaturerna gav ett likvärdigt resultat för 

indikatorerna, vilket framgår av Tabell 18-Tabell 19. Varken medelvärdena eller 

standardavvikelserna skiljer stort från användandet av de uppmätta 

dygnsmedeltemperaturerna från år 2011-2014 vilket tyder på att de skattade fördelningarna 

ger ett likvärdigt resultat, även om en uppdelning per månad inte följer en naturlig logik. De 

värden som utmärker sig är främst standardavvikelserna för verkningsgraden, 

utnyttjandegraden och kapacitetsfaktorn samt medelvärdet och maximivärdet för 

utnyttjandegraden. Standardavvikelserna är alla mindre för de simulerade värdena, men det 

kan bero av att mängden värden också är större än de jämförda 28 värdena. Att medelvärdet 

för utnyttjandegraden är något högre vid simuleringarna jämfört med vid användandet av 

dygnsmedeltemperaturerna från 2011-2014 beror på att den lägsta temperaturen som uppmäts 

över året kan väntas understiga -15 grader Celsius. De lägsta temperaturerna under 2011-2014 

var jämförelsevis -14.1, -12.7, -14.1 respektive -8.8 och gränsen för nästkommande typkurvor 

går vid -15 grader Celsius. Att temperaturen skulle kunna gå lägre än de uppmätta 

temperaturerna var även tanken med införandet av fördelningar för 

dygnsmedeltemperaturerna för att kunna undersöka huruvida indikatorerna kan tänkas variera 

mellan olika år. För övrigt så framkom att värdet för indikatorerna inte får något större utslag 

vid en varierad startdag på året, samt huruvida många helgdagar som därmed förekommer 

under vardera månad.  

5.5. Data från ett medelstort svenskt elnätsföretag 
I Tabell 20 presenteras de indikatorvärden som beräknats för det medelstora svenska 

elnätsföretaget. I tabellen framgår även utfallet för indikatorerna vid applicering av scenario 

1-3. 
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Tabell 20. Indikatorvärden för det medelstora svenska elnätsföretagets belastningsvärden samt vid applicering av Scenario 

1-3 på detta data. 

Indikator Grunddata Scenario 1 - 

Demand 

response 

Scenario 2 - 

Solceller 

Scenario 3 - 

Elbilar 

Lastfaktor 

(aritmetiskt 

medelvärde) 

0,8427 

 

0,8432 

 

0,8216 0,8493 

Lastfaktor 

(viktat 

medelvärde) 

0,8435 0,8440 0,8282 0,8493 

Verkningsgrad 0,6525 0,6529 0,6292 0,6533 

Utnyttjandegrad 0,2752 0,2752 0,2733 0,2862 

Kapacitetsfaktor 0,1669 0,1669 0,1545 0,1756 

 

Av Tabell 20 framgår att Scenario 1 - Demand response fick ett positivt utfall för lastfaktorn 

och verkningsgraden samt oförändrade värden på utnyttjandegraden och kapacitetsfaktorn. 

Det aritmetiska och viktade medelvärdet fick ett lika stort utfall på förändringen, men det 

beror i detta fall på att förändringen var liten samt att avrundade siffror till fyra decimaler 

använts. Att utnyttjandegraden är oförändrad visar återigen på att last flyttats felaktigt under 

den dag då den högsta belastningstoppen för året skett, vilken precis som för testnätet inte 

skedde då dygnstoppar vanligt förekommit, så som illustreras i Figur 14. För Scenario 2 - 

Solceller blev utfallet för samtliga indikatorer en försämring av värdet vilket påvisar att det 

kan vara av vikt att ta i beaktning vilken mängd solenergi som finns inom ett nät vid 

användandet av dessa indikatorer. För Scenario 3 - Elbilar blev utfallet för samtliga 

indikatorer en förbättring vilket återigen talar för att ett användande av dessa indikatorer kan 

användas utan att motverka en fortsatt ökning i användandet av elbilar. 

 

I Tabell 21 presenteras percentiler för de dygnsvärden som framkommit vid användandet av 

datat för det medelstora svenska elnätsföretaget. I tabellen framställs även en uppdelning av 

det analyserade datat i värden från vardagar respektive helger. I Figur 17 illustreras 

fördelningen för de använda dygnsvärdena samt det årsmedelvärde som dessa skapar, det vill 

säga den indikator som skulle rapporteras till Ei. En uppdelning och jämförelse mellan 

indikatorerna lastfaktor och verkningsgrad för vardagar respektive helger presenteras i Tabell 

22. 
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Tabell 21. Percentiler för indikatorerna lastfaktor samt verkningsgrad med dygnsvis värden från ett medelstort svenskt 

elnätsföretag. 

Indikator 5 % 10 % 25 % 

     
50 % 

     
75 % 

     
90 % 95 % 

Lastfaktor 0,7997 0,8058 0,8222 0,8449 0,8632 0,8763 0,8836 

Lastfaktor 

(vardag) 
0,7954 0,8032 0,8166 0,8375 0,8544 0,8664 0,8713 

Lastfaktor 

(helg) 
0,8145 0,8268 0,8454 0,8636 0,8779 0,8871 0,8998 

Verkningsgrad 0,5768 0,5883 0,6134 0,6486 0,6857 0,7250 0,7503 

Verkningsgrad 

(vardag) 
0,5747 0,5818 0,6031 0,6291 0,6556 0,6818 0,6910 

Verkningsgrad 

(helg) 
0,6444 0,6566 0,6783 0,6995 0,7317 0,7595 0,7904 

 

  
Figur 17. Histogram över dygnsvärden för lastfaktorn respektive verkningsgraden under grundscenariot. De streckade 

linjerna utgör det årsmedelvärde som skulle rapporteras till Ei, i detta fall Lastfaktor = 0,8427 och Verkningsgrad = 0,6525. 

Tabell 22. Jämförelse av medelvärden för lastfaktorn och verkningsgraden till vardags och helg för ett medelstort svenskt 

elnätsföretag. 

 Lastfaktor Lastfaktor 

(vardag) 

Lastfaktor 

(helg) 

Verkningsgrad Verkningsgrad 

(vardag) 

Verkningsgrad 

(helg) 

Medelvärde 0,8427 0,8356 0,8606 0,6525 0,6310 0,7064 

Antal 

dygnsvärden 
365 261 104 365 261 104 

 

Antalet dygnsvärden som är mindre än årsmedellastfaktorn är 171 (46,85 % av 365) och 

antalet som är större är 194 (53,15 % av 365). Antalet dygnsvärden som är mindre än 

årsmedelverkningsgraden är 194 (53,15 % av 365) och antalet som är större är 171 (46,85 % 

av 365). 

 

Av Tabell 21 och Tabell 22 framgår att det finns en likvärdig tendens som hos det använda 

testnätet, där helgdagar har högre dygnsvärden för lastfaktorn och verkningsgraden än vad 

vardagar har. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, beroende på synen om huruvida var dag 

är lika viktig att jämna ut eller inte samt huruvida mängden energi skiljer sig mellan vardagar 

och helger i ett specifikt nät, men visar på förekomsten av detta även i verkligheten. För det 

medelstora svenska elnätsföretaget resulterade det aritmetiska medelvärdet för lastfaktorn i ett 

lägre värde än hälften av årets dygnsvärden för lastfaktorn och tvärtemot för verkningsgraden. 
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Med synen att alla dagar är lika viktiga att jämna ut kan detta därmed anses missvisande och 

påvisar återigen en problematik med att det aritmetiska medelvärdet inte tar hänsyn till 

fördelningen hos dygnsvärdena. Som framgår av Tabell 20 blev det viktade medelvärdet för 

lastfaktorn något högre än det aritmetiska, vilket innebär att företaget även vid synsättet att 

högre belastade dagar är viktigare att jämna ut får ett missvisande indikatorvärde då de har en 

jämnare last vid vissa dagar med större mängder överförd energi än vid vissa dagar med lägre 

mängder. 

 

I Tabell 23-Tabell 24 och Figur 18 presenteras resultatet av samma undersökning fast under 

Scenario 2 - Solceller. I Tabell 23 presenteras percentilerna för dygnsindikatorerna, samt en 

uppdelning av dessa under vardagar och helger. I Figur 18 illustreras fördelningen mellan 

dygnsmedelvärdena samt de årsmedelvärden dessa skapar. En uppdelning och jämförelse 

mellan indikatorerna lastfaktor och verkningsgrad för vardagar respektive helger presenteras i 

Tabell 24. 

 
Tabell 23. Percentiler för indikatorerna lastfaktor samt verkningsgrad med dygnsvis värden för ett medelstort svenskt 

elnätsföretag vid applicering av Scenario 2 - Solceller. 

Indikator 5 % 10 % 25 % 

     
50 % 

     
75 % 

     
90 % 95 % 

Lastfaktor 0,7341 0,7597 0,8004 0,8314 0,8531 0,8675 0,8733 

Lastfaktor 

(vardag) 
0,7563 0,7793 0,8084 0,8358 0,8552 0,8676 0,8713 

Lastfaktor 

(helg) 
0,6924 0,7177 0,7703 0,8136 0,8432 0,8671 0,8797 

Verkningsgrad 0,3968 0,4926 0,6048 0,6553 0,6915 0,7250 0,7372 

Verkningsgrad 

(vardag) 
0,4768 0,5282 0,6208 0,6551 0,6855 0,7157 0,7292 

Verkningsgrad 

(helg) 
0,3200 0,3598 0,4990 0,6561 0,7181 0,7376 0,7661 

 

  
Figur 18. Histogram över dygnsvärden för lastfaktorn respektive verkningsgraden under Scenario 2 - Solceller. De streckade 

linjerna utgör det årsmedelvärde som skulle rapporteras till Ei, i detta fall Lastfaktor = 0,8216 och Verkningsgrad = 0,6292. 
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Tabell 24. Jämförelse av medelvärden för lastfaktorn och verkningsgraden till vardags och helg för ett medelstort svenskt 

elnätsföretag vid applicering av Scenario 2 - Solceller. 

 Lastfaktor Lastfaktor 

(vardag) 

Lastfaktor 

(helg) 

Verkningsgrad Verkningsgrad 

(vardag) 

Verkningsgrad 

(helg) 

Medelvärde 0,8282 0,8291 0,8029 0,6292 0,6385 0,6060 

Antal 

dygnsvärden 
365 261 104 365 261 104 

 

Antalet dygnsvärden som är mindre än årsmedellastfaktorn är 145 (39,73 % av 365) och 

antalet som är större är 220 (60,27 % av 365). Antalet dygnsvärden som är mindre än 

årsmedelverkningsgraden är 122 (33,42 % av 365) och antalet som är större är 243 (66,58 % 

av 365). 

 

Av Tabell 23 framgår att appliceringen av Scenario 2 - Solceller för det medelstora svenska 

elnätsföretaget medförde en förändring i förhållandet mellan vardagar och helger, där 

helgernas dygnsvärden i en stor mån försämrades. I Tabell 24 kan man ytterligare se detta 

utfall för medelvärdet av vardagarnas respektive helgernas dygnsvärden. I Figur 18 kan 

återigen en problematik urskiljas vid införandet av mer lokal produktion i form av solceller, 

vilket gav ett stort utslag på årsmedelvärdena där större andelar av dygnsvärdena har högre 

dygnsvärden än vad indikatorerna visar.  
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det framkomna resultatet övergripande. 

6.1. Estimat 
Generellt sett så har små förändringar skett för de estimerade väntevärdena vid applicering av 

scenarierna. De viktigaste utfallen som påvisats för testnätet är att utnyttjandegraden inte 

förhåller sig till effektivt utnyttjande sett till utjämning, vilket följer logiskt med dess 

definition, samt att en ökad mängd lokal produktion i form av solceller bör tas i beaktning vid 

användande av de analyserade indikatorerna i en reglering. Sett till kapacitetsutnyttjande vid 

den högsta toppen så kommer en förbättring sett till utjämning att se ut som en försämring sett 

till kapacitetsutnyttjande och vice versa. Gällande solceller så påvisar estimaten en försämring 

för samtliga indikatorer förutom lastfaktorn för testnätet. Att kapacitetsutnyttjande i 

gränspunkt försämras vid en ökad mängd lokal produktion följer logiskt och bör inte ses som 

en försämring vid användande i en reglering, för att inte motverka till exempel en ökad 

användning av förnybar elproduktion. Att solceller får ett större utfall för verkningsgraden än 

lastfaktorn bör även det följa logiskt, då verkningsgraden ser till den lägsta belastningen och 

lastfaktorn till medelbelastningen, i relation till den högsta belastningen. 

6.2. Årsmedel och dess beståndsdelar 
Som påvisats i resultatet så förändrades fördelningen för årets dygnslastfaktorer och 

dygnsverkningsgrader stort från grundscenariot till Scenario 2 – Solceller, men med en 

mycket liten förändring hos värdet för indikatorerna. Ett likvärdigt utfall påvisades även för 

datat från det medelstora svenska elnätsföretaget, men med ett något större utfall i värdet för 

indikatorerna. Detta kan i min mening ge ett missvisande utfall och styr inte mot att hålla en 

viss nivå på dygnsindikatorerna då skeva fördelningar för dessa i kombination med samma 

vikt till samtliga dygnsindikatorer ger ett utfall som inte ser till fördelningen och som jag kan 

tycka är missvisande i förhållande till den nivå av jämn belastning som finns under året. 

6.3. Förslag på alternativa beräkningar för lastfaktorn 
Som nämnts, så har inte percentiler vidare analyserats under denna studie men dessa skulle 

kunna användas om det skall anses lika viktigt att jämna ut samtliga dagars belastning för att 

styra mot att hålla en viss andel av årets dagar över en viss nivå. Att utjämning har större 

fördelar vid högre belastning talar dock mer för det föreslagna viktade medelvärdet. Det 

viktade medelvärdet ger ytterligare styrsignaler att jämna ut högre belastade dagar istället för 

lägre belastade dagar, vilket ger ett större utfall i värdet för indikatorn. För det undersökta 

testnätet visar resultatet på en förbättring i värdet för det viktade medelvärdet för lastfaktorn 

vid samtliga scenarion. Det visar även på ett något lägre indikatorvärde i de flesta fall jämfört 

med det aritmetiska medelvärdet, vilket följer av att testnätet har betydligt jämnare belastning 

under helgdagar där belastningen även är mycket lägre än under vardagar. Detta bör ge utslag 

i indikatorn då hänsyn tas till när belastningen är jämn och inte endast till att belastningen är 

jämn med samma vikt under samtliga dagar. 

6.4. Data från ett medelstort svenskt elnätsföretag 
Datat från det medelstora svenska elnätsföretaget visar på en likvärdig tendens som estimaten 

för testnätet för kapacitetsutnyttjande samt vikten av att ta hänsyn till en ökad mängd 

solceller. Den stora skillnaden är att lastfaktorn, både viktat och aritmetiskt, fick ett försämrat 

indikatorvärde vid applicering av Scenario 2 – Solceller. Detta visar ytterligare på vikten att ta 

hänsyn till mängden lokal produktion i form av solceller, men även att utfallen kan skilja sig 

mellan olika nät. Detta visar på vikten av att vidare undersöka data från flera elnätsföretag. 
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Datat från det medelstora svenska elnätsföretaget visar även det på hur det aritmetiska 

respektive viktade medelvärdet för lastfaktorn kan användas beroende på vad man vill styra 

mot. För det aritmetiska medelvärdet hade fler än hälften av årets dygnslastfaktorer ett högre 

värde och det viktade medelvärdet fick ett större indikatorvärde än det aritmetiska, då 

belastningen var jämnare under vissa högre än lägre belastade dagar. Enligt min åsikt blev 

utfallet för det medelstora svenska elnätsföretaget därmed missvisande oberoende av ifall det 

skall anses lika viktigt att jämna ut belastningen under samtliga dagar eller ej.  
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7. Slutsats och rekommendation 

I detta kapitel dras slutsatser utefter det för studien framkomna resultatet och 

rekommendationer till Ei presenteras. 

7.1. Sammanfattande slutsats 
Kortfattat så kan följande slutsatser därmed dras från resultatet och den analys som gjorts: 

 

1. Ett viktat medelvärde i förhållande till mängden överförd energi kan ge starkare 

styrsignaler för vad lastfaktorn i dagsläget främst bör styra mot – det vill säga att 

jämna ut topparna vid hög belastning. Om det fortsättningsvis ska anses lika viktigt att 

jämna ut belastningen under alla dagar kan percentiler, istället för det aritmetiska 

medelvärdet, användas för att bättre ta hänsyn till fördelningen för årets 

dygnslastfaktorer. 

2. De tre analyserade scenarierna visar främst på vikten att se till mängden solceller som 

kan komma att öka i framtiden, då dessa kan påverka indikatorerna på flera vis som 

inte bör anses som ett icke-effektivt utnyttjande. Demand response och en ökad mängd 

elbilar och deras hemmaladdning har i de undersökta fallen gett ett positivt eller 

oförändrat utslag för de analyserade indikatorerna. 

3. Vid de framtida scenarierna kan dock vikten av att se till spänningsvariationer snarare 

än belastning i gränspunkt komma att öka, varvid en framtida analys av detta skulle 

behövas. 

4. Kapacitetsutnyttjande kan vara av intresse ur flera avseenden att följa upp för Ei, men 

huruvida en sådan indikator skall beräknas endast i gränspunkt eller med 

sammanlagrat data bör ytterligare utvärderas. 

7.2. Svar på ställda frågeställningar 
Följande slutsatser kan dras utefter de för studien ställda frågeställningarna: 

 

- Vad innebär nätföretagens uppgift att ledningsnäten ska vara effektiva? 

Min slutsats gällande effektivt utnyttjande och dess innebörd sett till ett tekniskt perspektiv är 

att dagens använda definition för jämn belastning och låga nätförluster är vad som gäller vid 

dagens förhållanden i Sverige. Som påtalats vid denna studie kan spänningsvariationer även 

vara av intresse, speciellt i en framtid med en ökad mängd lokal produktion. Begreppet 

effektivt utnyttjande är inte särskilt lätt definierat och synen på detta samt vad som är effektivt 

kan skilja sig från land till land beroende på vilka förhållanden som råder. 

 

- Vilka indikatorer, såväl tekniska som ekonomiska, kan användas för att 

övervaka och styra mot effektivitet? 

Min slutsats i denna fråga är att det absolut finns fler alternativ än de två indikatorer, 

lastfaktorn samt nätförluster, som används i dagsläget i Sverige, men min slutsats för de 

övriga analyserade indikatorerna är att de främst är lämpliga för uppföljning och inte som 

incitament. Förmodligen så kommer en indikator för spänningsvariationer att vara av intresse 

för framtiden. För att styra mot en utjämning av högre belastade dagar bör som nämnts 

lastfaktorn viktas om, då det aritmetiska medelvärdet styr mot utjämning som lika viktig vid 

alla årets dagar samt inte tar hänsyn till dygnslastfaktorernas fördelning över året. 
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- Finns samtliga uppgifter som behövs för att styra mot effektivitet, eller kan det 

komma att behövas fler uppgifter? 

Min slutsats till denna fråga är att vissa av de analyserade indikatorerna kan samlas in så som 

de beräknats i simuleringsmodellen, då datat för belastning i gränspunkterna är samma som 

används för den redan använda indikatorn lastfaktor. Detta data finns därmed hos 

elnätsföretagen. För utnyttjandegraden och kapacitetsfaktorn krävs även information om 

installerad kapacitet, vilken finns hos elnätsföretagen men inte hos Ei i dagsläget. 

Utnyttjandegraden och kapacitetsfaktorn kan vara intressanta även i andra delar av nätet, 

varvid det data som krävs inte i alla fall mäts i dagsläget. En indikator för 

spänningsvariationer vore även intressant att följa upp men även här finns möjligen inte den 

mätning som krävs i olika delar av nätet som kan vara av intresse. 

7.3. Rekommendation till Ei 
Min viktigaste rekommendation till Ei är att överväga att byta mot ett viktat medelvärde för 

lastfaktorn för att ge starkare styrsignaler att jämna ut de dagar som är högt belastade. Ei kan i 

detta avseende ytterligare utvärdera om en linjär viktning skall användas för lastfaktorn eller 

om mer eller mindre vikt bör läggas i förhållande till ett dygns mängd överförd energi. Om 

det skall anses lika viktigt att jämna ut alla årets dagar rekommenderar jag istället att se till 

fördelningen för årets dygnsindikatorer, då det aritmetiska medelvärdet i min mening kan ge 

ett missvisande utfall. 

 

Jag rekommenderar även att börja följa upp någon indikator för kapacitetsutnyttjande vilket är 

intressant dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men även för att få en bild över för hur 

mycket ledig kapacitet som finns i nätet vilket kan vara av intresse ur flera avseenden. 

 

Ei rekommenderas också att samla in data från fler elnätsföretag för att utvärdera vilket utfall 

de analyserade scenarierna kan få på andra näts indikatorvärden. 

7.4. Rekommendation till kommande utvecklingsarbete 
För kommande utvecklingsarbete rekommenderas att titta på ekonomiska följder av 

indikatorerna lastfaktor och nätförluster, samt vilket utfall det skulle kunna ge att byta från det 

aritmetiska medelvärdet till ett viktat medelvärde för lastfaktorn. Vid en sådan analys skulle 

olika viktningar i förhållande till mängden överförd energi även kunna analyseras. En 

ekonomisk analys skulle även kunna ge information om hur mycket vikt som bör ges i 

förhållande till mängden överförd energi, där det är viktigt att undersöka kostnader för 

belastningstopparna och den besparing som kan tänkas göras vid olika hög belastning. Jag 

skulle även rekommendera framtagande av en modell för utvärdering av en indikator för 

spänningsvariationer. För den modell som tagits fram under detta arbete skulle jag även 

rekommendera en implementering av belastningsberäkningar vilket skulle ge en bättre bild 

och möjlighet för analys av tekniska nätförluster. En undersökning av ekonomiska indikatorer 

för att utvärdera effektivt utnyttjande skulle även utgöra ett intressant område för ett fortsatt 

arbete. 
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Appendix 1: Diskuterade indikatorer 

I Tabell 25-Tabell 32 presenteras de indikatorer som framkom vid en tidigare studie och som 

använts för uppföljning eller som incitament vid olika europeiska länders regleringar (CEER 

2014, 50-51). De indikatorer som är fetmarkerade är intressanta för denna studie för effektivt 

utnyttjande. I Tabell 33 återfinns en förklaring för de använda landskoderna i Tabell 25-

Tabell 32. 

 
Tabell 25. Indikatorer för “1. Increased sustainability” (CEER 2014, 50). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

1.1 Quantified reduction of 

carbon emissions 

FI, PT, NL GB 

1.2 Environmental impact of 

electrical grid infrastructure 

GB, IT, NO, PT, NL GB 

 
Tabell 26. Indikatorer för "2. Adequate capacity of transmission and distribution grids for “collecting” and bringing 

electricity to consumers" (CEER 2014, 50). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

2.1 Hosting capacity for 

distributed energy 

resources in distribution 

grids 

AT, BE, FI, DE, NO, PT, SI, 

ES, NL 

IT, NO 

2.2 Allowable maximum 

injection of power without 

congestion risks in 

transmission networks 

BE, DE, IT, LT, PT, SI, ES, 

NL 

 

2.3 Energy not withdrawn 

from renewable sources due 

to congestion and/or security 

risks 

BE, FI, DE, PT, ES, NL GB 

 
Tabell 27. Indikatorer för "3. Adequate grid connection and access for all kind of grid users" (CEER 2014, 50). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

3.1 First connection charges 

for generators, consumers 

and those that do both 

FI, LT, NO, SI, ES AT, DE, LT, NL 

3.2 Grid tariffs for 

generators, consumers and 

those that do both 

FI, DE, LT, NO, SI, ES AT, DE, LT, SI, NL 

3.3 Methods adopted to 

calculate charges and tariffs 

LT, NO, SI, ES AT, FI, LT 

3.4 Time to connect a new 

user 

AT, BE, FI, GB, LT, SI, ES SI 
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Tabell 28. Indikatorer för "4. Satisfactory levels of security and quality of supply" (CEER 2014, 50). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

4.1 Ratio of reliably 

available generation capacity 

and peak supply 

AT, FI, GB, IT, LT, NO, PT, 

ES, NL 

 

4.2 Share of electrical energy 

produced by renewable 

sources 

AT, BE, FI, DE, GB, IT, LT, 

NO, PT, SI, ES, NL 

 

4.3 Measured satisfaction of 

grid users for the “grid” 

services they receive 

FI, PT, SI, NL GB 

4.4 Power system stability 

performance 

AT, FI, LT, NO, PT, SI, ES, 

NL 

 

4.5 Duration and frequency 

of interruptions per customer 

AT, BE, DE, LT, NO, PL, 

SI, ES, NL, SE 

FI, GB, IT, LT, NO, SI, ES, 

NL, SE, PT 

4.6 Voltage quality 

performance of electricity 

grids 

AT, BE, IT, LT, PT, SI, ES, 

NL 

ES 

 
Tabell 29. Indikatorer för "5. Enhanced efficiency and better service in electricity supply and grid operation" (CEER 2014, 

50-51). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

5.1 Level of losses in 

transmission and in 

distribution networks 

(absolute or percentage) 

BE, FI, DE, IT, LT, NO, SI, 

ES, NL, SE 

AT, GB, IT, LT, NO, PL, 

PT, SI, ES 

5.2 Ratio between 

minimum and maximum 

electricity demand within a 

defined time period 

FI, LT, ES, NL  

5.3 Percentage utilization 

(i.e. average loading) of 

electricity grid elements 

GB, LT, ES, NL  

5.4 Availability of network 

components (related to 

planned and unplanned 

maintenance) and its impact 

on network performance 

AT, FI, GB, LT, NO, PT, ES, 

NL 

ES 

5.5 Actual availability of 

network capacity with 

respect to its standard 

value 

AT, FI, GB, LT, NO, ES ES 
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Tabell 30. Indikatorer för "6. Effective support of trans-national electricity markets" (CEER 2014, 51). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

6.1 Ratio between 

interconnection capacity of 

one country/region and its 

electricity demand 

AT, NO, SI, ES, NL  

6.2 Exploration of 

interconnection capacity 

AT, FI, NO, PT, SI, ES, NL  

6.3 Congestion rents across 

interconnectors 

AT, FI, LT, NO, PT, SI, ES, 

NL 

NO 

 
Tabell 31. Indikatorer för "7. Coordinated grid developement through common European, regional and local grid planning 

to optimise transmission grid infrastructure" (CEER 2014, 51). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

7.1 Impact of congestion on 

outcomes and prices of 

national/regional markets 

AT, FI, GB, NO, PT, SI, ES, 

NL 

 

7.2 Societal benefit/cost ratio 

of a proposed infrastructure 

investment 

GB, LT, NO, NL NL 

7.3 Overall welfare increase 

(i.e. always running the 

cheapest generators to supply 

the actual demand) 

NO, ES  

7.4 Time for 

licensing/authorization of 

new electricity transmission 

infrastructure 

ES  

7.5 Time for construction of 

new electricity transmission 

infrastructure 

LT, ES, NL  
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Tabell 32. Indikatorer för "8. Enhanced consumer awareness and participation in the market by new players" (CEER 2014, 

51). 

Potential performance 

indicator 

Used for monitoring Used as a revenue driver 

8.1 Demand side 

participation in electricity 

markets and in energy 

efficiency measures 

FI, IT, SI  

8.2 Percentage of consumers 

on time-of-use/critical 

peak/real-time dynamic 

pricing 

BE, FI, LT  

8.3 Measured modifications 

of electricity consumption 

patterns after new pricing 

schemes 

LT, ES  

8.4 Percentage of users 

available to behave as 

interruptible load 

AT, BE, NO, ES ES 

8.5 Percentage of load 

demand participating in 

market-like schemes for 

demand flexibility 

IT, NO  

8.6 Percentage participation 

of users connected to lower 

voltage levels to ancillary 

services 

IT, ES ES 

 
Tabell 33. Förteckning över använda landskoder. 

Land Landskod 

Finland FI 

Portugal PT 

Nederländerna NL 

Storbritannien GB 

Italien IT 

Norge NO 

Österrike AT 

Belgien BE 

Tyskland DE 

Slovenien SI 

Spanien ES 

Litauen LT 

Polen PL 

Sverige SE 
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Appendix 2: Dygnsmedeltemperaturer 

De fördelningar som presenteras i Tabell 34 har använts i den framtagna 

simuleringsmodellen. 

 
Tabell 34. Fördelningar för dygnsmedeltemperaturer i den använda simuleringsmodellen. 

Månad Fördelning Parametrar 

Januari Normal Medelvärde -1,89516 

Standardavvikelse 3,79754 

Februari 3-Parameter Weibull Shape 198,16814 

Scale 698,55491 

Threshold -697,98278 

Mars Normal Medelvärde 1,99837 

Standardavvikelse 3,99292 

April Normal Medelvärde 6,63529 

Standardavvikelse 3,75167 

Maj Weibull Shape 3,54232 

Scale 13,42705 

Juni Normal Medelvärde 15,47647 

Standardavvikelse 3,08646 

Juli 3-Parameter Weibull Shape 2,80729 

Scale 7,36245 

Threshold 12,52191 

Augusti Lognormal Medelvärde 2,84483 

Standardavvikelse 0,14408 

September 3-Parameter Weibull Shape 21,01774 

Scale 52,37955 

Threshold -37,79744 

Oktober 3-Parameter Weibull Shape 4,41758 

Scale 13,44819 

Threshold -3,85296 

November 3-Parameter Weibull Shape 4,35352 

Scale 11,52848 

Threshold -5,37372 

December 3-Parameter Weibull Shape 51,49015 

Scale 163,53814 

Threshold -160,92353 
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Appendix 3: Temperaturvalidering 

I Tabell 35-Tabell 38 presenteras de indikatorvärden som resulterat vid applicering av den 

framtagna modellen för vardera indikator med dygnsmedeltemperaturer från år 2011-2014 

med en årlig startdag måndag-söndag. 

 
Tabell 35. Validering av fördelningar för dygnsmedeltemperaturer per månad samt en undersökning av utfallet vid olika 

startdagar på året med lastfaktorn. 

År/Startdag Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

2011 0,7447 0,7449 0,7452 0,7458 0,7453 0,7449 0,7446 

2012 0,7466 0,7467 0,7472 0,7471 0,7471 0,7474 0,7473 

2013 0,7452 0,7456 0,7459 0,7461 0,7460 0,7464 0,7460 

2014 0,7453 0,7459 0,7463 0,7459 0,7455 0,7457 0,7457 

 
Tabell 36. Validering av fördelningar för dygnsmedeltemperaturer per månad samt en undersökning av utfallet vid olika 

startdagar på året med verkningsgraden. 

År/Startdag Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

2011 0,4595 0,4598 0,4605 0,4614 0,4609 0,4607 0,4603 

2012 0,4652 0,4655 0,4663 0,4666 0,4657 0,4660 0,4662 

2013 0,4638 0,4640 0,4645 0,4654 0,4659 0,4666 0,4654 

2014 0,4586 0,4592 0,4594 0,4588 0,4581 0,4584 0,4587 

 
Tabell 37. Validering av fördelningar för dygnsmedeltemperaturer per månad samt en undersökning av utfallet vid olika 

startdagar på året med utnyttjandegraden. 

År/Startdag Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

2011 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 

2012 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 

2013 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 

2014 0,4759 0,4759 0,4759 0,4759 0,4759 0,4759 0,4759  

 
Tabell 38. Validering av fördelningar för dygnsmedeltemperaturer per månad samt en undersökning av utfallet vid olika 

startdagar på året med kapacitetsfaktorn. 

År/Startdag Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

2011 0,2421 0,2420 0,2422 0,2422 0,2423 0,2420 0,2420 

2012 0,2467 0,2468 0,2469 0,2469 0,2468 0,2467 0,2467 

2013 0,2447 0,2447 0,2448 0,2451 0,2451 0,2448 0,2446 

2014 0,2394 0,2392 0,2393 0,2395 0,2395 0,2394 0,2394 

 

 


