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Abstract

Analysis and development of market-driven power
tariff in the electricity distribution

Jonas Alenius

This master thesis evaluates the incentives of a newly implemented market controlled
network tariff by analyzing consumption data and constructing a time-differentiated
debiting model. The tariff was implemented by Sandviken Energi Elnät AB and the
thesis evaluates its customers consumption data compared to data provided by
Sundsvall Elnät AB. The differences in data is evaluated by statistical tests of Students
t-test, Bayesian t-test and X2-test with the result that no statistically significant change
in user pattern can be found and thus an elucidation of the incentives must be made in
the form of a hourly time-differentiated debating model. The thesis also evaluates the
cost incentives of the model compared to spot prices where it is shown that the tariff
model can benefit much from the spot prices hourly incentives in its hourly
time-differentiated model. Five time-differentiated models were constructed and
presented where three uses a color coding scheme. The conclusion is that a color
coded time-differentiated tariff should give the costumers clear and
cost-effective incentives.
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Sammanfattning
Ambitionerna för att begränsa miljöförstöringar och hämma klimatförändringar har
blivit allt fler och tydligare under de senaste åren och EU förespråkar bland annat
smartare elnät för invånarna i sina medlemsstater. I syfte att proaktivt möta dessa
myndighetskrav så utvecklade medlemsföretagen i Elinorr en marknadsstyrd effekttariff
som dels är en effekttariff och dels ger kunden incitament att påverka hur tariffen
utvecklas via sitt elanvändningsmönster. Denna tariff implementerades av Sandviken
Energi Elnät AB (som är ett av medlemsföretagen i Elinorr) och då över ett år har gått
sedan implementeringen så fanns ett intresse att utvärdera hur väl tariffen har påverkat
kundernas förbrukningsmönster. Det fanns även ett intresse att jämföra hur väl tariffens
prissignaler tedde sig i förhållande till prissignalerna från spotprisbaserade
elhandelsavtal samt en vilja att utveckla den marknadsstyrda effekttariffen på timnivå
för att därmed bättre spegla den momentana belastningen i elnätet.

Huvudsaklig data tillhandahölls av Sandviken Energi Elnät AB och detta jämfördes med
referensdata från Sundsvall Elnät AB, som inte har bytt tariffmodell för sina kunder
under samma tidsperiod. För att konkretisera eventuella förändringar i
förbrukningsmönstret så studerades förändringar i tre olika variabler: differensen i
medel-maxeffekten, totala energidifferenserna och skillnader i
toppförbrukningsmönstret. För att analysera dessa variabler användes Students t-test,
Bayesianskt t-test och χ2-test som analytiska verktyg för att systematiskt utvärdera
eventuella skillnader. De huvudsakliga undersökta intervallen var ett år före
implementeringen av den nya tariffen mot första året med den och de statistiska testerna
fann inget stöd för att skillnaderna mellan områdena bör tillskrivas implementeringen av
effekttariffen.

Den marknadsstyrda effekttariffen jämfördes med spotpriserna från Nordpool och
jämförelsen resulterade i att spotprisets prissignaler har den dygnsvarierande
prissignalen som önskas implementeras på effekttariffen. Slutsatsen är därmed att
tariffen kan gynnas av att inspireras av spotpriserans timvarierade prissignaler.

Studien utvecklade den marknadsstyrda effekttariffens prissignaler på timnivå och fem
olika debiteringsalternativ presenterades där de timvisa kostnaderna var baserade på den
historiska förbrukningen från kunderna. Kostnadsunderlagen för de fem
debiteringsalternativen är olika där två av alternativen varierar under dygnets 24 timmar
samtidigt som de andra tre är färgkodade med sex olika kostnadsnivåer som
korresponderar mot respektive prisnivå och tid. Studien slår fast att den optimala
lösningen som både är kostnadsriktig och tydlig för kund är att färgkoda
debiteringsalternativ 1.
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Begrepps- och ordlista
Ei – Är förkortningen för Energimarknadsinspektionen vilket är en tillsynsmyndighet

på uppdrag av regeringen och som tillhör Miljö- och energidepartementet
(Energimarknadsinspektionen, 2016a).

Naturligt monopol – Naturligt monopol uppstår under en situation där ett enda företag
kan tillgodose hela marknadens behov till en lägre kostnad än vad två eller tre företag
kan göra (Nationalencyklopedin, 2017).

SNI – Står för svensk näringsgrensindelning och används för att koppla företags
verksamhet till en eller flera näringsgrenar. En SNI-kod beskriver därmed vilken
verksamhet ett företag bedriver (SCB, 2016).
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1. Inledning
Strävandena efter att begränsa miljöförstöringar och klimatförändringar har blivit allt
tydligare under de senaste åren där EU och dess medlemsstater visar på allt fler försök
att motverka en negativ påverkan på miljö och klimat. Ett av de mer konkreta målen är
EU:s klimatmål för 2030 där målsättningen bland annat är att minska utsläppen av
växthusgaserna med 40 %, minst 27 % av energin ska vara förnyelsebar och
energieffektiviteten ska öka med minst 27 % och dessa mål ska nås senast år 2030 (EU-
upplysningen, 2016).

För  att  möta  dessa  krav  så  talas  det  i  Sverige  om  en  implementering  av  en  flexibel
elanvändning, kallat efterfrågeflexibilitet, som en viktig del av framtidens elnätsystem.
Då andelen förnyelsebara produktionskällor ökar så blir energieffektivisering och
efterfrågeflexibilitet allt viktigare och Energimarknadsinspektionen, härefter förkortat
Ei, framhåller att det är avgörande att kunderna engagerar sig i denna omställning. För
att uppmuntra kundengagemang på energimarknaden så anser de att det är av yttersta
vikt  att  ett  lämpligt  ramverk  inrättas  som  gör  det  lätt  för  kunden  att  förändra  sitt
förbrukningsmönster (Svensk energi, 2016a). En av lösningarna till detta är så kallade
smarta elnät som omfattar allt från kraftelektronik och ny teknologi till funktioner samt
regelverk på elmarknaden som bland annat ska främja introduktionen och nyttjandet av
förnyelsebara  elkällor.  Smarta  elnät  är  även  tänkt  att  bidra  till  att  minska
energiförbrukningen, kapa effekttoppar och där bidra till en reducering av effektuttaget
samt skapa förutsättningar för aktiva elkunder (Swedish smartgrid, 2016).

Dessa effektiviseringskrav åläggs i stor utsträckning elnätsbolagen då incitament i
förhandsregleringen syftar till att uppmuntra elnätsbolagen att effektivisera
distributionen genom att jämna ut förbrukningen. Detta förväntas leda till att nätbolagen
implementerar effekttariffer för att i sin tur ge incitament till sina kunder att jämna ut
förbrukningen (Werther Öhling m.fl., 2015). I syfte att proaktivt möta dessa
myndighetskrav utvecklade medlemsföretagen i Elinorr1 ett  tariffkoncept  som  dels
skulle vara en effekttariff och dels skulle ge kunden incitament att påverka hur tariffen
utvecklas via sitt elanvändningsmönster. Resultatet blev en så kallad marknadsstyrd
effekttariff vilket är en månadsvis effekttariff som uppdateras utefter kundernas
historiska förbrukning (Rehnstedt m.fl., 2014). Sandviken Energi Elnät AB var ett av de
företag i Elinorr som implementerade den nya effekttariffen till ett av sina kundsegment
(med en huvudsäkring på 35-63 Ampere) den första maj 2015 (Sandvikenenergi,
2016a). Tariffen är en teknikneutral lösning på de incitament som Ei ålägger
elnätsbolagen och det är av intresse att utvärdera hur väl Sandvikens kunder har tagit till
sig dessa incitament ett år efter dess implementering genom att analysera deras
förbrukningsmönster, vilket är det övergripande syftet med detta examensarbete.

1 Elinorr består av 18 självständiga elnätsbolag i södra Norrland, bland annat Sandviken Energi Elnät AB
och Sundsvall Elnät AB
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1.1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur implementeringen av
Sandvikens Energi Elnät AB:s marknadsstyrda effekttariff har mottagits av kunderna i
kundsegmentet 35 till 63 Ampere genom att analysera eventuella förändringar i
förbrukningsmönstret som ett direkt resultat av implementeringen av tariffen. Vidare
har rapporten även studerat hur tariffens prissignaler förhåller sig mot prissignaler från
spotprisbaserade elhandelsavtal samt utvärderat möjligheten att vidareutveckla tariffen
prissignaler till timnivå med utgångspunkt från lastkurvan.

De frågeställningar som besvaras i denna studie är:

§ Går det att identifiera förändringar i kundernas förbrukningsmönster som ett
direkt resultat av implementeringen av den marknadsstyrda effekttariffen?

§ Hur ter sig tariffens prissignaler i förhållande till prissignalerna från
spotprisbaserade elhandelsavtal?

§ Går det att variera tariffens prisnivåer från timme till timme med utgångspunkt
från lastkurvan och ger denna debiteringsform incitament till kund?

1.2 Metod och data

Den övergripande metoden som använts i denna studie för att bredda kundskapen kring
elnätsstyrning och tariffstrukturer i Sverige har varit en litteraturstudie. De metoder som
har använts i kvantifieringen av resultatet beskrivs i avsnitt 4. Data har tillhandahållits
av Sandviken Energi Elnät AB och Sundsvall Elnät AB och består av förbrukningsdata
på timnivå [kWh/h] från respektive företags kunder. Data sträcker sig från januari 2014
till mitten av oktober 2016. Vidare har även utförliga priser per kWh på timnivå hämtats
från Nordpool som sträcker sig från januari 2014 till december 2016.

1.3 Avgränsningar

Då denna rapports huvudsakliga syfte rör kunderna i kundsegmentet med
huvudsäkringar på 35 till 63 Ampre så har inte användardata från hushåll, det vill säga
<35 Ampere, eller tung industri, det vill säga >63 Ampere, analyserats. Deras
förbrukning har därmed inte tagits i beaktande och alla beräkningar, analyser och grafer
är från kundsegmentet 35-63 Ampere.

Viktigt att understryka är att de ekonomiska beräkningarna i denna rapport är uträknade
med hjälp av mätdata från Sandviken Energi Elnät AB:s kunder i kundsegmentet 35-63
Ampere med spotpriserna från Nordpool.
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1.4 Rapportens disposition

Kapitel 1 i rapporten har gått igenom det övergripande syftet och målet med rapporten.
Här går även avgränsningarna och dispositionen att finna.

Kapitel 2 går igenom övergripande bakgrundsinformation som är vital för att läsaren
kan följa med i de antaganden och utsvängningar som sedan görs i resten av rapporten.
Sveriges energiläge blir förklarat på ett begripligt vis. Sedan ges grundläggande
kunskaper om effektstyrning och elnätskontroll varpå de statliga incitamenten gällande
den svenska tariffstrukturen behandlas för ökad förståelse kring ämnet.

Kapitel 3 behandlar de olika sorters elnätstariffer som finns i Sverige och går igenom
den marknadsstyrda effekttariffen som Elinorr och Sandviken Energi Elnät AB har
utvecklat. Avgifts- och kostnadsincitamenten rörande den marknadsstyrda effekttariffen
förklaras varpå Sundsvall Elnät AB:s tariffer också beskrivs.

Kapitel 4 tar upp den metodik och de analytiska verktyg som rapporten använder sig av.
Först förklaras de variabler som detta examensarbete har valt att analysera samt de
statistiska metoder och modeller som använts för rapportens resultat och därmed också
dess validitet. Sedan förklaras de fem alternativa debiteringsförslagen som rapporten har
utvecklat. Sist i kapitlet ges en utförlig genomgång av det statistiska materiell som
rapporten bygger på varpå en kort sammanfattning av de modifieringar som gjorts på
materialet behandlas.

I kapitel 5 presenteras rapportens resultat och först analyseras tariffens påverkan på
kundernas förbrukningsmönster. Därefter jämförs prissignalerna från effekttariffen med
spotpriser från Nordpool varpå fem olika förslag på att variera tariffens prissignaler på
timnivå förklaras och analyseras.

I kapitel 6 diskuteras resultatet i en sammanfattande diskussion varpå rapportens
slutsatser presenteras i kapitel 7.
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2. Bakgrund
Detta kapitel går igenom den bakgrundsinformation som ligger till grund för studien.
Först ges en kort överblick av det svenska energiläget som bland annat visar på en
minskning av elanvändningen i landet. Därefter ges information gällande nätstyrningen
i landet och de problem som nätoperatörer idag möter och kommer behöva tackla för att
säkerställa elleveransen till Sveriges invånare. Därefter kopplas detta till utvecklingen
av de nättariffer som landets elnätsföretag i allt större utsträckning börjat implementera
och varför dessa har utvecklats.

2.1 Energiläget i Sverige

Elproduktionen i Sverige har gått upp och ner de senaste 10 åren men trenden för den
totala elanvändningen i landet visar på en tydlig nedåtgående riktning, se Figur 1. Den
totala elanvändningen i landet uppgick, inklusive distributionsförlusterna, till 135.7
TWh under 2015 vilket motsvarar en minskning på ca -0.83 % per år sedan 2006
(Energimyndigheten, 2016). Det finns flera olika orsaker till detta men några
bidragande faktorer är till exempel ekonomisk-, teknisk- och energiprisernas utveckling.
Något som även påverkar är näringslivets struktur och vad för pris- och
förbrukningssignaler de sänder till sina kunder (Energimyndigheten, 2015).

Figur 1: Sveriges Elanvändning per sektor 2006-2015, TWh.
(Källa: Energimyndigheten, 2016)

Samtidigt som elanvändningen minskade så ökade den installerade effekten i elsystemet
med en total installerad elproduktionskapacitet i december 2014 på 39 549 MW. Det
högsta effektuttaget under 2014 mättes under januari till 24 760 MW. Trots att
skillnaden mellan det högsta effektuttaget och den installerade effekten ter sig stor så
måste det tas i beaktning att hela kapaciteten inte går att nyttja samtidigt då det finns
begränsningar i tillgänglighet. Därmed kan effektsituationen fortfarande bli ansträngd
då tillgängligheten på kraftslagen skiljer sig. Till exempel så är vindkraften beroende av
vinden och vattenkraften av vattennivån i dammarna, som inte är konstant alla timmar
på dygnet och året (Energimyndigheten, 2015).
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Sverige har under de senaste åren börjat gå ifrån den traditionella elnätstrukturen med
centraliserad och storskalig produktion med flödet av el från producenterna till
kunderna. Produktionen av el från vindkraftverk och solceller har ökat och med det så
blir styrningen allt mer decentraliserad då den nya mer varierande kraften måste passas
in i elnätsystemet och med detta så ställs nya och fler krav på flexibilitet och
balansregleringar i elnätet. En del av konsumenterna är idag därmed också småskaliga
producenter och detta leder till att elen strömmar i flera riktningar vilket i sin tur leder
till obalanser. Det måste alltid vara balans mellan användningen och produktionen av el
i elsystem och för att det svenska elnätet ska klara av denna nya anpassning så krävs det
bland annat att nätet blir smartare (Energimyndigheten, 2015). Varför det är viktigt med
balans i elnätssystemet går vi igenom i delkapitlet nedan.

2.2 Styrning av elektriska kraftsystem

Elektriska effektsystem är väldigt komplexa och konsumenter av detta system är
försörjda dygnet runt med aktiv och reaktiv effekt med konstand frekvens och spänning.
Den konstanta leveransen sker trots att kunder ständigt slår på och av laster som ändrar
balansen i systemet och det är upp till elnätsbolagen att se till att inga större
oscillationer sker på nätet vilket skulle kunna resultera i elavbrott och i värsta fall
skador på kundernas, och nätets, elektriska komponenter (Schavemaker & van der Sluis,
2008, s. 139).

Det svenska elenätet är ett naturligt monopol då det är av tekniska och ekonomiska skäl
lämpligt att överföra stora mängder el vid hög spänning. Elnätssystemet är uppdelat på
tre nivåer:

§ Stamnätet
§ Regionsnätet
§ Lokalnätet

Det är på stamnätet som överföringen av el genom hela landet sker och det är även via
stamnätet som importen och exporten av el till och från grannländerna sker.
Spänningsnivån ligger mellan 220 kV och 400 kV och har täckning över i princip hela
Sverige. Under Stamnätet är sedan regionsnätet anslutet och dess huvudsakliga funktion
är att överföra el mellan olika stamnätspunkter och anslutningspunkter till lokalnätet
samt att transformera ner spänningen från stamnätet till de lägre nivåerna på lokalnäten.
Det är E.ON Elnät Sverige AB, Vattenfall  Eldistribution AB och Ellevio AB, tidigare
Fortum Distribution AB (Fortum, 2015), som äger större delen av regionsnäten.
Spänningsnivån ligger mellan 30 kV och 130 kV.  Under regionsnäten finns sedan
lokalnäten där elleveransen når slutkunderna. Sandviken Energi Elnät AB och Sundsvall
Elnät AB är några av de olika nätbolag som är huvudaktörer på denna elnätsnivå och
därför är denna nivå mest intressant för rapporten i stort. Elnätsbolagen som verkar på
lokalnätsnivån är enligt ellagen skyldiga att på skäliga villkor ansluta en elektrisk
anläggning och överföra el för annans räkning, enl. 3:e kapitlet och 9 §§ i ellagen.
Nätbolagen har därmed också rätt att ta ut avgifter för dessa tjänster i formen av
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nättariffer. Spänningsnivån ligger på 20, 10, 6 eller 0,4 kV (SOU 2007:99, 2007, s. 81-
82).

Dessa företag betalar också själva för abonnemang till överliggande nät för bland annat
sina kunders förbrukning och kan inte själva reglera hur deras kunders användning ser
ut. Därmed kan de inte rent fysiskt påverka hur belastningen kan se ut, dock har
elnätsbolagen möjligheten att ge sina kunder incitament att förändra sitt
förbrukningsmönster, mer om detta i avsnitt 2.3 och 3.1. För höga belastningar i nätet
kan uppstå om den samlade tillgången på effekt inte är tillräcklig för att täcka det behov
som finns. Ei definierar denna belastning i nätet som lastfaktorn i gränspunkterna i
systemet. Lastfaktorn är kvoten mellan medeleffekten och maxeffekten och vid stora
effektvariationer samt enskilda effekttoppar kan lastfaktorn bli låg i systemet, vilket inte
är bra. Om istället lastfaktorn är hög så betyder det att belastningskurvans variationer
inte är lika kraftiga och att systemet utnyttjas jämnare och bättre, vilket är skonsamt
både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv (Werther Öhling m.fl., 2015). Ett sätt att
skapa incitament för elanvändare att jämna ut sin förbrukning och därmed vara mer
skonsamma mot elnätet ges bland annat via så kallade nättariffer.

2.3 Incitament för nättariff

I anknytning till EU:s klimatmål för 2030, som fattades i Europeiska rådet och
Europaparlamentet 2007 så beslutade EU att anta ett nytt energieffektiviseringsdirektiv
2012. Syftet var att främja energieffektivisering inom unionen och till detta
rekommenderas det att:

”[...] nätföretagen ska uppmuntras att göra det möjligt för nätanvändarna att utnyttja nätets kapacitet på ett
effektivare sätt, t.ex. genom efterfrågeflexibilitet. [...] Nätföretagen ska vidare ges incitament att förbättra
effektiviteten i fråga om infrastrukturens utformning och drift. [...] Det bör [...] vara möjligt för
nätmyndigheten att inom ramen för förhandsprövningen ge nätföretagen incitament att bedriva
nätverksamhet på ett sätt som främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet.” (Werther Öhling m.fl., 2015)

Nätföretagen uppmuntrades därmed att effektivisera elnätsdriften och ska därigenom
främja utbyggnaden av smarta elnät och effektiviseringar genom bland annat
efterfrågeflexibilitet. De uppmuntras också att via elnätstariffer ge styrsignaler till
nätkunderna så att nyttjandet av elnätet blir optimalt i förhållande till den nuvarande
kapaciteten och den varierande efterfrågan (Werther Öhling m.fl., 2015).

Nättariffer med dess förhandsreglering introducerades därmed i Sverige 2012 och har
sedan dess gått, och går, igenom en del förändringar. Det är Ei som styr denna reglering
via incitament och intäktstak som de pålägger elnätsoperatörerna för att därmed skapa
en rimlig prissättning för både kund och nätoperatör (Wallenström m.fl., 2016).
Förhandsregleringen har gått från att generellt sett inte vara investeringsdrivande, då
nätföretagen erhöll samma ersättning oavsett ålder på nätet, men i och med den nya
tillsynsperioden 2016-2019 så har detta korrigeras och företagen får hädanefter mindre
ersättning för äldre delar av nätet. Detta hoppas driva på reinvesteringstakten vilket i sig
bör gynna utbyggnaden av smarta elnät (Werther Öhling m.fl., 2015).
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Enligt Ei så är de förutsättningar som främjar en bra förhandsreglering att denna ska
vara teknikneutral och styras mot funktionalitetskrav snarare än detaljstyrning av hur
själva funktionaliteten ska uppnås. Det innebär att Ei inte vill styra valet av teknik som
elnätsföretagen och marknaden väljer utan detta ska lämnas upp till dem. De vill även
att incitament ska skapas genom mätbara indikatorer som ger kvantifierbar nytta för
nätkunderna och samhället i sin helhet. Dessutom vill de att elnätsföretagen ska ha
tillräckligt med möjligheter att påverka dessa indikatorers värden (Werther Öhling m.fl.,
2015). Olika företag och grupper av företag har valt olika sätt att konkretisera sina val
av tariffer och i nästa kapitel följer några tariffexempel såväl som Sandviken Energi
Elnät AB:s effekttariff som de har utvecklat tillsammans med de andra företagen i
Elinorr.
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3. Elnätstariffer
Detta kapitel behandlar först de olika typer av nättariffer som utvecklats i landet.
Därefter förklaras utvecklingen av Sandvikens effekttariff och dess avgifts- och
kostnadsincitament tydliggörs. Varpå tarifferna till referensdata, Sundsvall Elnäts AB:s
tariffer, bryts ner och förklaras.

3.1 Olika typer av tariffer

Det vanligaste sättet som elkunder i Sverige har blivit debiterade på har varit via så
kallade säkringstariffer där kundens avgift är beroende av vilken storlek på säkringen de
har. De betalar i detta fall för den energi (kWh) som de förbrukar och vanligen även en
fast månads- eller årsavgift (Energimarknadsinspektionen, 2016b). Men i takt med de
nya kraven från EU och Ei som nämns i kapitlet ovan, så har flertalet företag börjat
arbeta proaktivt mot dessa och utvecklat nya elnätstariffer som alla speglar belastningen
i nätet och motverkar nätförlusterna på olika vis (Werther Öhling m.fl., 2015).

Olika företag och företagskonstellationer har därmed valt olika vägar att gå för att
utveckla sina elnätstariffer. Svensk energi utvecklade en effekttariff med en fast årlig
kostnad och energiavgift per kWh. De utvecklade även en tidsdifferentierad effekt- och
energitariff där det, förutom den fasta årliga avgiften, finns en avgift för det högsta
månatliga effekttutaget samt en energiavgift per kWh som skiljer sig beroende när på
dygnet förbrukningen sker. Energiavgiften differentieras om den sker vid hög- eller
låglasttid  (höglast  är  mellan  kl  6-22  och  låglast  alla  andra  tider).  Vattenfall  har  även
utvecklat en tidsdifferentierad energitariff med en fast årlig kostnad och en energiavgift
vars prisnivå varierar under hög- och låglasttider. Höglasttiden definieras som vardagar
mellan klockan 6.00 till 22.00 under november till mars, alla andra tider ses som
låglasttid. Det finns även så kallade spetslasttariffer där priset sätts mycket högre vid
vissa tidsperioder (dagar eller timmar) baserat på elnätsystemets momentana behov. En
fransk variant av spetslasttariffen (skapad av energibolaget Électricité de France)
tilldelar varje dygn olika färgkoder i formen av röd, vit och blå. Där röda dagar är
dyrast, vita är något billigare och blåa dagar har det lägsta priset. Dessa dagar har sedan
en mängd olika premisser som de måste rätta sig efter, till exempel kan röda dagar
endast inträffa under höglasttid (som definieras på samma vis som Vattenfalls: höglast
mellan kl 6-22, november till mars) eller att vita dagar inte får inträffa på söndagar
(Helbrink m.fl., 2015).  Mer om detta i diskussionsdelen av rapporten men först behövs
Sandviken Energi Elnät AB:s egen tariffstruktur behandlas.

3.2 Sandviken Energi Elnät AB:s marknadsstyrda effekttariff

Företagsgruppen Elinorr (där Sandviken Energi Elnät AB ingår) valde en variant av
effekttariffen och utvecklade en så kallad månadsvis effekttariff som inte tar betalt per
kWh utan består av en fast årsvis kostnad och en rörlig effektavgift i kW som varierar i
relation till den högsta effekttoppen i varje månad (Helbrink m.fl., 2015). Den rörliga
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avgiften varierar från månad till månad och denna prissättning är baserad på
nätkundernas förbrukning under de två tidigare åren vilket gör detta till en så kallad
marknadsstyrd effekttariff. Förhoppningen är att då det är kundernas
förbrukningsmönster som ligger till grund för prissättningen så har kunderna det
ekonomiska incitamentet att lägga sin förbrukning under de månader där det är billigare
för dem och de ska därmed ha en påverkan på kostnaderna för de nästkommande åren.
Då prissättningen baseras på kundens högsta effekttopp under månaden så ska kunden
uppmuntras att sprida ut sin förbrukning under dagarna också då all förbrukning utöver
toppen inte debiteras och med detta hoppas Elinorr möta Ei:s krav om ”Effektivt
nyttjande av elnätet”. De ser en ökning i effektivit nyttjande av elnätet när
effekttopparna kapas medan den totala energianvändningen bibehålls eller till och med
ökar. De ser samma effektivitet i det omvända där nyttjandet av nätet är bättre vid högre
energianvändningen med konstant effektuttag (Rehnstedt m.fl, 2014).
Implementeringen av den marknadsstyrda effekttariffen hoppas därmed kapa
effekttopparna i kundernas gemensamma lastprofil och om detta lyckas så är Elinorrs
tanke att det kommer innebära kostnadssänkningar för elnätsföretagen.
Kostnadssänkningarna för elnätsföretagen knyts till deras egna kostnader mot
överliggande nät och dimensioneringen av elnätet vilket i sin tur återkopplas till kund i
form av avgifter (Rehnstedt m.fl, 2014). Intresse finns att utveckla effekttariffen
ytterligare och variera den på timnivå då detta ska ge kunderna ytterligare incitament att
förflytta sin förbrukning, inte bara på månadsbasis, utan även visa på konkreta fördelar
med att flytta om förbrukningen under dagens 24 timmar (Rehnstedt m.fl, 2014). Mer
om detta i avsnitt 5.3.

3.2.1 Avgifts- och kostnadsincitament

Prissättningen som Sandviken Energi Elnät AB sätter upp för sina kunder i
kundsegmentet 35-63A baseras inte bara på det kundsegmentets sammanlagda
förbrukning utan på förbrukningen från kunder från alla kundsegment. Det vill säga
även kunderna med huvudsäkring under 35 Ampere och även de med huvudsäkring
över 63 Ampere. Det är den sammanslagna momentana effekten för alla dessa kunder
som utgör belastningen mot överliggande nät och därmed också kostnadsbasen för
elnätsföretaget till regionnätsföretagen som är det överliggande nätet (Sandvikenenergi,
2016a). Som tidigare nämnt så leder ett jämnare effekttuttag till mindre förluster vilket i
sin tur leder till tryggare elförsörjning och i Figur 2 så visualiseras lasterna från
kunderna under ett år där den röda linjen visar på samma förbrukning fast med jämnt
effektuttag under hela året (Werther Öhling m.fl.,2015).
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Figur 2: Exempelkurva som visar incitament att sänka uttaget under högförbruknings-
månader och höja uttaget under lågförbrukningsmånaderna. Röd kurva illustrerar

utjämnat effektuttag medan den blåa kurvan med pilar visualiserar det verkliga uttaget
och hur det önskas öka samt minska.

(Källa: Rehnstedt m.fl, 2014)

Tariffens kostnadsincitament uppmuntrar kunden att sänka sitt effekttuttag under till
exempel november till februari och förflytta det till juni till september (Rehnstedt m.fl,
2014). Effekttariffen ska alltså ge kunden initiativ att lägga sin förbrukning när det blir
minst belastning på nätet i sin helhet och deras förhoppning är även att detta ska speglas
i att kunderna kapar sina effekttoppar under dagarna också. Då räkningen beräknas
utifrån kundernas högsta effekttuttag under hela månaden så önskar de att kunden
därmed ska planera sin elanvändning under dagen också. I Figur 3 så ser vi Sandvikens
egen bild som visualiserar hur de vill att kunden ska tänka gällande när denna ska starta
sina maskiner och därmed förbättra sitt förbrukningsmönster (Sandvikenenergi, 2016d).
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Figur 3: Visualisering av hur incitament att sprida ut förbrukningen under flera timmar
ges med tariffen. När många elektriska apparater och maskiner startas samtidigt skapas

effekttoppar och de runda kontakterna illustrerar elektriska maskiner. En kund kan
jämna ut sin effektanvändning genom att tillexempel tidigarelägga en maskins start.

(Källa: Sandvikenenergi, 2016d)

Kunder betalar för högsta toppen och därmed blir månadsavgiften med dagens
kostnadsprofil 50 % högre i det röda exemplet jämfört med det gröna. Men oavsett om
det ter sig tydligt med denna bild hur den önskade förbrukningen ska läggas så är det
svårt  att  motivera att  detta speglas i  månadsavgiften även om Sandviken har gått  ifrån
att ta betalt för det faktiska energiuttaget. Förhoppningen är som sagt att kunderna ska ta
till sig att tariffen debiteras på effekten snarare än energin och förändra sin förbrukning
efter detta men huruvida kunderna har tagit till sig detta är en av de frågor som
undersöks i deras förbrukningsmönster. Elinorr och Sandviken har även uttryckt
intresset att proaktivt utveckla tariffen på timnivå så att det återspeglas mer konkret i
kundernas räkning (Rehnstedt m.fl, 2014).

Denna studie fokuserar i sin helhet mest på Sandviken Energi Elnät AB:s tariff och dess
kunder men eftersom Sundsvalls kunders förbrukningsdata används som referensdata så
är det av intresse för studien att gå igenom vad för incitament Sundsvall Elnät AB ger
sina kunder.

3.3 Sundsvall Elnät AB:s nättariffer

Sundsvall Elnät AB är också ett av medlemsföretagen i Elinorr men har till skillnad från
Sandviken inte implementerat en månadsvis effekttariff än utan har under studiens
undersökta tidsperiod fakturerat sina kunder med en säkringstariff. Det innebär en årsvis
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avgift för elabonnemanget och en rörlig avgift för elöverföringen per förbrukad kWh
där den rörliga avgiften är beroende av säkringens storlek (Sundsvall Elnät, 2016a).
Säkringsabonnemanget är för kunder med säkring på 16 Ampere till 63 Ampere.
Kundernas förbrukningsdata som har använts i denna studie har huvudsäkringar 35-63
Ampere och tillhör därmed samma kundgrupp som Sandvikens kundsegment (Sundsvall
Elnät, 2016c). Det är därmed logiskt att anta att då inga incitament till förändring i
förbrukningsmönstret har givits från Sundsvall Elnät AB så bör dess kunder inte har
förändrat sitt förbrukningsmönster. Utöver säkringstariffen så har de även börjat erbjuda
två olika effektabonnemang, en för högspänningskunder (kunder kopplat till 11 kV
nätet) och en för lågspänningskunder (kunder kopplade till 400 V nätet) (Sundsvall
Elnät, 2016a, 2016b). De har inte gått samma väg som Sandviken (som bestämde för
vilka kunder effekttariffen skulle implementeras) utan det ter sig fortfarande vara en
frivillig övergång. Detta kan självfallet ändras inom en snar framtid och en
implementering kan likväl ha skett i och med denna rapports publicerande men så som
läget är nu så är det fortfarande upp till kunden att välja vilken nättariffsform de vill ha
(Sundsvall Elnät, 2016b). Men innan analyser av kunddata sker så bör först en
genomgång och introduktion av den metod och det material som studien har behandlat
ges.
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4. Metod och data
Detta kapitel går igenom den metod som har använts för att få fram och analysera
studiens resultat samt ger en detaljerad beskrivning av det data som ligger till grund för
samma resultat. Först beskrivs de analyserade variablerna och analytiska verktygen
varpå de fem olika alternativen som har konstruerats för prissättningen av tariffen på
timnivå förklaras. Sedan redogörs förbrukningsdata utförligt innan en kort summering
av de alterneringar som är gjorda på materialet staplas upp.

4.1 Analyserade variabler

För  att  konkretisera  och  kvantifiera  det  analytiska  i  denna  rapport  så  har  tre  olika
variabler valts ut för djupare analys och dessa förklaras i styckena nedan.

4.1.1 Differensen i medel-maxeffekten

Differensen i medel-maxeffekten är varje kunds högsta effektuttag per månad från året
utan tariff jämfört med högsta effekttoppen vid samma månad ett år senare då tariffen
hade implementerats. I students t-test (som beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.2.2) så
jämförs medelvärdet av kundernas effekttoppar i data, därmed jämförs differensen i
medel-maxeffekten. Denna variabel är intressant då den undersökta effekttariffens
debitering till kund baseras på den och det är därmed av intresse att undersöka om
någon förändring går att utläsa.

Olika uppdelningar av data har gjorts och dessa beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.4 men
en uppdelning som har gjorts är till exempel att ta bort all data under helger och röda
dagar. I den uppdelningen (som kallas ”Vardagar”) så analyseras därmed alla kunders
effekttoppar per månad mot nästa års effekttoppar som infaller under vardagarna för
samma månad under nästa år. Dessa uppdelningar görs bland annat då förbrukningen
skiljer sig under vardagar och helger och eventuella skillnader är därmed intressanta att
undersöka. Medelvärdet, variansen och standardavvikelsen för dataintervallen beräknas
och hur dessa tolkas beskrivs i avsnitt 4.2.2.

4.1.2 Totala energidifferenserna

Totala energidifferenserna är  alla  kunders  gemensamma  energiprofil  per  månad.  En
summerad 24-timmarsdag per månad visar under vilka tider på dygnet kundernas
gemensamma energiförbrukning skedde. Varje månads totala summerade
energiförbrukning ställs därmed mot samma månads totala energiförbrukning under det
följande året för att där se på totala skillnader. Till exempel så jämförs totala
energiförbrukningen för alla kunder i maj 2014 med maj 2015. Totala årsvisa
jämförelser genomfördes också. Denna variabel är med som ett komplement till
differensen i medel-maxeffekten då det är av intresse att undersöka
förbrukningsmönstret för kunderna på timbasis. Månadernas dygnsgenomsnittliga
förbrukning pressenteras därmed även i resultatet.
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4.1.3 Skillnader i toppförbrukningsmönstret

Skillnader i toppförbrukningsmönstret är den variabel där kunderna delades in i
godtyckligt valda grupper beroende på årets effekttopp för att undersöka huruvida
kundernas årsvisa och maximala effekttuttag kan kopplas till slumpen eller om koppling
finns till införandet av tariffen. Olika gruppindelningar testades där tre av dessa
gruppintervall valdes ut för vidare analys i detta arbete.

Figur 4: Frekvensdiagram över Sandviken Energi Elnäts AB:s 240 kunders
maxeffektuttag per år och hur de förhåller sig till varandra.

Det vi ser i Figur 4 är att 93.75 % (225 kunder) av kundernas maxförbrukning ligger
mellan 0-30 kW och de resterande kunderna har en maxförbrukning mellan 30-50 kW.
För att kunna visualisera eventuella skillnader så valdes därmed 3 olika gruppintervall
och intervallen presenteras i Tabell 1:

Tabell 1: De tre grupptesternas gruppindelning där varje enskild kunds högsta
effektuttag placerar denna i dess motsvarande grupp i de olika testerna.

Grupp Grupptest 1[kW] Grupptest 2[kW] Grupptest 3[kW]

H
ög

st
a

ef
fe

kt
ut

ta
ge

tp
er

år
[k

W
]

1 0-10 0-5 0-2.5
2 10-20 5-10 2.5-5
3 20-30 10-15 5-7.5
4 30-50 15-20 7.5-10
5 20-25 10-12.5
6 25-50 12.5-15
7 15-17.5
8 17.5-20
9 20-22.5
10 22.5-25
11 25-30
12 30-50

Beroende på maxeffekten per år så placeras kunderna in i respektive grupp per
grupptest. Dessa jämförs med nästföljande år för att där se på om en skillnad går att
kvantifiera om till exempel kund X hade maxuttag på 5 kW under år 1 och 12 kW under
år 2. I grupptest 1 skulle denna kund ha hamnat i grupp 1 under första året och grupp 2
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under andra. Förändringarna hos toppförbrukarna i dessa grupper undersöktes med χ2-
test som beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.2.4.

4.2 Analytiska verktyg

För att analysera de tre variablerna som beskrivs i stycket ovan så har olika analytiska
verktyg använts. Till analysen av Differensen i medel-maxeffekten och Totala
energidifferenserna så har Students T-test, Bayesianskt T-test och deskriptiv statistik
använts. Till analysen av skillnaderna i toppförbrukningsmönstret har  χ2-test och
deskriptiv statistik använts. Det program som har använts för den deskriptiva
statistisken är Excel medan Students t-test, Bayesianskt t-test och χ2-testen har
genomförts i statistikprogrammet JASP.

4.2.1 Deskriptiv statistik

För att synliggöra eventuella anomaliteter som kunde vara av intresse för vidare analys
så sammanfattades först materialet i grafer och tydliga matriser för enklare åtkomst.
Detta är vad som kallas för deskriptiv statistisk (SPSS akademin, 2017). Därmed har
först till exempel förbrukningsmönstret för kunderna analyserats okulärt via grafer
fördelade på dag, vecka, månad, år, säsong, helger osv. Intressanta toppar och dalar
identifierades där och analyserades sedan vidare med t-testerna.

4.2.2 Students T-test

Students T-test hör hemma inom den inferentiella frekventistiska statistisken där
grunden är att testa/mäta slumpmässiga stickprov från en population för att fastställa om
deras respektive medelvärde i någon uppmätt variabel skiljer sig. Students T-test testar
därmed hypoteser, nollhypotesen mot alternativa hypotesen, där nollhypotesen är att
medelvärdena inte är lika och alternativhypotesen är den motsatta. Här undersöks om
skillnaden i medelvärdena är så pass stor att den kan antas inte bero på slumpen utan att
det, med största sannolikhet, finns verkliga skillnader mellan variablerna hos de testade
populationerna (Hassmén & Koivula, 1996, s. 9-10). T-testen ger ett sannolikhetsvärde
(kallat p-värde) där praxis säger att ett värde mindre än 0.05 innebär att vi kan förkasta
nollhypotesen och stödja alternativhypotesen (Caprette, 2005). Detta säger oss att om
medelvärdena skiljer sig åt (p-värde mindre än 0.05) så anses skillnaden vara statistisk
signifikant (Hassmén & Koivula, 1996, s. 9-10). Kopplat till kunddata så stödjer p-
värden under 0.05 (det vill säga förkastande av nollhypotesen) tesen att förändringar i
kundernas förbrukningsmönster har uppmäts med 5 % risk för fel, medan p-värden över
0.05 (stöd av nollhypotesen) indikerar motsatsen och eventuella förändringar bör
tillskrivas slumpen.
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4.2.3 Bayesianskt T-test

Ett annat test som också baserar sitt resultat på medelvärdet är det Bayesianska t-testet. I
Bayesiansk dataanalys så är möjligheter/sannolikhetsförhållanden parametervärden i
dess modeller (till exempel medelvärdet av en normalfördelning) snarare än
sannolikheter med p-värden. Jämfört med klassiska frekventistiska tester, där
alternativen är antingen förkasta eller acceptera, så ger det bayesianska t-testet en mer
nyanserad bild. Om p-värdet från ett Students t-test är mycket nära den signifikanta
gränsen så kan frekventistiska metoder ge en bristande bild där bayesiansk statistik gör
det möjligt att uttala sig om sannolikheten för de två hypoteserna relativt varandra. Det
är  därför  som denna  form av  t-test  endast  är  med som ett  komplement  till  Students  t-
test. De tester som har utförts i denna studie använder sig av Bayes faktor (BF-01) som
undersöker nollhypotesens favör över alternativhypotesen. Liknande tester finns där
alternativhypotesens undersöks i favör över nollhypotesen (BF-10). Nollhypotesen är att
medelvärdena i data är lika och alternativhypotesen är det motsatta. Till exempel så
visar ett BF-01-värde på 4 att nollhypotesen estimerar värdena i data 4 gånger bättre än
alternativhypotesen (Kruschke, 2013, s. 573-603). Det är därför bra att ha med som
komplement och styrkande av analysen och slutsatserna.

4.2.4 χ2-test

Det sista analysverktyget som har använts i  denna studie är χ2-testet vilket är en icke-
parametrisk metod som undersöker samband mellan variabler i data. Även denna metod
testar hypoteser genom att jämföra det beräknade p-värdet med den godtyckligt valda
signifikansnivån på 0.05. Nollhypotesen är att inga skillnader går att utläsa medan
alternativhypotesen är att det finns skillnader som med stor sannolikhet inte beror av
slumpen. En signifikansnivå på 0.05 har använts i denna studie vilket betyder att
nollhypotesen förkastas vid alla tester som genererar ett p-värden mindre än 0.05. Att
förkasta nollhypotesen med en låg signifikansnivå indicerar starkare indicier mot att
nollhypotesen kan vara fel, vilket skulle antyda att det finns mätbara skillnader som inte
beror på slumpen mellan de jämförda dataseten (Rychlik & Rydén, 2006, s. 77-78).

4.3  Prissättningsförslag för timnivå

Ett av målen med studien har varit att undersöka en utveckling av månadstariffen på
timnivå och detta stycke återger de ekvationer som har använts i avsnitt 5.3.
Medelindexvariabeln (förklaras mer i de följande styckena) introduceras i detta arbete,
vilket är ett koncept baserat på Matilda Grawés examensarbete ”Demand Response in
the Engineering Industry” och hennes arbete med att utveckla en tidsdifferentierad
effekttariff för Volvo Powertrain (Grawé, 2016).

För att effekttariffen ska ge incitament till kund att förflytta sin förbrukning till timnivå
så behövdes kostnader på timnivå beräknas som representerar den månadsvisa
debiteringen arbiträrt. I avsaknaden av fullständiga belastningskostnader till
överliggande nät så har denna studie baserat avgiftsförslagen på de rörliga
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månadsavgifterna från Sandviken Energi Elnät AB och dess kunders förbrukningsdata
under de två undersökta åren. De rörliga månadsavgifterna återfinns i appendix A.
Nedan följer därmed fem olika debiteringsförslag för prissättning på timnivå och alla
siffror som har använts går att finna i appendix A, B och C.

4.3.1 Alternativ 1 – Månadsavgiften mot procentuella belastningen

Först beräknas varje kunds genomsnittsliga kostnad per månad ut med varje månads
effekttopp, Pmaxmån,år, för de två senaste åren mot varje månads respektive rörliga
avgift, Amån, vilket motsvarar den marknadsstyrda effekttariffens kostnader:

, å = å ,å ∗ å å ,å ∗ å . (1)

Ett totalt medelvärde per månad för alla kunders kostnader i kundsegmentet beräknas
därefter med hjälp av ekvation (1):

å = ∑ , å . (2)

Kundernas totala belastning under år 1 och år 2 summeras därefter på månadsbasis för
att få en genomsnittlig 24-timmarsdag för varje månad, vilket motsvarar den
procentuella belastningen per timme och månad, PBh,mån (Tabell XC i appendix C visar
varje månads procentuella belastning). Dessa belastningsprocent multipliceras med den
rörliga  avgiften  (Amån)  för  att  få  ut  en  genomsnittlig  24-timmes  referensdag  för  varje
månad, RDh,mån:

, å = , å ∗ å . (3)

Sedan beräknas varje kunds referenskostnader per timme och månad ut med hjälp av
ekvation (3) och den timvisa lasten, Li,h,mån (Där h går från 1 till 24*Dmån): 2

, , å = , å ∗ , , å . (4)

En genomsnittlig referenskostnad per månad och kund, GRKi,mån, beräknas genom att
summera varje element i ekvation (4) delat med två3:

, å = , , å

2

∗ å

och ett kostnadsindex per kund beräknas med hjälp av ekvation (2) och (5):

, å = , å

å
. (6)

2 Dmån är antalet dagar i månaden under år 1 + antalet dagar i månaden under år 2.
3 Summan delas med två då det är månaden i år 1 och månaden i år 2 som summeras.

(5)
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(11)

(13)

Sedan beräknas ett genomsnittligt kostnadsindex för alla kunder med ekvation (6):

å = ∑ , å , (7)

varpå slutligen det nya timpriset, som varierar på 24 prisnivåer, beräknas med hjälp av
ekvation (3) och (7):

, å = , å

å
. (8)

4.3.2 Alternativ 2 – Schablonpris

Denna debiteringsmetod använder sig av en schablonprissättning och nyttjar först
ekvation (1) och (2) för att få fram kundernas genomsnittliga kostnad per månad
(GKi,mån) samt det totala medelvärdet per månad (TMKmån). Kundernas totala belastning
över år 1 och år 2 beräknas på ett annat vis: Först summeras och beräknas en
genomsnittlig 24-timmarsdag för alla månander. Detta motsvarar den procentuella
belastningen per timme och månad (S_PBh,mån) och är densamma för alla månader.
Dessa belastningsprocent multipliceras med den rörliga avgiften (Amån)  för att  få ut  en
genomsnittlig 24-timmes referensdag för varje månad, S_RDh,mån:

_ , å = _ , å ∗ å . (9)

Därefter beräknas varje kunds referenskostnader per timme och månad ut på samma vis
som ekvation (4) med skillnaden att variabeln (S_RDh,mån) används istället för (RDh,mån).
Den timvisa lasten, Li,h,mån, är samma som i ekvation (4):

_ , , å = _ , å ∗ , , å . (10)

En genomsnittlig referenskostnad per månad och kund, S_GRKi,mån, beräknas genom att
summera varje element i ekvation (10) delat med två, likt ekvation (5):

_ , å =
_ , , å

2

∗ å

och ett kostnadsindex per kund beräknas med hjälp av ekvation (2) och (11), likt
ekvation (6):

_ , å = _ , å

å
. (12)

Sedan beräknas ett genomsnittligt kostnadsindex för alla kunder med hjälp av ekvation
(12), likt ekvation (7):

_ å =
_ , å
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varefter det nya timpriset, som varierar på 24 prisnivåer likt Alternativ 1 förutom att
kostnaderna är baserade på en årsgenomsnittlig medellast, beräknas med hjälp av
ekvation (9) och (13):

_ , å = _ , å
_ å

 . (14)

4.3.3 Alternativ 3 – Justerat pris för färgkodning

Detta alternativ går att variera på fler godtyckligt valda nivåer. Denna studie avgränsas
till att använda sig av sex nivåer då fler nivåer gör det mindre intuitivt med färgkodning
och i denna del härleds de ekvationer och formler som ligger till grunden för
debiteringsmodellen.

Likt alternativ 1 så beräknas först varje kunds genomsnittliga kostnad per månad med
varje månads effekttopp, Pmaxmån,år, för de två senaste åren mot varje månads
respektive rörliga avgift, Amån. Detta korresponderar med den marknadsstyrda
effekttariffens kostnader och kan skådas i ekvation (1). Därefter tas ett medelvärde per
månad fram för alla kunder i kundsegmentet på samma vis som ekvation (2).

Sedermera summeras kundernas gemensamma belastning per månad och en
genomsnittlig 24-timmes referensdag för varje månad beräknas. Detta motsvarar den
procentuella belastningen per timme och månad, PBh,mån (Tabell XC i appendix C visar
varje månads procentuella belastning). Den högsta och lägsta belastningsprocenten per
månad tas fram enligt ekvation (15) och (16):

å = max	( , å ), (15)

å = min( . å ) (16)

och differensen mellan dessa delas på antalet nivåer som valts (denna studie har använt
sex nivåer) för att på så vis skapa nivåerna för intervallen, NI:

= å å . (17)

Varje månads nivåintervall, → , å , definieras därefter med ekvation (16) och (17)
enligt ekvation (18):

→ , å =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ , å = å

, å = , å +
, å = , å +
, å = , å +
, å = , å +
, å = , å +

(18)
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och det blir därmed en kumulativ nivåindelning. Dessa nivåer tilldelas en färg4 där
referenspriset, → , å  sätts som rörliga avgiften (Amån) multiplicerat med varje nivås
procentsats ( , å ) enligt ekvation (19):

→ , å = 	

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ , å = , å ∗ å

, å = , å ∗ å

, å = , å ∗ å

, å = , å ∗ å

, å = , å ∗ å

, å = , å ∗ å

. (19)

Detta skapar referenspriser som korresponderar till varje nivå och varje timme placeras
därefter i en nivå beroende på den timmens procentuella belastning (PBh,mån). Timme h
placeras i nivå x om den procentuella belastningen (PBh,mån) är större eller lika med
procentnivån för nivå x ( , å ≥ , å ) samt strikt mindre än procentnivån för
nästa nivå ( , å < , å ). Om detta är uppfyllt så:

, å → , å . (20)

Varje timmes referenskostnad sätts därefter enligt den nivåns referenspris, enligt
ekvation (19), för att få ut en genomsnittlig 24-timmes referensdag för varje månad,
RDx,mån enligt:

, å = , å . (21)

Sedan beräknas varje kunds referenskostnader per timme och månad ut med hjälp av
ekvation (21) och den timvisa lasten, Lh,mån (Där h går från 1 till 24*Dmån). Detta görs
enligt ekvation (4).

En genomsnittlig referenskostnad per månad och kund, GRKi,mån, beräknas genom att
summera varje element i ekvation (4) delat med två enligt ekvation (5).

Därefter tas ett kostnadsindex, KIi,mån, per kund fram enligt ekvation (6). Det
genomsnittliga kostnadsindexet ( å ) för alla kunder beräknas sedan med ekvation
(6) enligt ekvation (7). Det nya timpriset som varierar när på dygnet förbrukningen sker
beräknas därefter med hjälp av resultatet från ekvation (21) och (7):

_ 3 , å = , å

å
 . (22)

4.3.4 Alternativ 4 - Medelvärde av avgiften per nivå (färgkodning)

Detta alternativ går att variera på fler godtyckligt valda nivåer. Denna studie avgränsas
till att använda sig av sex nivåer då fler nivåer gör det mindre intuitivt med färgkodning.

4 Nivå1: mörkgrön, Nivå2: ljusgrön, Nivå3: gul, Nivå4: orange, Nivå5: ljusröd, Nivå6: mörkröd
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Alternativ 4 har många likheter med alternativ 3 och följer samma tillvägagångsmönster
för att skapa avgiftsnivåerna. Först beräknas varje kunds genomsnittliga kostnad per
månad med varje månads effekttopp, Pmaxmån,år, för de två senaste åren mot varje
månads respektive rörliga avgift, Amån. Detta korresponderar med den marknadsstyrda
effekttariffens kostnader och kan skådas i ekvation (1). Därefter tas ett medelvärde per
månad fram för alla kunder i kundsegmentet enligt ekvation (2). Därefter summeras
kundernas gemensamma belastning per månad och en genomsnittlig 24-timmarsdag för
varje månad beräknas av detta. Detta motsvarar den procentuella belastningen per
timme och månad, PBh,mån (Tabell XC i appendix C visar varje månads procentuella
belastning). Dessa belastningsprocent multipliceras med den rörliga avgiften per månad,
Amån, enligt ekvation (3) för att ta fram en genomsnittlig 24-timmarsreferensdag per
månad, RDh,mån.

Den högsta och lägsta belastningsprocenten per månad tas fram med enligt ekvation
(15) och (16) och differensen mellan dessa delas på sex för att skapa nivåintervallen,
enligt ekvation (17). Varje nivå definieras därefter kumulativt i nivåintervallet enligt
ekvation (18) och dessa nivåer numreras, 1 till 6, och tilldelas en färg5 där
referenspriset, → , å , prissätts i två steg: Först beräknades den rörliga avgiften,
Amån, med varje timmes belastningsprocent (PBh,mån) (vilket resulterade i, RDh,mån, enligt
ekvation (3)) och sedan beräknas medelvärdet på referenskostnaderna i respektive
intervall, MRPx,mån, som definieras enligt ekvationerna (20) och (21).

Varje nivås referenspris beräknas därmed först enligt ekvation (3) och sedan tas
medelvärdena av de kostnader som infaller under samma nivå enligt ekvation (20):

	 , å = 	 , å

och varje timmes referensavgift sätts därefter enligt den nivåns referenspris med
ekvation (23) i ekvation (21). Detta resulterar i detta debiteringsförslags ekvation (24):

, å = , å . (24)

Sedan beräknas varje kunds referenskostnader per timme och månad ( , , å ) ut med
hjälp av ekvation (24) och den timvisa lasten, Li,h,mån (Där h går från 1 till 24*Dmån).
Detta görs enligt ekvation (4).

En genomsnittlig referenskostnad per månad och kund, GRKi,mån, beräknas genom att
summera varje element i ekvation (4) delat med två enligt ekvation (5).

Därefter tas ett kostnadsindex, KIi,mån, per kund fram enligt ekvation (6). Det
genomsnittliga kostnadsindexet ( å ) för alla kunder beräknas sedan med ekvation

5 Nivå1: mörkgrön, Nivå2: ljusgrön, Nivå3: gul, Nivå4: orange, Nivå5: ljusröd, Nivå6: mörkröd

(23)
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(6) enligt ekvation (7). Det nya timpriset som varierar när på dygnet förbrukningen sker
beräknas därefter med hjälp av resultatet från ekvation (24) och (7):

_ 4 , å = , å

å
 . (25)

4.3.5 Alternativ 5 – Fasta procentsatser per nivå (färgkodning)

Detta alternativ går att variera på fler godtyckligt valda nivåer. Denna studie avgränsas
till att använda sig av sex nivåer då fler nivåer gör det mindre intuitivt med färgkodning.

Alternativ 5 skapades för att straffa eller belöna kunder som har merparten av sitt
effektuttag under vad som kan liknas med höglast- och låglasttider. Det har därmed
många likheter med alternativ 4 och följer samma tillvägagångsmönster för att skapa
avgiftsnivåerna. Först beräknas varje kunds genomsnittliga kostnad per månad med
varje månads effekttopp, Pmaxmån,år, för de två senaste åren mot varje månads
respektive rörliga avgift, Amån. Detta korresponderar med den marknadsstyrda
effekttariffens kostnader och kan skådas i ekvation (1). Därefter tas ett medelvärde per
månad fram för alla kunder i kundsegmentet på samma vis som ekvation (2). Därefter
summeras kundernas gemensamma belastning per månad och en genomsnittlig 24-
timmarsdag för varje månad beräknas av detta. Detta motsvarar den procentuella
belastningen per timme och månad, PBh,mån (Tabell XC i appendix C visar varje månads
procentuella belastning).

Den högsta och lägsta belastningsprocenten per månad tas fram enligt ekvation (15) och
(16) och differensen mellan dessa delas på sex för att skapa nivåintervallen, enligt
ekvation (17). Varje nivå definieras därefter kumulativt i nivåintervallet enligt ekvation
(18) och dessa nivåer numreras, 1 till 6, samt tilldelas en färg6 där referenspriset sätts
olika beroende på nivå. De två mittennivåerna (nivå 3 och nivå 4) prissätts som den
rörliga månadskostnaden, Amån, delat på dygnets 24 timmar:

å 	&	 = å . (26)

De två ”höglastnivåerna” (nivå 5 och nivå 6) tilldelas procentuella straffavgifter. 10 %
högre för nivå 5 och 20 % högre för nivå 6 på priset för nivå 3 och 4:

å = å 	&	 ∗ 1,1, (27.1)

å = å 	&	 ∗ 1,2. (27.2)

De två ”låglastnivåerna” (nivå 1 och nivå 2) tilldelas en procentuell kostnadsreduktion.
20 % billigare för nivå 1 och 10 % billigare för nivå 2 på priset för nivå 3 och 4:

å = å 	&	 ∗ 0,8, (28.1)

6 Nivå1: mörkgrön, Nivå2: ljusgrön, Nivå3: gul, Nivå4: orange, Nivå5: ljusröd, Nivå6: mörkröd
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å = å 	&	 ∗ 0,9. (28.2)

Med ekvation (20) placeras varje timme in på en av nivåerna och referenspriset,
, å , sätts därefter. Sedan beräknas varje kunds referenskostnader per timme,
, å , ut enligt ekvation (21) med ekvation (26), (27.1), (27.2), (28.1) och (28.2). En

genomsnittlig referenskostnad per månad och kund, GRKi,mån, beräknas genom att
summera varje element i ekvation (4) delat med två enligt ekvation (5). Därefter tas ett
kostnadsindex, KIi,mån, per kund fram enligt ekvation (6). Det genomsnittliga
kostnadsindexet ( å ) för alla kunder beräknas sedan med ekvation (6) enligt
ekvation (7). Det nya timpriset som varierar när på dygnet förbrukningen sker beräknas
därefter med hjälp av resultatet från ekvation (21) och (7):

_ 5 , å = , å

å
 . (29)

4.4 Förbrukningsdata

De förbrukningsdata som ligger till grund för denna studie har tillhandahållits av
Sandviken Energi Elnät AB och Sundsvall Elnät AB och sträcker sig från 1:a januari
2014 till mitten av oktober 2016. Data har formen effektförbrukning [kWh/h] från
kunderna inom kundsegmentet 35 till 63 Ampere, dvs. de kunder som har en
huvudsäkring på 35, 50 eller 63 Ampere (Sandvikenenergi, 2016c). Ekonomiska
beräkningar har utförts och priserna för spotpriser har tagits från Nordpools databas för
de fyra elnätsområdena i Sverige. Därmed behandlas bearbetningen och förberedelsen
av data till vidare analys i de följande delkapitlen.

4.4.1 Sandviken Energi Elnät AB

Då det är Sandviken Energi Elnät ABs implementering av den nya effekttariffen som
står till grund för denna uppsats så är det naturligt att deras förbrukningsdata kommer
behandlas i större utsträckning i denna rapport. Då effekttariffen infördes första maj
2015 och det finns data för mer än ett år innan och mer än ett år efter detta datum så
delades data upp i två huvudsakliga intervall:

1) 1:a maj 2014 till 30:e april 2015
2) 1:a maj 2015 till 29:e april 2016

Första intervallet är ett år innan tariffen infördes och andra intervallet är första året med
tariffen. Anledningen till att andra intervallet slutar nästsista april istället för sista 2016
är på grund av att 2016 är ett skottår och en extra dag infaller i februari och för att få ett
homogent dataset med rätt förbrukning vid rätt dagar och månader så behövdes denna
förskjutning ske. Det är därmed 365 dagar i båda intervallen.

Data finns för totalt 605 kunder inom kundsegmentet 35-63 Ampere för Sandvikens
kunder men då 355 av dessa saknar data fram till första februari 2015 så har jag valt att
ha dessa utanför studien då de skulle göra datasetet inhomogent. Saknaden av data beror
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på frånvaron av mätningsinstrument hos dessa kunder fram till första februari 2015. All
analys och beräkningar är gjorda på de resterande 240 kunderna.

En jämförelse av SNI-koder visar på att den procentuella verksamhetsfördelningens 7
största bidragare är desamma även efter att de 355 kunderna togs bort från totala data.
Figur 5 visar på den procentuella fördelningen:

Figur 5: SNI-kodsfördelningen för Sandvikens kunder.
(Källa: Sandviken Energi Elnät AB– Förbrukningsdata kundsegment 35-63 Ampere)

Det vi kan se i Figur 5 är att de sju största kundgrupperna har ungefär samma
procentuella storlek och är samma för båda dataseten så vi kan därmed anse att
resultatet är representativt för alla kunder. Andra uppdelningar som är gjorda på de två
huvudsakliga intervallen är som följer:

§ Vardagar (där helger och röda dagar är borttagna)
§ Säsongsvis (kalendersommar och –vinter (SMHI, 2016a, 2016b) )
§ Månadsvis
§ Toppförbrukare

Som nämnt tidigare i avsnitt 4.1 så är de variabler som analyserats i rapporten och som
resultatet och slutsatserna har baserats på differensen i medel-maxeffekten, totala
energidifferenserna per uppdelat intervall och skillnader i toppförbrukningsmönstret.

4.4.2 Sundsvall Elnät AB

Ett sätt att visualisera skillnader och samband hos materialet från Sandviken är att
jämföra detta med förbrukningsdata från en helt annan elnätsaktör som inte har infört en
effekttariff för sina kunder i samma kundsegment 35-63 Ampere. Till detta ställde
Sundvall energi upp på att dela med sig av sina kunders förbrukningsdata under samma
tidsperiod. Samma huvudsakliga uppdelningar på förbrukningsdata genomfördes först:

§ 1:a maj 2014 till 30:e april 2015
§ 1:a maj 2015 till 29:e april 2016

Procent av totala
kunder/SNI-kod

605
Kunder

240
Kunder

Fastighetsverksamhet 46 % 45 %
Detaljhandel utom med

motorfordon och
motorcyklar

6 % 6 %

Okänd 6 % 4 %
Restaurangverksamhet 4 % 4 %

Blandat jordbruk 3 % 3 %
Intressebevakning;
religiös verksamhet

3 % 3 %

Avloppsrening 2 % 3 %
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Att andra intervallet slutar den 29:e istället för 30:e beror på att 2016 var ett skottår. Det
är totalt 365 dagar per uppdelat intervall. Sedan delades dessa intervall in ytterligare på
samma vis som med Sandvikens data.

§ Vardagar (där helger och röda dagar är borttagna)
§ Säsongsvis (kalendersommar och –vinter (SMHI, 2016a, 2016b) )
§ Månadsvis
§ Toppförbrukare

Av Sundsvalls totalt 1164 kunder från kundsegmentet 35-63 Ampere så saknade 44 av
dessa data under mer än halva undersökningsperioden och analys och beräkningar är
därmed gjorda på de kvarvarande 1120 kunderna. En verksamhetsjämförelse hade varit
intressant för Sundsvalls kunder också för att kunna se på vilken verksamhet som de
individuella kunderna sysslar med och därmed kunna koppla detta till deras
förbrukningsmönster. Dock så saknas SNI-koder för alla Sundsvalls kunder och ingen
verksamhet går att utläsa.

Även för Sundsvalls kunder så undersöktes differensen i medel-maxeffekten, det vill
säga varje kunds högsta effektuttag per månad mot nästa huvudintervalls högsta, och
totala energidifferenserna per uppdelat intervall. Dock så görs inga tester som
analyserar skillnader i toppförbrukningsmönstret för kunderna från Sundsvall då denna
analys mest berör toppförbrukarna. En sådan jämförelse är inte intressant för Sundsvalls
kunder då dessa nätkunder används som referens.

4.4.3 Övrig data – Nordpool

Studien har även undersökt ekonomiska skillnader mellan data från Sandviken med
elspotpriser som har tagits från Nordpool. Jämförelsen med elspotpriserna är med för att
se hur kostnadsincitament på timnivå kan uppmuntra en eventuell förändring i
förbrukning. Priser per timme har hämtats från Nordpools databas från 2014, 2015 och
2016 för de fyra elnätsområdena som vi har i Sverige för att därmed kunna se hur
prissignalerna har sett ut under de undersökta åren (Nordpool, 2016). De fyra
elnätsområdena är som följer:

§ SE1 – Luleå elområde (Elen.nu, 2016)
§ SE2 – Sundsvalls elområde (Elen.nu, 2016)
§ SE3 – Stockholms elområde (Elen.nu, 2016)
§ SE4 – Malmö elområde (Elen.nu, 2016)

Intressant för studien är Stockholmsregionen (SE3) då Sandviken tillhör detta elområde
(Svenska kraftnät, 2016). Därmed är alla jämförande beräkningar gjorda med
Stockholmsregionens prissättning mot Sandvikens egen tariff (Ljusdal Energi, 2016).
Inga ekonomiska analyser är gjorda mellan Sundsvalls förbrukningsdata och Nordpools
spotpriser då detta inte är en del av studien. Ett par alterneringar har gjorts på data och
dessa förklaras kort i stycket nedan.
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4.5 Modifiering av förbrukningsdata

Detta stycke går kort igenom och motiverar de modifieringar eller alterneringar som har
gjorts på det undersökta datamaterialet i denna rapport.

§ Då förbrukningsdata sträcker sig över två år så behövdes de associerade
timvärdena korrigeras så att de stämde överrens med sommar- och vintertid.
Därför identifierades de dagar då klockan ställs fram respektive bak och
korrigerades för att ge korrekt representation om när på dygnet förbrukningen
skett. Både Sandvikens och Sundsvalls material var i oförändrat tillstånd på
vintertid.

§ Ett par värden hos en kund i Sandvikens data identifierades som felinlästa då
den korresponderade anläggningens mätare var avstängd vid tillfället och dess
korrekta nollvärden skrevs därför in manuellt (Siggstedt, 2016).
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5. Resultat och analys
Detta kapitel presenterar och analyserar förändringarna i förbrukningsmönstret, kopplar
effekttariffen till spotprisbaserade elhandelsavtal och presenterar fem olika förslag för
att variera tariffens prisnivåer timme till timme utifrån lastkurvan.

5.1 Förändringar i förbrukningsmönstret

För att först få en övergripande bild av hur den gemensamma lastprofilen från de
respektive kundsegmenten från Sandviken och Sundsvall så visualiserades de i Figur 6
och Figur 7. Delfigur A visar den summerade timvisa förbrukningen för alla kunder,
inklusive helger, under de två undersökta intervallen. Delfigur B visar den
genomsnittliga lasten per dag för alla kunder.

Figur 6: Lastprofilen för Sandviken Energi Elnät AB:s kunder, första maj till sista april.
[A]: Lastprofil på timnivå (kWh/h). [B]: Genomsnittliga lasten per dag (kWh/h)

Vi ser i Figur 6 att överlag så följer lasterna ett snarlikt mönster under de två jämförda
intervallen  sånär  som  på  en  del  varierade  toppar  och  dalar.  I  delfigur  A  så  ter  sig  de
största variationerna ske under vintermånaderna (ca timme 4400 till ca 7350) och de har
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analyserats ytterligare i avsnitt 5.1.1. Detta stämmer även för delfigur B där
vinterdagarna antyder att en skillnad finns. Överlag så ser det ut som att differenser
även går att utläsa under våren och sommaren men huruvida skillnaderna kan kopplas
till slumpen eller ej kommer klargöras i de följande delkapitlen.

Samma stämmer även för Figur 7, som visualiserar Sundsvalls kunders
förbrukningsmönster: Vintermånaderna har störst differens i toppar och dalar, vilket
syns både i delfigur A och B och dessa har därmed analyserats ytterligare i avsnitt 5.1.1.
Denna likartade differens kan betyda att liknande utomstående faktorer (som väder) har
påverkat kundernas förbrukningsmönster men då temperatur inte är en variabel som har
tagits med i detta arbete så kommer testerna endast slå fast om det beror på slumpen
eller medvetna val från kund.

Figur 7: Lastprofilen för Sundsvall Elnät AB:s kunder, första maj till sista april.
[A]:Lastprofilen på timnivå (kWh/h). [B]: Genomsnittliga lasten per dag (kWh/h)

I Appendix D kan samma grafer för vardagarna hittas men de i huvudsak intressanta
årstiderna är vintern och sommaren och data för dessa årstider samt de andra intervallen
har analyserats med Students t-test och det bayesianska t-testet i kapitlet nedan.
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5.1.1 Totala energidifferenserna

För att genomföra en övergripande analys av de totala energidifferenserna för
Sundsvalls och Sandvikens kunders lastprofil så behövdes de analytiska verktygen
appliceras på dataserierna. I Tabell 2 presenteras de totala energidifferenserna för
Sundsvalls kunder inklusive helgdagarna.

Tabell 2: Totala energidifferenserna för Sundsvalls kunder (inklusive helgdagar).

Total månadsförbrukning – inklusive helgdagar [MWh]
Året utan tariff [MWh] Året med tariff [MWh] Differens: [MWh] [%]

Maj (2014) 3 052 Maj (2015) 3 119 Maj 67.8 2.17
Juni (2014) 2 650 Juni (2015) 2 693 Juni 43.5 1.62
Juli (2014) 2 506 Juli (2015) 2 554 Juli 48.0 1.88

Augusti (2014) 2 669 Augusti (2015) 2 637 Augusti -31.1 -1.18
September (2014) 2 932 September (2015) 2 905 September -27.4 -0.94

Oktober (2014) 3 658 Oktober (2015) 3 592 Oktober -66.0 -1.84
November (2014) 4 109 November (2015) 4 092 November -16.7 -0.41
December (2014) 4 815 December (2015) 4 583 December -231 -5.05

Januari (2015) 4 915 Januari (2016) 5 356 Januari 441 8.22
Februari (2015) 4 107 Februari (2016) 4 269 Februari 161 3.77

Mars (2015) 4 044 Mars (2016) 4 129 Mars 85.2 2.06
April (2015) 3 423 April (2016) 3 601 April 177 4.93

Totalt 42 879 Totalt 43 530 Totalt 651 15.2

Det viktiga att ta med sig från tabellen ovan är den totala och månadsvisa differensen.
Den totala förändringen i förbrukning mellan de två undersökta åren visar på en 15.2
procentig ökning, vilket motsvarar en ökad energiförbrukning på 651 MWh. Det största
bidraget till denna ökning sker under januari månad samtidigt som den största
minskning sker under december månad. Kopplat till energiläget i Sverige så följer inte
Sundsvalls kunder riksgenomsnittet som visar på en nedåtgående trend de senaste 10
åren.

Tabell 3: Totala energidifferenserna för Sundsvalls kunder (exklusive helgdagar).

Total månadsförbrukning – exklusive helgdagar [MWh]
Året utan tariff [MWh] Året med tariff [MWh] Differens: [MWh] [%]

Maj (2014) 2 267 Maj (2015) 2 209 Maj -58.0 -2.62
Juni (2014) 1 955 Juni (2015) 2 082 Juni 127 6.08
Juli (2014) 1 944 Juli (2015) 1 970 Juli 26.0 1.32

Augusti (2014) 1 912 Augusti (2015) 1 893 Augusti -18.8 -0.99
September (2014) 2 254 September (2015) 2 214 September -39.5 -1.78

Oktober (2014) 2 846 Oktober (2015) 2 681 Oktober -165 -6.15
November (2014) 2 869 November (2015) 2 986 November 117 3.92
December (2014) 3 625 December (2015) 3 503 December -122 -3.47

Januari (2015) 3 621 Januari (2016) 3 765 Januari 145 3.85
Februari (2015) 3 040 Februari (2016) 3 309 Februari 269 8.13

Mars (2015) 2 989 Mars (2016) 3 143 Mars 155 4.92
April (2015) 2 593 April (2016) 2 615 April 21.3 0.81

Totalt 31 914 Totalt 32 371 Totalt 457 14.0
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I Tabell 3 presenteras de totala energidifferenserna för Sundsvalls kunder exklusive
helgdagarna, det vill säga endast vardagarna.  Den totala energidifferensen visar även
här på en ökning även om denna är något lägre än om helgdagarna (som i Tabell 2)
räknas med. Intressant här är att det är nu den totala förbrukningen i februari som bidrar
mest till ökningen av den totala förbrukningen samtidigt som oktober månader visar på
den största minskningen. Detta säger oss bland annat att mycket av den totala
förbrukningen sker under helgdagarna och en utförligare presentation av Sundsvalls
kunders verksamheter hade varit intressant för att undersöka dessa kunders
förbrukningsmönster ytterligare. Den totala differensen mellan åren visar på en ökning
på 14.0 % som motsvarar 457 MWh.

Tabell 4: Totala energidifferenserna för Sandvikens kunder (inklusive helgdagar).

Total månadsförbrukning – Alla dagar [MWh/h]
Året utan tariff [MWh/h] Året med tariff [MWh/h] Differens: [MWh/h] [%]

Maj (2014) 618 Maj (2015) 605 Maj - 12.7 -2.09
Juni (2014) 528 Juni (2015) 527 Juni -1.80 -0.34
Juli (2014) 517 Juli (2015) 516 Juli 0.01 -0.01

Augusti (2014) 543 Augusti (2015) 521 Augusti -22.1 -4.25
September (2014) 580 September (2015) 568 September -11.8 -2.08

Oktober (2014) 702 Oktober (2015) 689 Oktober -13.4 -1.95
November (2014) 777 November (2015) 756 November -20.5 -2.71
December (2014) 919 December (2015) 838 December -81.2 -9.69

Januari (2015) 897 Januari (2016) 955 Januari 58.0 6.07
Februari (2015) 791 Februari (2016) 778 Februari -13.4 -1.73

Mars (2015) 789 Mars (2016) 779 Mars -9.70 -1.25
April (2015) 654 April (2016) 666 April 11.3 1.70

Totalt 8 316 Totalt 8 198 Totalt -117 - 1.43

Tabell 4 visar de totala energidifferenserna för Sandvikens 240 kunder inklusive
helgdagarna. Likt Sundsvalls kunder så sker även för Sandviken det störta energiuttaget
under januari månad samtidigt som den största minskningen sker under december
månad. Till skillnad mot Sundsvalls kunders förbrukning så visar Sandvikens på en total
minskning mellan åren på -1.43 %, vilket motsvarar -117 MWh. Detta är en större
minskning än rikssnittet som ligger på -0.83 %. Sundsvalls kunder visar på en stor
ökning i uttag medan Sandvikens kunder visar på en minskning. Detta kan kopplas till
Sandvikens implementering av effekttariffen men skulle i så fall antyda att kunderna har
tagit bort sin förbrukning snarare än att förflytta den som huvudsyftet med effekttariffen
egentligen är. Det var därmed intressant att även undersöka förbrukningen som skett
under vardagarna för att där se om ett mönster likt det hos Sundsvalls kunders
förbrukning går att se.
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Tabell 5: Totala energidifferenserna för Sandvikens kunder (exklusive helgdagar).

Total månadsförbrukning - Vardagar [MWh/h]
Året utan tariff [MWh/h] Året med tariff [MWh/h] Differens: [MWh/h] [%]

Maj (2014) 454 Maj (2015) 424 Maj -30.1 -7.10
Juni (2014) 385 Juni (2015) 403 Juni 17.6 4.37
Juli (2014) 398 Juli (2015) 396 Juli -1.90 -0.48

Augusti (2014) 384 Augusti (2015) 369 Augusti -14.6 -3.95
September (2014) 441 September (2015) 430 September -10.9 -2.53

Oktober (2014) 541 Oktober (2015) 507 Oktober -34.1 -6.73
November (2014) 536 November (2015) 546 November 10.0 1.84
December (2014) 689 December (2015) 639 December -50.2 -7.86

Januari (2015) 653 Januari (2016) 665 Januari 12.0 1.80
Februari (2015) 583 Februari (2016) 599 Februari 15.9 2.65

Mars (2015) 575 Mars (2016) 588 Mars 13.2 2.25
April (2015) 495 April (2016) 479 April -16.1 -3.37

Totalt 6 134 Totalt 6 045 Total -89.2 -1.48

Tabell 5 presenterar de totala energidifferenserna för Sandvikens kunder exklusive
helgdagarna och visar likt Tabell 4 att den totala differensen mellan åren är en
minskning. Totalt sett så minskade uttaget med -1.48 %, vilket motsvarar -89.2 MWh,
men till skillnad från Sundsvalls kunders vardagsförbrukning så är det december som
fortfarande visar på den största minskningen i uttag. Intressant är att juni är den månad
där förbrukningen ökade mest mellan åren vilket är tvärt om när helgdagarna räknas
med då det visade på en minskning i uttag mellan åren. Då 45 % av Sandvikens kunder
är fastighetsverksamheter och deras förbrukning inte varierar i större utsträckning under
vardagarna eller helgerna så är det logiskt att anta att de är de som bidrar mest till denna
avvikelse.

Överlag så visade energidifferenserna på att förbrukningsmönstret skiljer sig stort
mellan Sandvikens och Sundsvalls kunder. Sandvikens kunder följer rikssnittet bättre
medan Sundsvalls kunder visar på en stor ökning i förbrukning. Intressant är att
Sandviken har implementerat den nya effekttariffen mellan de undersökta åren medan
Sundsvall inte har det och denna skillnad skulle kunna anses vara kopplad till tariffens
implementering. Dock skulle detta innebära att Sandvikens kunder har tagit bort sin
förbrukning istället för att flytta den vilket inte är tariffens huvudsakliga syfte och
djupare analyser är av intresse.

5.1.2 Differensen i medel-maxeffekten

För att konkretisera och synliggöra förändringar eller skillnader i kundernas
förbrukningsmönster mellan året innan tariffen infördes mot första året med tariffen så
användes Students t-test och Bayesianskt t-test. De undersökta intervallen presenterades
i avsnitt 4.4 och nedan följer Tabell 6 med resultatet av de statistiska testen av de två
huvudsakligt undersökta intervallen7 för Sandvikens och Sundsvalls kunder:

7 Intervallen är: 1:a maj 2014 till 30:e april 2015 mot 1:a maj 2015 till 29:e april 2016
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Tabell 6: Signifikanstest av medelvärdesskillnaderna (Students t-test) med dess
sannolikhetsförhållande (Bayesianskt t-test).

Students t-test Bayesianskt
t-test

p BF-01
Sandviken inkl. helgdagar 0.094 8.30
Sandviken utan helgdagar 0.088 7.90
Sundsvall inkl. helgdagar 0.715 68.0
Sundsvall utan helgdagar 0.512 58.6

Testerna på hela intervallet resulterar i p-värden som alla är större än 0.05 för både
Sandviken och Sundsvalls kunder vilket säger oss att vi inte kan förskasta nollhypotesen
(att medelvärdena inte är lika). Medelvärdena i dataseten skiljer sig därmed för lite och
eventuella skillnader bör tillskrivas slumpen. Intressant här är att p-värdena för
Sandvikens kunder är nära 0.05-gränsen vilket kunde antyda att eventuella skillnader
kan föreligga mellan månader även om de inte gör det på årsbasis och det är därmed av
intresse att dela upp intervallen ytterligare. Det bayesianska t-testet för intervallen i
Tabell 6 säger oss att nollhypotesen är 7.9 gånger mer sannolik än alternativhypotesen
(för Sandvikens kunder utan helgdagar) och detta säger oss att det är högst osannolikt
att det skulle föreligga några skillnader i medelvärdena. Detta är för vagt för att kunna
dra slutsatser kring och detsamma kan sägas om de andra intervallen i Tabell 6 med
respektive BF-01 värde.

Tabell 7: Signifikanstest av medelvärdesskillnaderna (Students t-test) med dess
sannolikhetsförhållande (Bayesianskt t-test).

Students t-test Bayesianskt
t-test

p BF-01
Sandviken kalendersommar (inkl. helgd.) 0.576 14.5
Sandviken kalendersommar (utan helgd.) 0.571 14.4
Sundsvall kalendersommar (inkl. helgd.) 0.986 36.4
Sundsvall kalendersommar (utan helgd.) 0.862 35.8
Sandviken kalendervinter (inkl. helgd.) 0.294 9.80
Sandviken kalendervinter (utan helgd.) 0.303 9.99
Sundsvall kalendervinter (inkl. helgd.) 0.794 35.1
Sundsvall kalendervinter (utan helgd.) 0.691 33.6

De säsongsvisa t-testerna i Tabell 7 ovan indikerar även de att inga statistiskt
signifikanta skillnader går at utläsa i data för varken Sandvikens eller Sundsvalls
kunder. Dessa intervalls p-värden är alla en bra bit ifrån den signifikanta gränsen på
0.05 och eventuella skillnader för dataseten bör även här tillskrivas slumpen. Då
Students t-test redan indikerar att inga signifikanta skillnader går att utläsa så ger de
kompletterande bayesianska t-testen ingen utförligare information.
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Tabell 8: Signifikanstest av medelvärdesskillnaderna (Students t-test) med dess
sannolikhetsförhållande (Bayesianskt t-test), (inklusive helgdagar).

Students t-test Bayesianskt
t-test Students t-test Bayesianskt

t-test
Sandviken p BF-01 Sundsvall p BF-01

Maj: 0.434 7.32 Maj: 0.856 20.7
Juni: 0.719 9.26 Juni: 0.892 20.9
Juli: 0.974 9.86 Juli: 0.509 16.9

Augusti: 0.561 8.37 Augusti: 0.590 18.2
September: 0.392 6.91 September: 0.078 4.51

Oktober: 0.567 8.41 Oktober: 0.555 17.7
November: 0.584 8.52 November: 0.771 20.2
December: 0.174 4.01 December: 0.108 5.82

Januari: 0.590 8.56 Januari: 0.048a 3.03
Februari: 0.285 5.66 Februari: 0.970 21.0

Mars: 0.892 9.78 Mars: 0.062 3.74
April: 0.862 9.72 April: 0.457 16.0

De månadsvist uppdelade intervallen i Tabell 8, där även helgdagarnas förbrukning är
inräknad, indikerar också att inga signifikanta skillnader går att utläsa hos datasetens
medelvärden. Intressant är dock att Sundsvalls kunders förbrukningsmönster ligger
närmare 0.05-gränsen än Sandvikens vilken antyder att Sundsvalls kunders
förbrukningsmönster har ändrats mer än Sandviken. Detta är relativt logiskt då
kunderna i Sundsvall ökat sin förbrukning med cirka 15 % mellan åren och t-testerna
visar på om denna förändring kan tillskrivas slumpens felmarginal eller ej. P-värdet för
januari månad för Sundsvall ter sig ligga under 0.05 men då antagandet om lika varians
bröts (Levernes test8)  så  kan  det  p-värdet  inte  säga  oss  någonting.  Den  för  stora
skillnaden i varians kan bero på om för många kunder har avstängda mätare under det
ena året jämfört med det andra så resulterar dess nollvärden i en för stor påverkan på
datats varians. December månad hos Sandvikens kunder har lägst p-värde men även det
indikerar att eventuella skillnader bör tillskrivas slumpen. Det bayesianska t-testet kan
inte säga annat än att sannolikhetsförhållandena i data pekar mot att nollhypotesen
estimerar värdena bättre än alternativhypotesen.

8 Statistikprogrammet JASP utför alltid detta test i samband med ett t-test
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Tabell 9: Signifikanstest av medelvärdesskillnaderna (Students t-test) med dess
sannolikhetsförhållande (Bayesianskt t-test), (exklusive helgdagar).

Students t-test Bayesianskt
t-test Students t-test Bayesianskt

t-test
Sandviken p BF-01 Sundsvall p BF-01

Maj: 0.448 7.46 Maj: 0.942 21.0
Juni: 0.779 9.49 Juni: 0.959 21.0
Juli: 0.955 9.85 Juli: 0.649 19.0

Augusti: 0.515 8.02 Augusti: 0.844 20.6
September: 0.312 6.01 September: 0.072 4.22

Oktober: 0.542 8.23 Oktober: 0.546 17.6
November: 0.670 9.03 November: 0.574 18.0
December: 0.200 4.44 December: 0.289 12.1

Januari: 0.608 8.68 Januari: 0.090a 5.05
Februari: 0.280 5.59 Februari: 0.956 21.0

Mars: 0.880 9.76 Mars: 0.036 2.38
April: 0.791 9.53 April: 0.385 14.5

Samma månadvsisa uppdelning som i Tabell 8 gjordes utan helgdagarna och Students
och det bayesianska t-testernas resultat återges i Tabell 9. Dessa tester resulterade även
de i saknader av förändringar hos Sandvikens kunders förbrukningsmönster. Därmed
har de statistiska testerna fastslagit att inga förändringar går att uppmäta som inte bör
tillskrivas slumpen. Intressant är dock att Sundsvalls t-tester för mars månad har ett p-
värde på 0.036 vilket är under 0.05 och vi kan härmed se en skillnad i medelvärdet som
kan anses vara statistisk signifikant och förändringen kan anses inte bero på slumpen.
Denna förändring kan bero på säsongsvariationer och eventuella skillnader i
utomhustemperaturer, men då temperaturen inte är en undersökt faktor så är det svårt att
styrka det utan vidare studier. Det bayesianska testet för Sandvikens kunder säger oss
att nollhypotesen estimerar värdena bättre än alternativhypotesen.

I Figur 8 så är medel-maxeffekten per månad för Sandvikens kunder plottade i en
tvådelad graf. Delfigur A visar den genomsnittliga maxeffekten för alla kunder per
månad plottat mot det nästföljande årets genomsnittliga maxeffekt och det kan här se ut
som att skillnader finns mellan de två åren. Dock visar inte denna delfigur den
tillhörande standardavvikelsen som följer med dessa månaders genomsnittliga
maxförbrukning. Standardavvikelsen kan ses i delfigur B och här ser vi varför de
statistiska testerna saknar statistisk signifikanta bevis för att kunderna ska ha förändrat
sitt förbrukningsmönster: Standardavvikelsen per månad är i det stora hela
överlappande och det betyder att kundernas förbrukning inte har förändrats på ett
medvetet vis.
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Figur 8: Medelvärdet av maxeffekten för Sandvikens kunder första maj till sista april.
[A]: Medelvärdet av maxeffekten [B]: Medelvärdet av maxeffekten med

standardavvikelsen.

I Figur 9 så är även Sundsvalls kunders genomsnittliga maxförbrukning plottade i en
tvådelad graf där delfigur A visar den genomsnittliga maxförbrukningen hos kund och
delfigur B visar densamma med standardavvikelsen. Även för Sundsvalls kunders
förbrukningsmönster så ter det sig som att små skillnader går att utläsa gällande medel-
maxeffekten men då standardavvikelsen även här överlappar i största utsträckningen så
är det logiskt att den största förändringen tillskrivs slumpen. Mars och januari verkar
visa på största skillnaden i medel-maxeffekt och detta verifieras även av Tabell 8 och
Tabell 9 där dessa månader har lägst p-värde. Men överlag så visar de statistiska
testerna med grafer på att de skillnader som finns bör tillskrivas slumpen och inte en
förändring i förbrukningsmönstret hos kund.
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Figur 9: Medelvärdet av maxeffekten för Sundsvalls kunder första maj till sista april.
[A]: Medelvärdet av maxeffekten [B]: Medelvärdet av maxeffekten med

standardavvikelsen.

Medel-maxeffekten visade därmed på att de skillnader som finns i data bör tillskrivas
slumpen för Sandvikens och Sundsvalls förbrukningsdata. Mars månad för Sundsvalls
data visade på en statistisk signifikant skillnad hos data som tyder på att en skillnad i
medelvärdet eventuellt finns och som inte bör tillskrivas slumpen. Detta diskuteras mer
utförligt i diskussionsdelen av denna rapport.

Students och de bayesianska t-testerna är parametriska och bygger på att
grundantagandena uppfylls, vilket inte alltid är lätt att kontrollera. Därför
kompletterades analyserna med ett icke-parametriskt test av samma sak, nämligen χ2-
test.

5.1.3 Skillnader i toppförbrukningsmönstret

Skillnader i toppförbrukningsmönstret behandlar som nämns i metoden endast
Sandvikens förbrukningsdata och det är i huvudsak tre tester som har genomförts där
grupptest 1 bestod av 4 grupper, grupptest 2 bestod av 6 grupper och grupptest 3 bestod
av 10 grupper (Dessa grupper presenterades i avsnitt 4.1.3). Skillnader i
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toppförbrukningsmönstret undersökte samband mellan variablerna i grupptesterna varpå
χ2-testerna valdes för att konkretisera resultatet. Nollhypotesen är att inga skillnader går
att utläsa medan alternativhypotesen är att det finns skillnader som med stor sannolikhet
inte beror av slumpen. Därmed undersöktes huruvida en skillnad i kundernas högsta
förbrukning kunde utläsas och resultatet presenteras i Tabell 10.

Tabell 10: Resultattabell för χ²-testerna av skillnader i toppförbrukningsmönstret.

χ²-test
χ² - Värde p

Grupptest 1 3.03 0.388
Grupptest 2 2.74 0.741
Grupptest 3 14.3 0.215

I dessa tester är signifikansnivån 0.05 och resultatet från de tre χ2-testerna indikerar att
vi inte kan förkasta nollhypotesen, det vill säga att inga skillnader går att utläsa, då alla
p-värden är större än 0.05. Därmed har testerna slagit fast att det inte finns några
mätbara skillnader i grupptesterna utan de variationer som finns bör tillskrivas slumpen.

Sammanfattningsvis så har de statistiska testerna slagit fast att de skillnader som finns i
data bör tillskrivas slumpen och är inte ett medvetet val från kund.

5.2 Effekttariffen mot spotprisbaserade elhandelsavtal

För att studera hur väl tariffens prissignaler förhåller sig till prissignalerna från
spotprisbaserade elhandelsavtal så har Sandvikens kunders förbrukningsdata (som är på
formen kWh) använts i kostnadsberäkningarna. Detta görs i huvudsak för att jämföra de
dygnsgenomsnittliga kostnadsincitamenten mellan spotpriserna och effekttariffen.
Sandvikens kunders kostnader är beräknade med priserna (exkl. moms) som var
gällande fram till och med december 2016 då det ger bäst representation av hur
prissignalerna har sett ut historiskt. I Figur 10 är de totala kostnaderna för de 240
kunderna i kundsegmentet under perioden maj 2014 till april 2015 beräknad utifrån de
historiska priserna samt kostnaderna som kunderna hade haft om de haft spotprisbaserat
elhandelsavtal.
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Figur 10: Den marknadsstyrda effekttariffen plottad mot elspotpriset från Nordpol.
Från maj 2014 till april 2015 med kundernas verkliga förbrukning som data.

Figur 10 presenterar Sandvikens kunders kostnader och denna förbrukningskostnad har
beräknats med den marknadsstyrda effekttariffens prissättning (benämnt Effekttariff
(inkl. helgdagar) i figuren). Det ekonomiska resultatet i figuren visar att den
marknadsstyrda effekttariffens prissignaler inte reflekterar den momentana
prissättningen lika väl som spotpriserna antas göra. Då spotpriserna är baserade på
nationella beräkningar utifrån tillgång, efterfrågan och överföringskapacitet mellan
elområden så är det väntat att Sandvikens debitering inte är lika representativt för till
exempel belastningen i nätet.

Vi har i det föregående resultatkapitlet sett att Sandvikens kunder inte har förändrat sitt
förbrukningsmönster efter den marknadsstyrda effekttariffens prissignaler och i Figur
11 presenteras de totala kostnaderna för samma kunder under det första året med
tariffen.

Figur 11: Den marknadsstyrda effekttariffen plottad mot elspotpriset från Nordpol.
Från maj 2015 till april 2016 med kundernas verkliga förbrukning som data
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Det vi ser i Figur 11 är att effekttariffen är trög i den nuvarande formen och följer inte
samma kostnadsincitament som spotpriserna gör. Det är dock intressant att sedan
tariffens införande i maj 2015 så har effekttariffen representerat belastningen sämre än
vad den gjorde under året utan tariffen. Då tariffen baserar sina priser på en effekttopp i
månaden så är det logiskt att denna ska representera belastningen sämre än en
debiteringsform på timnivå. Intressant var att undersöka om tariffens utveckling på
timnivå kunde råda bot mot denna robusthet och detta presenteras i nästa resultatkapitel.

I Figur 12 presenteras en procentuell jämförelse mellan spotpriserna och
medelförbrukningen mot en 50 procentig förflyttning av lasten mot medellastprofilen.

Figur 12: [A]: Den genomsnittliga prissignalen per timme och dygn för spotpriset mot
medellastprofilen för kunderna. [B]: Medellastprofilen för kunderna mot 50 %

förflyttning av last per timme.

Delfigur A i Figur 12 visar den procentuella dygnsgenomsnittliga lastprofilen för
Sandvikens 240 kunder ställt mot den procentuella dygnsgenomsnittliga
medelkostnaden för SE3 under de två undersökta åren. Delfigur B visar den
procentuella dygnsgenomsnittliga medellastprofilen för Sandvikens kunder jämfört med
en modifierad version av kurvan som visar medelvärdet av medellastprofilen med 50 %
av lasten jämnt adderat. Delfigur B visar därmed hur lastprofilen hade sett ut om 50 %
av lasten hade omfördelats jämnt under dagens 24 timmar, vilket bland annat är vad
implementering av tariffen ämnades resultera i. Resultatet i förra avsnittet fastslog att
kunderna inte har ändrat sin förbrukning efter tariffens prissignaler. Spotprisets
prissignal i delfigur A speglar den önskade förändringen från delfigur B på ett bra vis
och det finns därmed bra argument för att den marknadsstyrda effekttariffen kan lära sig
mycket från spotprisets prissignaler. Då spotpriset tar in nationella beräkningar utifrån
tillgång, efterfrågan och överföringskapacitet mellan Sveriges elområden så är det
önskvärt att effekttariffens lastprofil ämnas efterlikna denna lastprofil på dygnsnivå.
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Sättet att närma sig spotprisets prissignaler är att först utveckla tariffen på timnivå och
därmed ge kostnadsincitament som varierar under dygnet. Resultatet kopplat till detta
kan läsas i nästa delavsnitt.

5.3 Variera effekttariffens prisnivåer timme till timme

I detta arbete har fem olika förslag på hur effekttariffen kan utvecklas på timnivå tagits
fram och hur denna kostnadsform ska debiteras till kund. De första två förslagens
prissättning, Alternativ 1 och 2, varierar över dygnets 24 timmar med 24 olika
timkostnader beroende på den historiska förbrukningen från kund. Debiteringen för
alternativ 3, 4 och 5 varierar också över dygnets 24 timmar men med 6 olika fasta
timkostnader för dygnen och har därefter färgkodats. Alla förslag baserar mycket av
sina beräkningar på den genomsnittliga procentuella dygnsförbrukningen (benämnt som
PBh,mån i metoden) för de två senaste åren och dessa procentsatser kan skådas i Tabell
XC i appendix C.

Därmed behandlas debiteringsalternativen i samma ordning som i metoden varpå en
färgkodad variant av alternativ 1 och 2 också kommer belysas. Men först ska resultatet
för alternativ 1 analyseras.

5.3.1 Alternativ 1 – Månadsavgiften mot procentuella belastningen

Med hjälp av ekvationerna (1) till (8) så beräknades de dygnsvarierande timkostnaderna
per månad med Sandvikens kunders förbrukningsdata som lastdata och resultatet går att
skåda i Tabell 11.
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Tabell 11: Pris per timme under varje dygn för alla månader [kr/kWh].

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
kl 0-1 0.151 kr 0.154 kr 0.144 kr 0.139 kr 0.163 kr 0.170 kr 0.193 kr 0.204 kr 0.191 kr 0.199 kr 0.181 kr 0.171 kr
kl 1-2 0.149 kr 0.152 kr 0.141 kr 0.138 kr 0.160 kr 0.169 kr 0.190 kr 0.200 kr 0.190 kr 0.196 kr 0.178 kr 0.170 kr
kl 2-3 0.148 kr 0.145 kr 0.138 kr 0.136 kr 0.158 kr 0.167 kr 0.188 kr 0.198 kr 0.188 kr 0.195 kr 0.171 kr 0.168 kr
kl 3-4 0.140 kr 0.129 kr 0.124 kr 0.134 kr 0.157 kr 0.165 kr 0.188 kr 0.198 kr 0.188 kr 0.195 kr 0.177 kr 0.167 kr
kl 4-5 0.129 kr 0.123 kr 0.112 kr 0.128 kr 0.160 kr 0.170 kr 0.193 kr 0.204 kr 0.194 kr 0.201 kr 0.182 kr 0.168 kr
kl 5-6 0.125 kr 0.122 kr 0.111 kr 0.114 kr 0.162 kr 0.178 kr 0.203 kr 0.215 kr 0.204 kr 0.212 kr 0.186 kr 0.161 kr
kl 6-7 0.135 kr 0.134 kr 0.120 kr 0.121 kr 0.159 kr 0.192 kr 0.219 kr 0.232 kr 0.217 kr 0.227 kr 0.186 kr 0.164 kr
kl 7-8 0.158 kr 0.161 kr 0.145 kr 0.145 kr 0.181 kr 0.203 kr 0.238 kr 0.258 kr 0.240 kr 0.240 kr 0.204 kr 0.187 kr
kl 8-9 0.179 kr 0.183 kr 0.167 kr 0.167 kr 0.205 kr 0.219 kr 0.246 kr 0.269 kr 0.244 kr 0.251 kr 0.222 kr 0.209 kr
kl 9-10 0.196 kr 0.200 kr 0.182 kr 0.181 kr 0.222 kr 0.232 kr 0.257 kr 0.267 kr 0.247 kr 0.265 kr 0.235 kr 0.221 kr
kl 10-11 0.213 kr 0.219 kr 0.202 kr 0.200 kr 0.242 kr 0.249 kr 0.276 kr 0.281 kr 0.260 kr 0.277 kr 0.247 kr 0.234 kr
kl 11-12 0.215 kr 0.225 kr 0.207 kr 0.204 kr 0.242 kr 0.250 kr 0.280 kr 0.285 kr 0.265 kr 0.277 kr 0.249 kr 0.237 kr
kl 12-13 0.218 kr 0.227 kr 0.212 kr 0.207 kr 0.243 kr 0.250 kr 0.285 kr 0.286 kr 0.267 kr 0.279 kr 0.250 kr 0.238 kr
kl 13-14 0.211 kr 0.220 kr 0.206 kr 0.201 kr 0.235 kr 0.244 kr 0.279 kr 0.281 kr 0.263 kr 0.272 kr 0.243 kr 0.230 kr
kl 14-15 0.207 kr 0.214 kr 0.201 kr 0.196 kr 0.230 kr 0.238 kr 0.278 kr 0.287 kr 0.260 kr 0.266 kr 0.236 kr 0.223 kr
kl 15-16 0.204 kr 0.211 kr 0.196 kr 0.193 kr 0.225 kr 0.237 kr 0.294 kr 0.305 kr 0.272 kr 0.267 kr 0.236 kr 0.222 kr
kl 16-17 0.207 kr 0.216 kr 0.203 kr 0.197 kr 0.231 kr 0.248 kr 0.314 kr 0.315 kr 0.290 kr 0.288 kr 0.244 kr 0.228 kr
kl 17-18 0.204 kr 0.208 kr 0.195 kr 0.190 kr 0.225 kr 0.254 kr 0.305 kr 0.306 kr 0.285 kr 0.301 kr 0.248 kr 0.222 kr
kl 18-19 0.194 kr 0.194 kr 0.182 kr 0.178 kr 0.220 kr 0.257 kr 0.290 kr 0.292 kr 0.270 kr 0.287 kr 0.254 kr 0.212 kr
kl 19-20 0.186 kr 0.188 kr 0.176 kr 0.172 kr 0.231 kr 0.250 kr 0.278 kr 0.281 kr 0.260 kr 0.277 kr 0.254 kr 0.212 kr
kl 20-21 0.182 kr 0.183 kr 0.172 kr 0.178 kr 0.236 kr 0.239 kr 0.265 kr 0.271 kr 0.251 kr 0.266 kr 0.245 kr 0.226 kr
kl 21-22 0.180 kr 0.171 kr 0.164 kr 0.177 kr 0.214 kr 0.216 kr 0.243 kr 0.250 kr 0.233 kr 0.245 kr 0.224 kr 0.214 kr
kl 22-23 0.168 kr 0.160 kr 0.154 kr 0.159 kr 0.185 kr 0.191 kr 0.215 kr 0.224 kr 0.209 kr 0.218 kr 0.199 kr 0.189 kr
kl 23-24 0.158 kr 0.157 kr 0.148 kr 0.146 kr 0.169 kr 0.177 kr 0.200 kr 0.209 kr 0.196 kr 0.203 kr 0.185 kr 0.175 kr

Detta debiteringsalternativ har en timkostnad per månad som är billigare under de
timmar som historiskt visat på låg belastning och högre kostnader under de timmar som
visat på hög belastning. Kostnaderna per månad är baserade på den rörliga
månadsavgiften som kunderna till den marknadsstyrda effekttariffen faktureras av idag
vilket betyder att den fortfarande bör spegla belastningen mot överliggande nät per
månad då det är i relation till det som kostnaderna beräknas idag. Timkostnader är som
tidigare nämnt baserade på kundernas historiska förbrukning vilket gör denna
debiteringsmodell allt mer kostnadsriktig för kund då de nu kan se hur deras
gemensamma förbrukning ligger till grund för timkostnaderna per månad. Detta blir
extra tydligt med Tabell 11 i beaktning med Figur 13 då kostnadernas variation över
dygnet är mer tydligt visuellt i figuren.
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Figur 13: Alla månaders timkostnader plottade för att visa på skillnaderna mellan
månadernas timkostnader.

Skillnaden i den månadsvisa förbrukningen syns tydligt i Figur 13 i formen av de
kostnadsincitament som skiljer sig mellan månaderna. Kundernas elanvändning skiljer
sig beroende på årstid och detta mönster syns bland annat i att november och december
(de två översta kurvorna) har sina dagstoppar mellan klockan 16 och 18. Timpriset är
därmed satt utefter detta förbrukningsmönster. Samtidigt har juli och augusti (de två
nedersta kurvorna) sina högsta toppar under förmiddagen och dess högsta debitering är
således satt därefter.

Kostnadsjämförelser för de 240 kunderna där den marknadsstyrda effekttariffens
kostnader per kund har jämförts med kostnaderna per kund för alternativ 1 har visat att
för den enskilda kunden blir det skillnader i deras månadskostnader. De kunder som har
jämn och låg förbrukning får en billigare månadskostnad medan kunder som har spridd
och ojämn förbrukning med toppar under dygnets dyrare timmar får en dyrare
månadskostnad  vilket  kan  ses  i  Tabell  12.  Tre  kunder  som  har  ungefär  samma
månadskostnad visualiseras med hur deras kostnad hade sett ut med kostnaderna från
debiteringsalternativ 1. Kund 191 och 214 har båda spridd och ojämn förbrukning och
kund 208 har jämn och relativt låg förbrukning.
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Tabell 12: Kostnadsjämförelse alternativ 1 mot effekttariffen maj månad.

SNI
Kostnad
effekttariff

Kostnad
alternativ 1 Differens

Max-topp
[kW]

Kund 191 Fastighetsverksamhet 750 kr 1 026 kr - 276 kr 19.6
Kund 208 Fastighetsverksamhet 746 kr    481 kr   265 kr 18.8
Kund 214 Blandat jordbruk 724 kr    882 kr  -158 kr 18.1

Detta är precis de kostnadsincitament som Sandviken önskas ha av tariffen då detta ger
kunder, som nu kan se när på dygnet priset är dyrare, möjligheten att planera om sin
förbrukning på ett tydligare sätt än vad de tidigare kunnat med den marknadsstyrda
effekttariffen.

Totalt sett visar kostnadsjämförelserna på att kundsegmentet i sin helhet står för samma
intäkter till Sandviken som den marknadsstyrda effekttariffen skulle debitera med denna
kostnadsmodell och samma förbrukning. Totala intäkter med effekttariffen, maj till
april, är 1 818 155 kr jämfört med 1 818 155 kr med Alternativ 1 under samma period.
Skillnaden är att kunder med jämn och låg förbrukning betalar mindre medan
högförbrukningskunder och kunder med ojämn förbrukning nu får stå för en större del
av totalkostnaderna då priset varierar under dygnet samt är dyrare där det historiskt har
visat på mer elanvändning. Detta bör på sikt kunna resultera i att kunderna med ojämn
förbrukning jämnar ut sin förbrukning mer, vilket skulle resultera i billigare
månadskostnader för dem och samtidigt bli billigare för Sandviken i formen av
minskning i transmissionsförluster då det är ett av resultaten med ojämn förbrukning.
De med enstaka toppar som är 3 gånger högre än deras vanliga förbrukning straffas
mindre med denna debiteringsform då högsta toppen inte får samma påverkan på hela
månadens totalkostander, men viktigast är vid vilken tid de lägger sin förbrukning.
Ligger deras toppar kvar under de billigare timmarna kan skillnaden mellan
effekttariffen och timtariffens kostnader bli marginella.

Sammanfattningsvis så resulterade detta debiteringsalternativ i samma totala intäkter till
Sandviken samtidigt som kunder med låg och jämn förbrukning får lägre totalkostnader
och kunder med hög och ojämn förbrukning får högre totalkostnader. Det är därmed
intressant att undersöka om denna debiteringsmodell är mer kostnadsriktig än till
exempel en modell med ett årsvis dygnsgenomsnitt.

5.3.2 Alternativ 2 – Schablonpris

Detta debiteringsalternativ använder sig av en genomsnittlig dygnsförbrukning för de 2
senaste åren per timme och månad istället för varje månads skilda belastningsprocent
som i alternativ 1. Med hjälp av ekvation (1),(2) och (9) till (14) så beräknas kostnaden
per timme kopplat till lastkurvan ut och resultatet presenteras i Tabell 13.
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Tabell 13: Pris per timme och månad beräknat med den genomsnittliga procentuella
belastningen per timme [kr/kWh].

Medel %
per h Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

kl 0-1 3.43 % 0.149 kr 0.148 kr 0.139 kr 0.138 kr 0.167 kr 0.177 kr 0.203 kr 0.210 kr 0.195 kr 0.203 kr 0.180 kr 0.166 kr
kl 1-2 3.39 % 0.147 kr 0.146 kr 0.137 kr 0.136 kr 0.164 kr 0.175 kr 0.201 kr 0.207 kr 0.193 kr 0.199 kr 0.177 kr 0.164 kr
kl 2-3 3.33 % 0.144 kr 0.144 kr 0.134 kr 0.134 kr 0.162 kr 0.172 kr 0.198 kr 0.204 kr 0.189 kr 0.197 kr 0.174 kr 0.161 kr
kl 3-4 3.25 % 0.141 kr 0.141 kr 0.131 kr 0.131 kr 0.158 kr 0.168 kr 0.193 kr 0.199 kr 0.185 kr 0.192 kr 0.170 kr 0.157 kr
kl 4-5 3.24 % 0.140 kr 0.140 kr 0.131 kr 0.130 kr 0.158 kr 0.167 kr 0.193 kr 0.198 kr 0.184 kr 0.191 kr 0.169 kr 0.156 kr
kl 5-6 3.27 % 0.142 kr 0.141 kr 0.132 kr 0.131 kr 0.159 kr 0.169 kr 0.194 kr 0.200 kr 0.186 kr 0.193 kr 0.171 kr 0.158 kr
kl 6-7 3.46 % 0.149 kr 0.149 kr 0.140 kr 0.139 kr 0.168 kr 0.178 kr 0.205 kr 0.212 kr 0.196 kr 0.204 kr 0.180 kr 0.167 kr
kl 7-8 3.89 % 0.168 kr 0.168 kr 0.156 kr 0.156 kr 0.189 kr 0.201 kr 0.231 kr 0.238 kr 0.221 kr 0.230 kr 0.203 kr 0.188 kr
kl 8-9 4.24 % 0.184 kr 0.183 kr 0.171 kr 0.170 kr 0.206 kr 0.220 kr 0.252 kr 0.259 kr 0.241 kr 0.250 kr 0.222 kr 0.205 kr
kl 9-10 4.50 % 0.195 kr 0.195 kr 0.181 kr 0.181 kr 0.218 kr 0.233 kr 0.267 kr 0.276 kr 0.256 kr 0.265 kr 0.235 kr 0.218 kr
kl 10-11 4.83 % 0.209 kr 0.209 kr 0.195 kr 0.194 kr 0.235 kr 0.250 kr 0.287 kr 0.296 kr 0.274 kr 0.285 kr 0.252 kr 0.233 kr
kl 11-12 4.90 % 0.212 kr 0.212 kr 0.198 kr 0.197 kr 0.239 kr 0.253 kr 0.291 kr 0.300 kr 0.278 kr 0.289 kr 0.255 kr 0.237 kr
kl 12-13 4.94 % 0.213 kr 0.213 kr 0.199 kr 0.198 kr 0.240 kr 0.255 kr 0.293 kr 0.302 kr 0.280 kr 0.291 kr 0.258 kr 0.239 kr
kl 13-14 4.81 % 0.208 kr 0.208 kr 0.194 kr 0.193 kr 0.234 kr 0.249 kr 0.286 kr 0.295 kr 0.273 kr 0.284 kr 0.251 kr 0.232 kr
kl 14-15 4.72 % 0.204 kr 0.204 kr 0.190 kr 0.190 kr 0.229 kr 0.244 kr 0.280 kr 0.288 kr 0.268 kr 0.278 kr 0.247 kr 0.228 kr
kl 15-16 4.74 % 0.206 kr 0.205 kr 0.191 kr 0.190 kr 0.230 kr 0.245 kr 0.281 kr 0.290 kr 0.269 kr 0.280 kr 0.248 kr 0.230 kr
kl 16-17 4.94 % 0.213 kr 0.214 kr 0.200 kr 0.199 kr 0.240 kr 0.255 kr 0.293 kr 0.303 kr 0.281 kr 0.291 kr 0.258 kr 0.239 kr
kl 17-18 4.86 % 0.210 kr 0.210 kr 0.196 kr 0.195 kr 0.237 kr 0.252 kr 0.288 kr 0.297 kr 0.276 kr 0.287 kr 0.254 kr 0.235 kr
kl 18-19 4.67 % 0.203 kr 0.202 kr 0.189 kr 0.188 kr 0.228 kr 0.241 kr 0.277 kr 0.286 kr 0.266 kr 0.275 kr 0.244 kr 0.226 kr
kl 19-20 4.57 % 0.198 kr 0.198 kr 0.184 kr 0.184 kr 0.222 kr 0.236 kr 0.271 kr 0.280 kr 0.259 kr 0.270 kr 0.238 kr 0.221 kr
kl 20-21 4.50 % 0.195 kr 0.195 kr 0.182 kr 0.181 kr 0.219 kr 0.233 kr 0.268 kr 0.276 kr 0.256 kr 0.265 kr 0.235 kr 0.218 kr
kl 21-22 4.21 % 0.182 kr 0.182 kr 0.170 kr 0.169 kr 0.205 kr 0.217 kr 0.250 kr 0.258 kr 0.239 kr 0.248 kr 0.220 kr 0.204 kr
kl 22-23 3.78 % 0.163 kr 0.164 kr 0.153 kr 0.152 kr 0.184 kr 0.196 kr 0.225 kr 0.231 kr 0.215 kr 0.223 kr 0.198 kr 0.183 kr
kl 23-24 3.54 % 0.153 kr 0.154 kr 0.143 kr 0.143 kr 0.173 kr 0.183 kr 0.210 kr 0.217 kr 0.201 kr 0.209 kr 0.185 kr 0.171 kr

Denna debiteringsmodell använder sig av, likt alternativ 1, den marknadsstyrda
effekttariffens rörliga månadskostnader till grund för de timvisa kostnaderna.
Fördelningen av kostnaderna i detta fall är dock densamma då alla månaders
procentuella belastning är baserade på ett årsgenomsnitt som kan ses i kolumn 2 i Tabell
13. Detta resulterar i att modellens huvudsakliga incitament till kund ges via de redan
etablerade kostnadsincitamenten från den marknadsstyrda effekttariffen och till en
mindre grad kundernas historiska månadsvisa förbrukning. Då de timvisa priserna är
beroende av S_PBh,mån, vilket är det genomsnittliga kostnadsindexet för alla kunder per
månad, så skiljer sig timkostnaderna per månad fortfarande åt även fast de kan ha
samma rörliga avgift (som till exempel juli och augusti har). I Figur 14 så visualiseras
resultatet från Tabell 13 grafiskt och här syns kostnadsfördelningens likheter mellan
månaderna och att skillnaderna mellan de rörliga avgifterna leder till den största
skillnaden mellan månadernas timavgifter.
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Figur 14: Alla månaders timkostnader plottade för att visa på skillnaderna mellan
månadernas timkostnader.

Skillnaderna mellan månaderna som har samma rörliga avgift (som juli och augusti) är
liten och syns tydligare i Tabell 13 än i Figur 14. Dessa månader skiljer sig i timkostnad
på ca 0.10 öre/kWh så det är så gott som negligerbart och detta är till
debiteringsmodellens nackdel. Debiteringsmodellen för alternativ 1 ger
kostnadsincitament kopplat till varje månads förbrukningsmönster medan alternativ 2
ger det årsgenomsnittliga förbrukningsmönstret som därmed ger samma incitament per
timme för varje månad. Å andra sidan så kan det tolkas till modellens fördel då detta bör
denna ledda till ett utjämnande i lasterna mot överliggande nät då alla månader kommer
i slutändan få ett liknande belastningsmönster vilket därmed gör det enklare för
nätbolagen att jobba proaktivt mot denna förutsägbara belastning.

Kostnadsjämförelser gjordes även för detta debiteringsalternativ mot den
marknadsstyrda effekttariffens kostnader och föga förvånande så leder denna modell
också till skilda kostnader för den enskilda kunden vilket kan ses i Tabell 14. Tre
kunder som har ungefär samma månadskostnad visualiseras med hur deras kostnad hade
sett ut med kostnaderna från debiteringsalternativ 2. Kund 191 och 214 har båda spridd
och ojämn förbrukning och kund 208 har jämn och relativt låg förbrukning.

Tabell 14: Kostnadsjämförelse alternativ 2 mot effekttariffen maj månad.

SNI
Kostnad
effekttariff

Kostnad
alternativ 2 Differens

Max-topp
[kW]

Kund 191 Fastighetsverksamhet 750 kr 1 028 kr - 277 kr 19.6
Kund 208 Fastighetsverksamhet 746 kr    481 kr   265 kr 18.8
Kund 214 Blandat jordbruk 724 kr    886 kr  -162 kr 18.1
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Totalt  sett  så  blir  det  i  slutändan  samma  totala  intäkter  till  Sandviken  för  hela
kundsegmentet men där kunder med ojämn och hög förbrukning får en dyrare
månadskostnad medan lågförbrukare och förbrukare med jämn last får det billigare.
Totala intäkter med effekttariffen, maj till april, är 1 818 155 kr jämfört med 1 818 155
kr med Alternativ 2 under samma period. De kunder som har sina största laster på
natten, under vad som i andra tariffer benämns som låglasttider, tjänar mest på denna
debiteringsmodell och detta speglar mycket väl de incitament som Ei vill att nätbolagen
ska ge kund då dessa annars kunde ha haft sin förbrukning under höglasttiderna. Då
denna modell fortfarande är beroende av kundernas förbrukning under de senaste två
åren så speglar den lasten i näten, även om den speglar årsgenomsnittet. Men en annan
fördel  är  att  det  blir  enklare  för  kund  att  hålla  koll  på  vilka  timmar  som  är  sämre  att
starta sin förbrukning då dessa timmar är densamma för varje år. Dessa timmar
uppdateras sedan som vanligt med den marknadsstyrda effekttariffens årsuppdatering
och därmed ger det nya genomsnittet incitament för att planera sin förbrukning för nästa
år. Skillnaderna i månadskostnaderna är något som på sikt kan komma att jämnas ut om
transmissionsförlusterna minskar, då kostnader mot överliggande nät också minskar för
Sandviken och därmed behöver inte högre avgifter till kund tas ut.

Sammanfattningsvis så resulterade detta debiteringsalternativ i samma totala intäkter till
Sandviken samtidigt som kunder med hög och ojämn förbrukning får högre kostnader
och kunder med låg och jämn förbrukning får en billigare månadskostnad. Därmed så
ger  både  alternativ  1  och  2  samma  totala  intäkter  i  relation  till  förbrukningen  till
nätbolagen samtidigt som kunderna som står för den mest ojämna förbrukningen får stå
för de största kostnaderna. Om dessa kunder, som är företag i det stora hela, värnar om
sina utgifter så bör detta på sikt leda till att dessa planerar om sin förbrukning om
därmed minskas transmissionsförluster och förluster överlag för nätbolagen.

5.3.3 Färgkodad timtariff på sex nivåer, Alternativ 3 till 5

I detta avsnitt kommer debiteringsalternativ 3, 4 och 5 behandlas parallellt då de alla tre
är debiteringsmodeller på sex nivåer med samma färgkodning. Färgkodningen är det
visuella förenklingsmedlet till kund då enkelheten och tydligheten i färgerna bör ge
logiska incitament om vilka timmar under dygnet som är bra att lägga sin elförbrukning
under och vilka som det är sämre att göra det. I Figur 15 så visualiseras hur
färgkodningen representerar kundernas gemensamma lastkurva per månad (visat med
maj månads laster under de två undersökta åren) och färgerna representerar hur den
historiska förbrukningen har sett ut. Varje månads procentuella belastning och
korresponderade färgkodning går att finna i appendix C.
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Figur 15: Maj månad färgkodad med avseende på den genomsnittliga belastningen för
maj 2014 och 2015.

Vänster halva av Figur 15 visar hur färgkodningen är kopplad till lastkurvan och högra
halvan visar hur maj månad ser ut utan lastkurvan. Dessa figurer som är olika beroende
på månad, kan enkelt finnas tillgängligt på nätbolagens hemsidor för kund att ladda ner
och därmed se huruvida det är mer fördelaktigt att starta en maskin klockan 6 snarare än
7 varje morgon under vissa månader. Dessa färgkodningar uppdateras i och med varje
års nya beräkning av den marknadsstyrda effekttariffens lastkostnader mot överliggande
nät och månadernas färgkodning uppdateras enkelt därefter. Figur 16 visar alla
månaders enskilda färgkoder som är samma för de tre alternativen då dessa är baserade
på belastningsprocenten från kund och det är nivåkostnaderna som skiljer alternativen
emellan.

Figur 16: Alla månader färgkodade med avseende på den genomsnittliga belastningen
för respektive månad under 2014 och 2015.
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De tre alternativens nivåkostnader för alla månader finns i appendix B men i och med
enkelheten i att jämföra en månad istället för 12 så behandlas endast maj månads
kostnader här. I Tabell 15 så är nivåkostnaderna presenterade och dessa gäller istället
för individuella timkostnader och alternativen fungerar därmed mer som en tariff i
effekttariffens bemärkning.

Tabell 15: Pris per nivå kopplat till respektive färg i [kr/kWh]. För debiteringsförslag
3, 4 och 5. Visualiserat med maj månads priser.

Nivå procent: Alt. 3
[kr/kWh]

Alt. 4
[kr/kWh]

Alt. 5
[kr/kWh]

Nivå 1: 2.95% 0.136 0.132 0.140
Nivå 2: 3.30% 0.151 0.149 0.157
Nivå 3: 3.66% 0.166 0.164 0.175
Nivå 4: 4.01% 0.181 0.183 0.175
Nivå 5: 4.37% 0.196 0.195 0.192
Nivå 6: 4.72% 0.211 0.213 0.210
Max: 5.08%

Nivåpriserna från Tabell 15 är sedan visualiserat över de korresponderade timmarna i
Figur 17. Här syns tydligt skillnaderna mellan de tre färgkodade alternativen där varje
nivåkostnad är fasta timkostnader. Efter kostnadsjämförelser för alternativen så visade
det sig att totala månadsintäkterna för alternativ 5 blir samma som för den
marknadsstyrda effekttariffen jämfört med alternativ 3 och 4 som båda blir ca 200 kr
dyrare för hela kundsegmentet för samma förbrukning. Anledningen till detta är dels
kopplat till nivåkostnaderna men de är i sin tur kopplade till det genomsnittliga
kostnadsindexet ( ) som utgjorde ett bra index för alla de fem alternativen (även
om alternativ 3 och 4 blev marginellt dyrare för kund).

Figur 17: Jämförelse av pris per timme för maj månad. Debiteringsförslag 3,4 och 5
mot varandra.
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Sammanfattningsvis så speglar inte alternativ 3 och 4 den marknadsstyrda
effekttariffens prissignaler lika väl som alternativ 5 utan blir dyrare för kund. Detta kan
i sig indikera att mer av förbrukningen som annars fick billigare taxa nu debiterades en
högre avgift som i sig kan vara validerad i att kunderna som drabbas borde jämna ut sin
belastning mer.

5.3.4 Färgkodning av alternativ 1 och 2

Då en timtariff som är nedbruten på dygnets 24 timmar bör spegla dygnsförbrukningen
bättre än en som är uppdelad på 6 nivåer så är fortfarande idén att färgkoda timtariffen
inte helt fel. Därmed presenteras alternativ 1 och 2 också som färgkodade.
Debiteringsmodellen för detta förslag är därmed densamma som i alternativ 1 och 2
men de är kombinerade med färgkodningen av dygnets timmar och dessa färgnivåer
väljs utifrån nivåsystemet i alternativ 3,4 och 5. I Tabell 16 är detta presenterat med
timkostnaderna från alternativ 1.

Tabell 16: Alternativ 1 med färgkodning. Pris per timme under varje dygn för alla
månader [kr/kWh].

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
kl 0-1 0.153 kr 0.154 kr 0.144 kr 0.139 kr 0.163 kr 0.170 kr 0.193 kr 0.204 kr 0.191 kr 0.199 kr 0.181 kr 0.171 kr
kl 1-2 0.151 kr 0.152 kr 0.141 kr 0.138 kr 0.160 kr 0.169 kr 0.190 kr 0.200 kr 0.190 kr 0.196 kr 0.178 kr 0.170 kr
kl 2-3 0.150 kr 0.145 kr 0.138 kr 0.136 kr 0.158 kr 0.167 kr 0.188 kr 0.198 kr 0.188 kr 0.195 kr 0.171 kr 0.168 kr
kl 3-4 0.142 kr 0.129 kr 0.124 kr 0.134 kr 0.157 kr 0.165 kr 0.188 kr 0.198 kr 0.188 kr 0.195 kr 0.177 kr 0.167 kr
kl 4-5 0.131 kr 0.123 kr 0.112 kr 0.128 kr 0.160 kr 0.170 kr 0.193 kr 0.204 kr 0.194 kr 0.201 kr 0.182 kr 0.168 kr
kl 5-6 0.126 kr 0.122 kr 0.111 kr 0.114 kr 0.162 kr 0.178 kr 0.203 kr 0.215 kr 0.204 kr 0.212 kr 0.186 kr 0.161 kr
kl 6-7 0.137 kr 0.134 kr 0.120 kr 0.121 kr 0.159 kr 0.192 kr 0.219 kr 0.232 kr 0.217 kr 0.227 kr 0.186 kr 0.164 kr
kl 7-8 0.160 kr 0.161 kr 0.145 kr 0.145 kr 0.181 kr 0.203 kr 0.238 kr 0.258 kr 0.240 kr 0.240 kr 0.204 kr 0.187 kr
kl 8-9 0.181 kr 0.183 kr 0.167 kr 0.167 kr 0.205 kr 0.219 kr 0.246 kr 0.269 kr 0.244 kr 0.251 kr 0.222 kr 0.209 kr
kl 9-10 0.198 kr 0.200 kr 0.182 kr 0.181 kr 0.222 kr 0.232 kr 0.257 kr 0.267 kr 0.247 kr 0.265 kr 0.235 kr 0.221 kr
kl 10-11 0.216 kr 0.219 kr 0.202 kr 0.200 kr 0.242 kr 0.249 kr 0.276 kr 0.281 kr 0.260 kr 0.277 kr 0.247 kr 0.234 kr
kl 11-12 0.218 kr 0.225 kr 0.207 kr 0.204 kr 0.242 kr 0.250 kr 0.280 kr 0.285 kr 0.265 kr 0.277 kr 0.249 kr 0.237 kr
kl 12-13 0.221 kr 0.227 kr 0.212 kr 0.207 kr 0.243 kr 0.250 kr 0.285 kr 0.286 kr 0.267 kr 0.279 kr 0.250 kr 0.238 kr
kl 13-14 0.214 kr 0.220 kr 0.206 kr 0.201 kr 0.235 kr 0.244 kr 0.279 kr 0.281 kr 0.263 kr 0.272 kr 0.243 kr 0.230 kr
kl 14-15 0.210 kr 0.214 kr 0.201 kr 0.196 kr 0.230 kr 0.238 kr 0.278 kr 0.287 kr 0.260 kr 0.266 kr 0.236 kr 0.223 kr
kl 15-16 0.207 kr 0.211 kr 0.196 kr 0.193 kr 0.225 kr 0.237 kr 0.294 kr 0.305 kr 0.272 kr 0.267 kr 0.236 kr 0.222 kr
kl 16-17 0.210 kr 0.216 kr 0.203 kr 0.197 kr 0.231 kr 0.248 kr 0.314 kr 0.315 kr 0.290 kr 0.288 kr 0.244 kr 0.228 kr
kl 17-18 0.207 kr 0.208 kr 0.195 kr 0.190 kr 0.225 kr 0.254 kr 0.305 kr 0.306 kr 0.285 kr 0.301 kr 0.248 kr 0.222 kr
kl 18-19 0.196 kr 0.194 kr 0.182 kr 0.178 kr 0.220 kr 0.257 kr 0.290 kr 0.292 kr 0.270 kr 0.287 kr 0.254 kr 0.212 kr
kl 19-20 0.188 kr 0.188 kr 0.176 kr 0.172 kr 0.231 kr 0.250 kr 0.278 kr 0.281 kr 0.260 kr 0.277 kr 0.254 kr 0.212 kr
kl 20-21 0.185 kr 0.183 kr 0.172 kr 0.178 kr 0.236 kr 0.239 kr 0.265 kr 0.271 kr 0.251 kr 0.266 kr 0.245 kr 0.226 kr
kl 21-22 0.183 kr 0.171 kr 0.164 kr 0.177 kr 0.214 kr 0.216 kr 0.243 kr 0.250 kr 0.233 kr 0.245 kr 0.224 kr 0.214 kr
kl 22-23 0.170 kr 0.160 kr 0.154 kr 0.159 kr 0.185 kr 0.191 kr 0.215 kr 0.224 kr 0.209 kr 0.218 kr 0.199 kr 0.189 kr
kl 23-24 0.160 kr 0.157 kr 0.148 kr 0.146 kr 0.169 kr 0.177 kr 0.200 kr 0.209 kr 0.196 kr 0.203 kr 0.185 kr 0.175 kr
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Därmed blir det samma kostnader som varierar beroende på varje timmes historiska
belastning men det blir även visuellt tydlig och lätt att veta hur kostnaderna ter sig under
varje månads timmar och hur dessa skiljer sig över månaderna. Detta alternativ erbjuder
mest fördelar och huruvida debiteringen ska ske enligt alternativ 1 eller 2 är upp till
elnätsbolaget som ska implementera detta. Alternativ 2 (schablonpriset) är generellt sett
billigare under alla månader på för- och eftermiddagarna men dyrare timkostnader
under natten och dagen jämfört med alternativ 1. De två alternativens
kostnadsvariationer över dygnets 24 timmar visualiseras i Figur 18 som visar på
skillnaderna i timdebitering för maj månad.

Figur 18: Jämförelse av pris per timme för maj månad. Debiteringsförslag 1 mot
debiteringsförslag 2.

Alternativ 1 speglar som tidigare nämnt den verkliga belastningen från kund bättre än
alternativ 2 och det är därför som detta alternativ rekommenderas. Systemet med de
månadsvisa förkodningarna (Figur 16) är även kompatibelt med denna kombination av
alternativen.
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6. Diskussion
Detta kapitel diskuterar resultatet och de rekommendationerna rörande timtarifferna
samt ger förslag för vidare forskning.

6.1 Diskussion av studiens resultat

6.1.1 Saknaden av förändringar i förbrukningsmönstret

Jämförelsen av de totala energidifferenserna fick fram att Sundvall hade stora
energimässiga skillnader mellan åren på 15 % vilket är mycket högre än
riksgenomsnittet som ligger på -0.83 %. Samtidigt så visade testerna på Sandvikens
kunder att de hade minskat sin totala förbrukning mellan åren på omkring -1.48 %.
Energidifferenserna visualiserade dels vilka månader och årstider som var intressanta
för de statistiska testerna samtidigt som den stora skillnaden mellan kundernas
elförbrukning i Sundsvalls och Sandvikens kundsegment tydliggjordes. Intressant är att
Sandviken har implementerat en ny tariff och en minskning i kundernas eluttag har
kunnat utläsas medan Sundsvall inte har det och deras kunder visade på en stor
procentuell ökning i elanvändning under samma tidsperiod. Problemet med att jämföra
med  riksgenomsnittet  är  att  det  är  ett  genomsnitt  som  jämförs  och  det  är  därför  inte
konstigt att två extrema motsatser har uppmätts. Fler kunder från olika delar av landet
som tillhör samma kundsegment behöver analyseras för att kunna slå fast att dessa
skillnader har lokala eller slumpmässiga påverkningar men detta är utanför denna
studies ramar.

Det som de statistiska testerna på medel-maxeffekten visade på var sedan att
Sandvikens p-värde från Students t-test var relativt lågt (0.094) och nära den satta
gränsen på 0.05 samtidigt som Sundsvalls p-värde mycket högt (0.715). Även om p-
värdet för Sandvikens kunder var lågt så betyder det fortfarande att de skillnader som
gick att utläsa måste tillskrivas slumpen, vilket även stämde för Sundsvalls kunder.
Resterande t-tester indikerade att inga signifikanta skillnader gick att utläsa ens på
månadsnivå. Sundsvalls månadsvisa uppdelning visade, intressant nog, på att i en
månad (mars) skiljde sig medelvärdena åt och detta ska enligt testerna inte tillskrivas
slumpen men då p-värdena för de angränsande månaderna var mycket högre så blir
mars månads p-värde mer ett extremvärde och denna förändring i förbrukningsmönster
kan inte anses bero på ett medvetet val. De övergripande testerna på Sandvikens kunder
(Tabell 6) visar i det fallet på mer långtgående förändringar i förbrukningsmönstret än
mars månad för Sundsvalls kunder. Men även om de testerna visade på att inga
signifikanta skillnader gick att utläsa i data så blev det tydligare när jämförelser med
standardavvikelsen gjordes. I de jämförelserna blev det tydligt varför inga signifikanta
skillnader gick att utläsa hos data då standardavvikelsen i data var allt för hög och
överlappande och det gick därför inte att utläsa några förändringar i
förbrukningsmönstret utan att tillskriva dessa slumpen och inte som ett medvetet val
från kund.
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χ2-testerna på gruppvariablerna visade på att även om den accepterade signifikansnivån
hade minskats (dvs. ökat chansen för typ-1 fel) så måste även de skillnader som fanns
tillskrivas slumpen. Därmed har det med statistiska bevis slagits fast att inga medvetna
förändringar har skett i förbrukningsmönstret utan de skillnader som gick att finna i
både Sundsvalls och Sandvikens kundsegment måste tillskrivas slumpen. Vad denna
saknad av förändring kan bero på är kundernas okunskap kring tariffen då även om
Sandviken har gått ut med information till kund att en ny tariff har införts så betyder det
inte att alla har tagit till sig denna nya debiteringsmodell. En annan förklaring kan vara
att kunderna inte brytt sig om att det har implementerats en ny elnätstariff. I dagsläget
krävs det att kunden läser på om tariffen för att där kunna planera sin elanvändning
utefter den men då de flesta av kunderna i kundsegmentet 35-63 Ampere är
företagskunder så finns det en risk att informationssökande gällande nätavgifter inte
förekommer i större utsträckning. Det är därför intressant att kunderna frågas ut om
deras förståelse kring implementeringen av tariffen då detta arbete valde att fokusera på
att analysera deras handlingar snarare än deras intentioner och förståelse. Intervjuer med
kunderna är planerade i det angränsade forskningsprojektet och det planeras starta under
våren 2017 och förhoppningsvis så kan dessa oklarheter kring förbrukningsmönstret
klaras upp där.

6.1.2 Effekttariffen mot spotprisbaserade elhandelsavtal

Denna studie hade även som mål att studera hur den marknadsstyrda effekttariffens
prissignaler förhåller sig mot spotprisbaserade elhandelsavtal och det som blev tydligt
efter körningarna var att mer data hade behövts för att kunna cementera några djupare
slutsatser. Bland annat hade data mot överliggande nät varit nyttigt då den totala
belastningen i Sandvikens lokalnät hade kunnat ge bra överblick av den historiska
generella belastningen i regionen. Då det inte är endast kunderna i kundsegmentet 35-63
Amperes förbruknings som är debiteringsgrundande utan det är alla kunder som är
kopplade till lokalnätet hos Sandviken som är det. Det finns en del intressanta saker att
ta till sig från spotprisernas timkostnader då den genomsnittliga dygnsdebiteringen har
de karaktärerer som effekttariffen önskas ha. Vidare studier med data mot överliggande
nät är dock något som rekommenderas och det skulle ge en bra beslutsgrund för
framtida förändringar på tariffen om valet att gå över till timvarierad tariff inte tas.

6.1.3 Variera effekttariffens prisnivåer timme till timme

Av de fem alternativen för att variera tariffen på timnivå så anser jag att alternativ 1
speglar kundernas historiska belastning i nätet bäst då den tar kundernas månadsvisa
förbrukning in i debiteringsgrunderna. Det är något som alla fem alternativ gör men de
andra fyra har mer generaliserade kostnadsincitament vilket inte ger samma koppling
till varje månads skilda förbrukningsmönster som alternativ 1 tar i beaktande. Den
timvisa uppdelningen av tariffen korresponderar även väl med prissignalerna från
effekttariffen då tariffen är konstruerad så att de totala kostnaderna ska stämma med de
historiska data. Lågförbrukningskunder och kunder med jämn förbrukning fick därmed
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en billigare avgift jämfört med effekttariffen medan högförbrukningskunder och kunder
med ojämn förbrukning fick en dyrare månadskostnad och fick därmed bära upp
totalkostnaderna för kundsegmentet. Detta känns mer rättvist för kund då enstaka höga
effekttoppar inte tripplar nätavgiften för kunder som annars har visat på jämn och låg
förbrukning. De kunder som konstant har ojämn förbrukning under dygnets olika
timmar är de som ställer till med problemen i nätet så det är logiskt att dessa ska få stå
för den större kostnaden än de som har enstaka toppar ibland. Detta speglar alla fem
alternativ i sina timkostnader.

Alternativ 1 och 2 är de alternativ som är tidsdifferentierade på 24 nivåer medan
alternativ 3,4 och 5 är tidsdifferentierade på 6 nivåer. Alternativ 1 speglar belastningen i
nätet på bäst sätt medan schablonpriset (alternativ 2) kan i det långa loppet ge
incitament till en jämnare förbrukning mellan månaderna. Frågan är då om
kostnadsincitamenten ska hållas generella eller spegla den säsongs- och månadsvisa
belastningen bättre då väder och vind kan påverka hur kund använder eluppvärmning
till exempel. Kunderna har ett annat förbrukningsmönster under vintern än under
sommaren och denna variation speglas bäst i alternativ 1 medan alternativ 2 är mer
robust och oföränderlig vilket kan leda till intäktsförluster för Sandviken under
vintermånaderna när det generellt sett är en mer spridd förbrukning. De färgkodade
alternativen är mer lika alternativ 1 i bemärkelsen att de varierar med varje månads
skilda förbrukningsmönster. Samtidigt så sker debiteringen på formen av fasta
nivåavgifter som varierar under dygnet i stil med hög- och låglasttider som den franska
färgkodade tariffen. Dock är färgtariffen på sex nivåer som har utvecklats i denna studie
mer kostnadsriktig då den följer dygnets belastningsvariationer på bättre vis.

Dessa fem alternativ har alla olika för- och nackdelar när det gäller kostnader för kund
och det är därför som den optimala lösningen är att färgkoda alternativ 1 då både en
kostnadsriktighet på formen av kostnader kopplade till belastningsprocenten per timme
fås med. Vidare så fås den pedagogiska färgkodningen från alternativ 3,4 och 5 med,
vilket gör det lätt för kund att se vilka tider som denne bör lägga sin förbrukning under.
Färgkodningen går även att utveckla över fler nivåer vilket skulle kunna implementeras
med fler färgnyanser. Dock så kan 24 olika färger bli missvisande för den måttligt
insatta varpå just sex olika färger i tarifferna valdes då detta blir mest överskådligt och
lättbegripligt. Gröna färger uppmuntrar till användning medan röda timmar avskräcker
från det. Gula och orangea tider är mellankostnaderna som måste vara med på en tariff
men som ändå ger signaler att kund bör börja tänka på hur mycket den förbrukar under
dessa timmar. Dessa förslag går att utveckla på många vis och det får inte allt plats i ett
examensarbete. Därför kan vidare studier göras i anknytning till mycket av det som
tagits upp.
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6.2 Vidare forskning

Då detta är en del av ett större forskningsprojekt så är det klart att det finns mycket mer
att forska om kring ämnet och nedan följer några förslag för vidare studier:

Elnätstariffers påverkan på nätkundernas förbrukningsmönster kan analyseras på flera
sätt och denna rapport har valt att analysera förbrukningsdata med statistiska verktyg
men till detta skulle även utförliga enkäter och intervjuer kunna sprida ljus över frågor
som annars måste besvaras i statistiska analyser. Därmed skulle intervjuer med
Sandvikens kunder vara bra för att se om de har förstått att tariffen har införts.

Analyser av förbrukningsmönstret med utomhustemperaturen som en oberoende
variabel är av intresse då liknande förändringar i förbrukningsmönster går att se hos
Sandvikens och Sundsvalls kunder där temperaturen är den mest allmänna
gemensamma nämnaren för kunder i denna del av landet.

Utveckla och undersöka de färgkodade timtarifferna är även en forskningspunkt där det
kan forskas vidare.
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7. Slutsatser
Detta examensarbete har därmed studerat eventuella förändringar i
förbrukningsmönstret och analyserat om dessa är ett direkt resultat av implementeringen
av den marknadsstyrda effekttariffen och kunnat se att inga statistiskt signifikanta
skillnader går att hitta. Därmed dras slutsatsen att kunderna inte har förändrat sitt
förbrukningsmönster och kund bör därför inte ha förstått tariffens incitament eller att
den har implementerats.

Vidare har rapporten även studerat hur tariffens prissignaler ter sig i förhållande till
prissignalerna från spotprisbaserade elhandelsavtal och studien har kunnat visa att
effekttariffen kan lära sig av spotprisernas timbaserade kostnadsincitament då dessa har
önskvärda kostnadsincitament.

Slutligen har examensarbetet även utvecklat tariffen genom att variera dess prisnivåer
från timme till timme med utgångspunkt från lastkurvan och analyserat om denna
debiteringsform ger bättre incitament till kund. Slutsatsen är att utvecklingen av den
tidsdifferentierade tariffen, alternativ 1, med färgkodning ger kunderna bra och
pedagogiska kostnadsincitament.
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Appendix A – Sandviken Energi Elnät AB:s
tariffkostnader

De kostnader som ges från Sandvikens hemsida och som har används i denna studies
ekonomiska beräkningar.

Tabell XA. Fasta elnätsavgiften för Sandvikenenergis kunder fr.o.m. 2015-05-01 och
tillsvidare.

Huvudsäkringens
storlek (A)

Exkl
moms
kr/år

Inkl
moms
kr/år

35A-63A 4 341 5 426

Källa: Sandvikenenergi, (2016b)

Tabell YA. Månadseffektavgifter för Sandvikenenergis kunder.

Källa: Sandvikenenergi, (2016b)

Pris fr.o.m.
Dec 2016
/Månad

Kr/kW exkl.
moms/mån

Kr/kW Inkl
moms/mån

Pris fr.
Maj
2015 till
Dec
2016

Kr/kW exkl.
moms/mån

Kr/kW Inkl
moms/mån

Januari 71 88.75 74 92.5
Februari 68 85 66 82.5
Mars 62 77.50 64 80
April 52 65 52 65
Maj 45 56.25 44 55
Juni 42 52.50 42 52.5
Juli 41 51.25 41 51.25
Augusti 41 51.50 42 52.5
September 50 62.25 53 66.25
Oktober 59 73.75 60 75
November 69 86.25 61 76.25
December 75 93.75 76 95



Appendix B – De sex färgkodade timnivåerna
Tabell XB. De sex nivåerna. Genomsnittlig uträkning för de två årsintervallen 2014-

2015 och 2015-2016.

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Max: 5.08% 5.28% 5.28% 5.17% 4.99% 4.97% 5.31% 5.15% 5.11% 5.08% 4.85% 4.91%
Min: 2.95% 2.84% 2.77% 2.87% 3.23% 3.20% 3.17% 3.24% 3.31% 3.30% 3.27% 3.32%
Diff: 2.13% 2.44% 2.52% 2.30% 1.77% 1.77% 2.14% 1.91% 1.80% 1.78% 1.58% 1.59%
Diff/6: 0.35% 0.41% 0.42% 0.38% 0.29% 0.29% 0.36% 0.32% 0.30% 0.30% 0.26% 0.26%
Nivå 1 2.95% 2.84% 2.77% 2.87% 3.23% 3.20% 3.17% 3.24% 3.31% 3.30% 3.27% 3.32%
Nivå 2 3.30% 3.24% 3.19% 3.25% 3.52% 3.49% 3.53% 3.56% 3.61% 3.60% 3.54% 3.58%
Nivå 3 3.66% 3.65% 3.61% 3.64% 3.82% 3.79% 3.89% 3.88% 3.91% 3.89% 3.80% 3.85%
Nivå 4 4.01% 4.06% 4.03% 4.02% 4.11% 4.08% 4.24% 4.19% 4.21% 4.19% 4.06% 4.11%
Nivå 5 4.37% 4.46% 4.45% 4.40% 4.40% 4.38% 4.60% 4.51% 4.51% 4.49% 4.32% 4.38%
Nivå 6 4.72% 4.87% 4.86% 4.79% 4.70% 4.67% 4.96% 4.83% 4.81% 4.79% 4.59% 4.64%
Max 5.08% 5.28% 5.28% 5.17% 4.99% 4.97% 5.31% 5.15% 5.11% 5.08% 4.85% 4.91%

Tabell YB. Alternativ 3: De sex nivåernas kostnader [kr/kWh/h].

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Nivå 1 0.137 0.133 0.121 0.124 0.165 0.175 0.199 0.208 0.198 0.204 0.180 0.169
Nivå 2 0.152 0.150 0.137 0.139 0.179 0.190 0.220 0.227 0.214 0.221 0.193 0.181
Nivå 3 0.167 0.167 0.153 0.154 0.193 0.205 0.240 0.245 0.231 0.238 0.207 0.194
Nivå 4 0.181 0.183 0.169 0.168 0.207 0.219 0.260 0.264 0.247 0.255 0.220 0.206
Nivå 5 0.196 0.200 0.185 0.183 0.221 0.234 0.280 0.283 0.263 0.272 0.233 0.219
Nivå 6 0.211 0.217 0.201 0.198 0.234 0.249 0.300 0.301 0.280 0.289 0.247 0.231

Tabell ZB. Alternativ 4: De sex nivåernas kostnader [kr/kWh/h].

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Nivå 1 0.133 0.127 0.117 0.130 0.161 0.171 0.193 0.204 0.193 0.198 0.178 0.167
Nivå 2 0.150 0.151 0.141 0.146 0.183 0.192 0.217 0.228 0.213 0.219 0.189 0.175
Nivå 3 0.164 0.162 0.149 0.161 0.185 0.203 0.242 0.237 0.233 0.242 0.203 0.189
Nivå 4 0.185 0.185 0.170 0.176 0.205 0.217 0.261 0.261 0.246 0.258 0.223 0.211
Nivå 5 0.197 0.202 0.182 0.192 0.221 0.236 0.281 0.283 0.265 0.273 0.235 0.220
Nivå 6 0.212 0.219 0.203 0.207 0.236 0.250 0.305 0.309 0.288 0.292 0.248 0.232

Tabell WB. Alternativ 5: De sex nivåernas kostnader [kr/kWh/h].

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Nivå 1 0.140 0.141 0.131 0.130 0.160 0.169 0.201 0.206 0.193 0.198 0.169 0.160
Nivå 2 0.157 0.159 0.147 0.146 0.180 0.190 0.226 0.232 0.217 0.222 0.190 0.180
Nivå 3 0.175 0.177 0.164 0.163 0.200 0.212 0.251 0.257 0.241 0.247 0.211 0.200
Nivå 4 0.175 0.177 0.164 0.163 0.200 0.212 0.251 0.257 0.241 0.247 0.211 0.200
Nivå 5 0.192 0.194 0.180 0.179 0.220 0.233 0.276 0.283 0.265 0.272 0.233 0.220
Nivå 6 0.210 0.212 0.196 0.195 0.240 0.254 0.301 0.309 0.289 0.297 0.254 0.240



Appendix C – Färgkodade månader i procent
Tabell XC. Genomsnittliga procentuella belastningen för de två senaste åren med

färgkodning för intervallen.

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
kl 0-1 3.58% 3.59% 3.60% 3.49% 3.35% 3.30% 3.26% 3.32% 3.37% 3.36% 3.45% 3.52%
kl 1-2 3.52% 3.54% 3.52% 3.45% 3.30% 3.26% 3.21% 3.28% 3.33% 3.32% 3.41% 3.49%
kl 2-3 3.49% 3.38% 3.44% 3.41% 3.25% 3.23% 3.17% 3.24% 3.31% 3.30% 3.27% 3.46%
kl 3-4 3.32% 2.99% 3.09% 3.37% 3.23% 3.20% 3.17% 3.24% 3.31% 3.30% 3.37% 3.45%
kl 4-5 3.07% 2.87% 2.80% 3.18% 3.30% 3.29% 3.26% 3.34% 3.40% 3.41% 3.48% 3.47%
kl 5-6 2.95% 2.84% 2.77% 2.87% 3.33% 3.45% 3.42% 3.51% 3.57% 3.60% 3.56% 3.32%
kl 6-7 3.20% 3.12% 3.00% 3.03% 3.28% 3.72% 3.71% 3.79% 3.83% 3.85% 3.56% 3.39%
kl 7-8 3.73% 3.74% 3.62% 3.63% 3.73% 3.94% 4.02% 4.23% 4.22% 4.06% 3.89% 3.87%
kl 8-9 4.21% 4.27% 4.18% 4.16% 4.22% 4.23% 4.16% 4.40% 4.29% 4.26% 4.25% 4.30%
kl 9-10 4.57% 4.67% 4.55% 4.52% 4.57% 4.48% 4.35% 4.37% 4.35% 4.48% 4.48% 4.55%
kl 10-11 4.96% 5.11% 5.05% 5.00% 4.98% 4.81% 4.65% 4.59% 4.58% 4.69% 4.71% 4.83%
kl 11-12 5.03% 5.24% 5.18% 5.09% 4.98% 4.86% 4.74% 4.65% 4.66% 4.70% 4.76% 4.89%
kl 12-13 5.08% 5.28% 5.28% 5.17% 4.99% 4.84% 4.82% 4.67% 4.69% 4.73% 4.78% 4.91%
kl 13-14 4.93% 5.12% 5.16% 5.03% 4.85% 4.72% 4.72% 4.59% 4.62% 4.61% 4.64% 4.74%
kl 14-15 4.79% 4.97% 5.02% 4.90% 4.73% 4.60% 4.70% 4.68% 4.58% 4.51% 4.50% 4.60%
kl 15-16 4.75% 4.90% 4.90% 4.82% 4.64% 4.58% 4.97% 4.99% 4.79% 4.52% 4.49% 4.57%
kl 16-17 4.88% 5.03% 5.08% 4.93% 4.75% 4.81% 5.31% 5.15% 5.11% 4.88% 4.66% 4.71%
kl 17-18 4.77% 4.83% 4.87% 4.73% 4.64% 4.91% 5.15% 5.00% 5.01% 5.08% 4.74% 4.58%
kl 18-19 4.54% 4.53% 4.54% 4.44% 4.54% 4.97% 4.90% 4.78% 4.76% 4.87% 4.85% 4.37%
kl 19-20 4.36% 4.39% 4.40% 4.29% 4.75% 4.86% 4.71% 4.59% 4.58% 4.69% 4.84% 4.37%
kl 20-21 4.34% 4.26% 4.30% 4.46% 4.86% 4.63% 4.48% 4.42% 4.42% 4.50% 4.69% 4.65%
kl 21-22 4.26% 3.97% 4.10% 4.44% 4.41% 4.19% 4.10% 4.08% 4.09% 4.14% 4.29% 4.43%
kl 22-23 3.96% 3.71% 3.85% 3.97% 3.81% 3.70% 3.63% 3.66% 3.68% 3.70% 3.79% 3.91%
kl 23-24 3.72% 3.65% 3.72% 3.64% 3.50% 3.43% 3.37% 3.42% 3.44% 3.44% 3.54% 3.61%
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Figur XD. Lastprofilen för Sandviken Energi Elnät AB:s kunder, första maj till sista
april. [A]: verkliga lasten på timnivå. [B]: Genomsnittliga lasten per dag.

Figur YD. Lastprofilen för Sundsvall Elnät AB:s kunder, första maj till sista april.
[A]: verkliga lasten på timnivå. [B]: Genomsnittliga lasten per dag.

Appendix D – Vardagarnas lastprofil

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

1 18 35 52 69 86 10
3

12
0

13
7

15
4

17
1

18
8

20
5

22
2

23
9

25
6

kW
h/

h
Dag

Lastprofil medel per dag
[kWh/h]

Maj 2014 - Apr 2015
Maj 2015 - Apr 2016

B


