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Abstract

Dynamic tariffs - incentives for a more efficient use of
the distribution grid

Anna Nilsson

Political goals for more renewables in the energy system may spur an 
increasing amount of distributed energy in the distribution grid. 
This development, along with new loads such as the charging of 
electric vehicles, raises new challenges the distribution grid 
operators and may lead to costly investments. Demand side management 
could facilitate a more efficient use of the grid and has been 
presented as a more cost-effective alternative to infrastructure 
investments. One of the tools to steer the demand side is by 
different grid tariff structures.
 
This thesis assesses dynamic household grid tariffs as a means for 
distribution grid operators to manage limitations on voltage 
variations and thermal loads on grid components. In addition to this 
the tariff should also lead to a more efficient use of the low 
voltage distribution grid by reducing the network losses and the 
electricity fed into the grid from the medium voltage grid. 

In order to evaluate the tariffs a method that is integrating an 
optimization model for the customer behavior with a grid model is 
used. In the optimization model the electricity load and generation 
profiles for different customers are simulated. The active customers 
have the possibility to cost optimize their electricity usage by 
using stationary batteries, while passive customers lacks this 
advantage. Three scenarios with different shares of active and 
passive customers are simulated in two types of low voltage grids; 
one rural and one urban.

The results from the simulations indicate that a power based fee, 
based on the maximum power peak of the consumer, is needed in order 
to reduce the negative impacts in a grid with a large amount of 
customers actively engaging in cost optimization. However, a power 
fee based on one single power peak also leads to an electricity 
usage pattern characterized by a stepwise increase in power usage 
throughout the month and a power peak in the end of the month. This 
has implications for how the power fee should be designed.

No clear distinction could be seen between the effects of dynamic 
and more static tariffs. However the method developed in the thesis 
could be used in further studies to investigate the effects of 
various tariff structures in different grids even more thoroughly.

ISSN: 1650-8300, UPTEC ES17 019
Examinator: Petra Jönsson
Ämnesgranskare: Cajsa Bartusch
Handledare: Fredrik Carlsson och Peter Söderström



1 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

För att kunna hantera en ökad anslutning av förnybar, variabel elproduktion och 

efterfrågan på elektricitet kan det komma att krävas omfattande investeringar i elnäten. 

Som ett alternativ till kostsamma investeringar har efterfrågeflexibilitet presenterats som 

en lösning, bland annat för att utnyttja det elektriska systemet mer effektivt. 

Efterfrågeflexibilitet handlar om att kunderna frivilligt ändrar sin elanvändning till följd av 

någon typ av incitament. En typ av incitament som elnätsföretag kan använda för att styra 

sina kunder i eldistributionsnäten är elnätstariffen, den avgift som slutkunderna betalar 

till elnätsbolag för leveransen av elektricitet. Det diskuteras att elnätstarifferna bör 

utformas mer dynamiskt, det vill säga variera över tid, för att ge kunderna incitament att 

vara mer flexibla.  

Syftet med det här arbetet att ta fram en elnätstariff som ger elnätsföretag möjlighet att 

hantera lokala tekniska begränsningar i eldistributionsnötet, såsom krav på 

spänningsstabilitet och gränser för termisk belastning på nätets komponenter, genom att 

påverka kundernas efterfrågan. Målet är att tariffen ska också ska ge en mer effektiv 

användning av eldistributionsnätet genom att reducera nätförluster och inmatningen från 

överliggande nät. 

De dynamiska tariffer som testas i arbetet föreslås vara baserade på den prognosticerade 

eller historiska inmatningen från överliggande nät. För att testa tarifferna används en 

metod där en optimeringsmodell kombineras med en nätmodell. I optimeringsmodellen 

simuleras elanvändningen hos hushållskunder som har en solcellsanläggning och en elbil. 

Den aktiva kunden optimerar sin elanvändning med hjälp av ett stationärt batteri, bland 

annat utifrån den signal som elnätstariffen sänder, medan en passiv kund inte har 

möjlighet att kostnadsoptimera sin elanvändning. Elektricitet som kunderna väljer att 

mata ut och in i elnätet simuleras i två typnät och för tre olika scenarier. Varje scenario har 

olika hög andel av aktiva kunder. Resultatet från nätsimuleringen utvärderas dels utifrån 

om nätet har utnyttjats på ett effektivare sätt men också om lokala tekniska begränsningar 

har kunnat hanteras bättre. 

Resultatet visar vikten av att en dynamisk elnätstariff har en effektkomponent, som 

baseras på den maximala uttagna effekten, när en hög andel av aktiva kunder finns i nätet. 

De aktiva kunderna maximerar sin utmatning av elektricitetet under de timmar på dygnet 

som den totala kostnaden är som lägst vilket bidrar till att lasttoppar skapas i elnätet. 

Effektavgifterna kan dock se till så att dessa lasttoppar begränsas, vilket i sin tur har en 

positiv effekt på de utvärderingsparametrar som studeras i arbetet. En effektkomponent 

bidrar dock också till att effektuttaget för de aktiva kunderna är som högst i slutet av 

månaden, vilket har implikationer för hur debiteringen av effektavgiften bör ske. 

De dynamiska effekttarifferna som testas är resultatmässigt likvärdiga med de mer 

konventionella effekttariffer som också analyseras. Slutsatsen är därför att vidare studier 

krävs för att kunna avgöra hur en dynamisk tariff på ett bättre sätt kan ta hänsyn till lokala 

nätbegränsningar än en mer statisk tariff. För att göra detta kan den metod som utvecklats 

i detta arbete, och som kombinerar en optimeringsmodell med en nätmodell, användas. 

  

 



Exekutiv sammanfattning 

I detta examensarbete studeras hur olika typer av elnätstariffer kan ge elnätsföretag en 

ökad möjlighet att hantera lokala tekniska begränsningar i eldistributionsnötet, såsom 

krav på spänningsstabilitet och gränser för termisk belastning på nätets komponenter, 

genom att påverka hushållskundernas efterfrågan på elektricitet. Tarifferna studeras 

också utifrån sin påverkan på en mer effektiv användning av eldistributionsnätet genom 

att medverka till en reduktion av nätförluster och inmatningen från överliggande nät. 

Resultatet från arbetet visar framförallt på betydelsen av en effektkomponent, det vill säga 

att en del av elnätstariffen baseras på den maximala uttagna effekten, när en hög andel av 

aktiva kunder finns i nätet. Eftersom de aktiva kunderna maximerar sin utmatning av 

elektricitetet då den totala kostnaden för elektricitet är som lägst skapas lasttoppar i 

elnätet under dessa tider. En effektkomponent kan dock medverka till att lasttopparna 

begränsas, vilket dels påverkar hanteringen av de lokala tekniska begränsningar och 

dessutom bidrar till en mer effektiv användning av eldistributionsnätet. Den 

effektbaserade komponenten medverkar dock också till att effektuttaget för de aktiva 

kunderna är som högst i slutet av månaden, vilket har implikationer för hur debiteringen 

av effektavgiften bör ske. 

Vid beslut om en framtida tariff rekommenderas att ett elnätsföretag beaktar både den 

begränsande effekten på lasttopparna och det månadsvisa utseendet för effektuttaget som 

en effektkomponent kan ge upphov till. 
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Enheter och beteckningar 
 

A Ampere 
I ström 
P aktiv effekt 
p.u. per unit 
Ω Ohm  
R resistans 
S skenbar effekt 
U spänning 
V Volt 
VA Voltampere 
W Watt 
Wh Wattimme 
Wp Watt peak 
X reaktans 
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1. Inledning 

I januari 2017 presenterade Energikommissionen ett antal förslag för den framtida 

svenska energipolitiken varav ett är att Sverige ska ha 100 % förnybar energi fram till 

2040 [1]. Inom den Europeiska Unionen (EU) ställs också krav på en ökad andel förnybart 

i energisystemet, dels i form av bindande krav för både 2020 och 2030 men också i den 

långtidsplan som unionen har för energipolitiken fram till år 2050 [2].  

Med politiska ambitioner om en ökad andel förnybar energi följer också nya krav på den 

infrastruktur som utgör det elektriska systemet. Det svenska elsystemet har hittills haft en 

tydlig hierarkisk struktur med effektflöden i en riktning, från centrala 

produktionsanläggningar med relativt förutsägbar produktion, via transmissionsnät och 

distributionsnät ut till slutkunden. Nu kommer samma system behöva kunna hantera att 

allt mer variabel produktion ansluts på lägre spänningsnivåer, så kallad distribuerad 

produktion, men också en ökande anslutning av kunder och därmed en allt högre last. Med 

denna utveckling ökar kraven på flexibilitet, det vill säga att produktion och konsumtion 

kan balanseras mer dynamiskt, men också utmaningen med att hantera 

överföringsbegränsningar, såsom termiska begränsningar på ledningar och krav på 

spänningsstabilitet, som finns i elnäten [3].  

För att kunna hantera en ökande anslutning av förnybar, variabel elproduktion till 

distributionsnätet samt den ökande efterfrågan på elektricitet krävs omfattande 

investeringar [4]. Som ett alternativ till kostsamma investeringar i infrastrukturen har 

efterfrågeflexibilitet presenterats som en lösning. Dels kan det bidra till att det elektriska 

systemet används mer effektivt, men också till att öka flexibiliteten i nätet och samtidigt 

hantera de tekniska begränsningarna [3]. Efterfrågeflexibilitet kan definieras som: 

”En frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet 

under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av 

incitament” [5]. 

Det tydligaste incitamentet som ett elnätsföretag kan arbeta med för att styra kundernas 

efterfrågan på elektricitet är den avgift, elnätstariffen, som slutkunderna betalar till 

elnätsföretaget för den el som levereras till dem [3]. Elnätstariffen utgör tillsammans med 

elhandelspriset och energiskatten huvudparten av den kostnad för elektricitet som en 

hushållskund har. Vanligtvis består elnätstariffen för kunder på lägre säkringsnivå av en 

fast och en rörlig del, där den rörliga delen avgörs av mängden uttagen energi. Ett antal 

elnätsbolag har dock infört en effekttariff för sina hushållskunder, med syftet att jämna ut 

kundernas eluttag, och även Vattenfall Eldistribution har tagit ett strategiskt beslut om att 

införa en effekttariff även för kunder på lägre säkringsnivå [6]. Idag har företaget en 

effekttariff för kunder med minst 80 A säkring. 

Även om effekttariffer kan hjälpa till att jämna ut lasten på nätet något, tar de inte hänsyn 

till de tekniska begränsningar som kan finnas lokalt i distributionsnätet. Det är därmed av 

intresse för Vattenfall Eldistribution, och övriga elnätsbolag, att utvärdera olika alternativ 

till hur de kan utforma en signal till slutkunden om att det finns en begränsning i 

distributionsnätet och på så vis styra kunden och få en mer effektiv användning av nätet. 
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1.1. Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram en elnätstariff som ger elnätsföretag möjlighet att hantera 

lokala tekniska begränsningar i eldistributionsnötet, såsom krav på spänningsstabilitet 

och gränser för termisk belastning på nätets komponenter genom att påverka kundernas 

efterfrågan. Målet är att tariffen ska ge en mer effektiv användning av eldistributionsnätet 

genom att reducera nätförluster och inmatningen från överliggande nät. 

1.2. Frågeställning 

Hur kan elnätsbolagen integrera en signal om en lokal teknisk begränsning i 

eldistributionsnätet i en elnätstariff med resultatet att nätet också används på ett 

effektivare sätt? 

1.3. Metod 

För att ge stöd till tariffutformningen, samt för att formulera bakgrunden till arbetet, har 

en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudie har fokuserat på tidigare studier som 

gjorts kring efterfrågeflexibilitet och tariffutformning. Metoden som därefter används för 

att studera effekten av olika tariffer bygger på att en tidigare utvecklad kundmodell 

integreras med en modell för eldistributionsnät. För att simulera effekterna av tarifferna 

på hushållskundernas elanvändning, samt den kostnadsändring som de skulle innebära 

för kunderna, har en modell som har utvecklats inom Vattenfall R&D använts. Modellen för 

kundernas elanvändning bygger på en optimeringsalgoritm som minimerar kostnaderna 

för kundernas utmatade och inmatade elektricitet ifrån eldistributionsnätet utifrån de 

förutsättningar som sätts av prissignaler, prognoser för solelproduktion samt behovet av 

elbilsladdning och hushållsel. Kundernas utmatade och inmatade elektricitet har därefter 

simulerats i två typnät, ett stadsnät och ett landsbygdsnät, i nätsimuleringsverktyget 

PSS®E. Genom resultaten från simuleringarna i kund- och nätmodellen har tarifferna 

utvärderats utifrån sin påverkan på en effektiv användning av näten och huruvida de kan 

användas för att hantera lokala begränsningar. 

1.4. Avgränsningar 

Med hänsyn till tidsramen för examensarbetet har ett antal avgränsningar gjorts. Arbetet 

fokuserar på utmatningstariffer för hushållskunder i eldistributionsnätet. Någon hänsyn 

tas inte till prissättningen på högre spänningsnivåer eller för inmatning av elektricitet. Att 

arbetet avgränsas till elnätstariffen innebär också att elmarknaden inte studeras, och en 

högre grad av flexibla kunder i eldistributionsnätet antas heller inte ha någon effekt på 

denna. Vidare antas kunderna handla antingen helt ekonomiskt irrationellt, det vill säga 

att de inte alls tar hänsyn till ekonomiska variabler vid sina beslut, eller helt ekonomiskt 

rationellt utifrån ett kostnadsminimerande perspektiv. I verkligheten är kundernas beslut 

kring sin elanvändning betydligt mer komplext än så. Ytterligare en avgränsning som görs 

berör dagens lagstiftning. Då reglering av elmarknaden och elnätsbolag kan komma att 

ändras i framtiden kommer de regleringsmässiga ramar som idag finns för tariffer att 

behandlas som flexibla. Syftet med arbetet är att visa vad som skulle kunna gå att göra 

med elnätstariffen utan de krav som dagens reglering ställer.  
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1.5. Tidigare studier 

De tidigare teoretiska studier som har gjorts kring efterfrågeflexibilitet och 

tariffstrukturer i en svensk kontext har bland annat fokuserat på kostnadsändringar hos 

elnätsbolag genom olika åtgärdsprogram för ökad efterfrågeflexibilitet. I [7] betonas 

exempelvis att topplaster är det som framför allt är drivande för kostnaderna för driften 

av elnäten då det är dessa som ligger till grund för dimensioneringen av näten och därmed 

påverkar framtida investeringar. Artikelns författare pekade också på att det 

huvudsakligen är nätförluster, kostnaden mot överliggande nät samt kostnaden för 

framtida investeringar som kan reduceras med hjälp av olika typer av 

laststyrningsåtgärder.  

Ett antal empiriska studier kring hur implementeringen av olika tariffer har påverkat 

elkundernas beteenden och förbrukningsprofiler i eldistributionsnäten har också 

genomförts. I [8], [9] och [10] undersöktes exempelvis effekterna av tidsdifferentierade 

effekttariffer som har implementerats i Sala-Hebys och Sollentunas elnät. Resultatet av 

dessa studier var att kunderna reducerat sin topplast något, men att effekten var marginell 

och att en lastförflyttning främst syntes hos villakunder. Resultaten från andra empiriska 

studier redovisas löpande i bakgrundsdelen av det här examensarbetet. 

De arbeten som har gjorts kring lokala begränsningar och tariffutformning i en svensk 

kontext är begränsade. I [11] jämfördes hur en konventionell energitariff och en 

effekttariff, baserad på den högsta effekttoppen under en månad eller ett dygn, skulle 

kunna påverka incitamenten för kunderna att planera sin energianvändning och de 

elektriska parametrarna i distributionsnätet utifrån en förändrad efterfrågan. Resultatet 

av studien var att en effekttariff skulle kunna öka de möjliga kostnadsbesparingarna för en 

aktiv kund jämfört med en energitariff. De största kostnadsbesparingarna skulle kunna 

göras av kunder som genom att de har en elbil har möjlighet att vara mer flexibla i sin 

elanvändning. Effekterna i nätet var att topplasten i ett system med kostnadsoptimerande 

kunder och en energibaserad tariff ökade, men samma effekt erhölls inte med en 

effekttariff. Nätförlusterna, överbelastningen på transformatorer och 

spänningsvariationerna ökade däremot för båda tarifferna i ett system med aktiva kunder, 

med störst negativ effekt för en energitariff. Sammantaget pekade studien på att 

elnätsbolag genom att introducera en effekttariff kan avhjälpa vissa av problemen i nätet, 

men att nya problemen uppstår om en stor andel av kunderna i nätet agerar aktivt utifrån 

prissignalerna.  

I övrigt har mycket lite skrivits om tariffutformning och lokala begränsningar i 

eldistributionsnätet i en svensk kontext, vilket motiverar det här examensarbetet.  

1.6. Disposition 

I Kapitel 2 ges en bakgrund till Sveriges elsystem, eldistributionsnätet och dess tekniska 

begränsningar, konceptet efterfrågeflexibilitet samt tariffer. Därefter presenteras den 

metod som används med de modeller som har utnyttjats samt de simuleringar som 

genomförs i Kapitel 3. Resultatet från simuleringarna presenteras och analyseras i Kapitel 

0 och diskuteras sedan i Kapitel 5. En slutsats och förslag för vidare studier går att läsa i 

Kapitel 6 respektive 7.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras information som kan vara läsaren behjälplig vid läsningen av 

senare delar av arbetet. I 2.1 ges en översikt över det svenska elektriska systemet och 

eldistributionsnätets utmaningar, kostnader och tekniska begränsningar introduceras i 

2.2. Vidare presenteras begreppet efterfrågeflexibilitet i 2.3 och i 2.4 ges en introduktion 

till dagens elnätstariffer, den reglering som påverkar dessa samt några av de dynamiska 

tariffer som diskuteras inom bransch och akademi.  

2.1. Sveriges elektriska energisystem 

Sveriges elektriska energisystem bygger på två viktiga delar vilka illustreras i Figur 1 

nedan: elnätet där transporten av elektricitet sker från elproducenter till elanvändare, och 

elmarknaden där handeln med elektrisk energi sker. En kort introduktion till dessa två 

delar följer nedan.  

 

Figur 1 Elnätet och elmarknaden. Används med tillstånd av Svenska Kraftnät.  
Källa: http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/drift-och-marknad/elens-vagar/ 

2.1.1. Elnätet 

Det svenska elnätet består av tre olika typer av nät: stamnät, regionnät och lokalnät [12]. I 

stamnätet, eller transmissionsnätet, sker överföringen av el på långa avstånd och med hög 

spänning, 220 till 400 kV. Regionnätet, som matas av stamnätet, har spänningsnivåer på 

mellan 40 till 130 kV och matar i sin tur lokalnätet, eller eldistributionsnätet som det 

härmed benämns i detta arbete. Det som karaktäriserar eldistributionsnätet är att det 

handlar om överföring på relativt korta avstånd med en spänning på 40 kV eller lägre. 

Distributionsnätet är uppdelat på mellanspänningsnivå och lågspänningsnivå, åtskiljda av 

en nätstation. Vattenfall Eldistribution definierar mellanspänning som 1-36 kV och 

lågspänning som allt under 1 kV, vanligtvis har dock lågspänningsnätet en spänning på 

400 V [13]. 
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2.1.2. Elmarknaden 

För att se till så att det ska finns en balans mellan produktion och konsumtion av elektrisk 

energi utnyttjas en marknad för handel med elektricitet. Ett antal viktiga aktörer påverkar 

denna marknad: 

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den svenska tillsynsmyndigheten som har som 

huvudsakligt uppdrag att arbeta för att Sverige ska ha väl fungerande energimarknader 

[14]. Som verktyg för detta har Ei exempelvis Ellagen (1997:857) [15]. 

Svenska Kraftnät (SvK) ansvarar för att underhålla och utveckla det svenska stamnätet 

samt för den fysiska balansen och frekvensen i elsystemet [16]. För att elmarknaden ska ta 

hänsyn till kapacitetsbegränsningar i stamnätet använder sig SvK av zonprissättningen 

[17]. Detta innebär att elmarknadspriserna blir olika mellan zonerna då det finns fysiska 

överföringsbegränsningar. Begränsningar inom zonerna kan därefter korrigeras med hjälp 

av mothandel, vilket innebär att producenter ges ekonomisk kompensation för att hjälpa 

till att hantera begränsningarna. 

Nord Pool ansvarar för marknadsplatsen för handel med energi [18]. De sköter bland 

annat dagen-före marknaden där 360 aktörer deltar varje dag för att handla elektricitet 

med leverans nästkommande dag, och där det så kallade spotpriset sätts.  

Elnätsbolag är de företag som genom koncession har rätt att bedriva elnätsverksamhet 

inom ett visst område [19]. Eftersom att det är ekonomiskt irrationellt att bygga parallella 

nät har elnätsbolagen en ställning som brukar beskrivas som naturligt monopol och de 

regleras därför av Ei. I Sverige finns 21 stycken regionsnätsägare och 165 stycken 

distributionsnätsägare [20]. För att kunna täcka utgifterna för elnätsverksamheten 

debiterar nätägaren sina kunder, som kan vara underliggande nät eller 

slutkonsumenterna, en nättariff.  

Elhandelsföretag handlar elektricitet åt sina kunder på Nord Pool. Som avgift för detta 

debiterar de sina kunder ett elhandelspris som förutom spotpriset också ska täcka 

kostnaden för elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool, eventuellt 

elhandelspåslag samt energiskatt och moms [21].  

Elproducenter och elanvändare är också viktiga aktörer på marknaden. Producenter 

producerar och säljer sin elektricitet på elmarknaden. Användarna kan vara exempelvis 

industrier eller hushåll och de handlar sin el via en elhandlare eller, om de är tillräckligt 

stora, direkt på Nord Pools marknad [22]. Användarna betalar dels för den el de använder, 

i form av elhandelspriset, men också en elnätstariff för att få elen överförd. 

  



6 
 

2.2. Eldistributionsnätet 

Eldistributionsnätet är i den del av elsystemet som är i fokus för detta arbete och för att få 

en överblick över de viktiga aspekterna av denna del av nätet presenteras i 2.2.1 

elnätsbolagens kostnader för nätverksamhet och i 2.2.2 gås tekniska begränsningar i 

eldistributionsnätet igenom.  

2.2.1. Kostnader för distributionsnätsverksamhet 

Kostnaderna som elnätsföretaget har för sin elnätsverksamhet kan delas in i 

kapitalkostnader för investeringar och kostnader för driften av verksamheten [23]. De tre 

stora kostnadsposterna som tidigare har kopplats till ett effektivt utnyttjande av nätet är 

framför allt nätförluster, kostnad mot överliggande nät samt framtida investeringar. 

Nätförluster  

Majoriteten av elnätsföretagen i Sverige redovisar nätförluster på mellan 3-6 %, och sedan 

2006 har bara ett fåtal haft nätförluster på över 10 % [23]. För att kompensera för 

nätförlusterna har elnätföretagen tillstånd att handla med el.   

Nätförluster kan delas upp i tekniska och icke-tekniska förluster. Tekniska förluster kan 

exempelvis vara strömberoende förluster som är proportionella mot strömmen i kvadrat 

(t.ex. värmeutveckling), icke-strömberoende förluster (t.ex. tomgångsförluster) samt 

koronaförluster som uppkommer vid högre spänningsnivå. De icke-tekniska förlusterna är 

bland annat den energi som används för att anläggningarna i nätet ska fungera optimalt 

(t.ex. kylning av en transformator), illegala kopplingar i nätet, energiuttag där det saknas 

mätare (t.ex. för gatubelysning) samt feldebiterad energikonsumtion.  

Kostnad mot överliggande nät 

Matande nät till distributionsnätet är regionnätet och eldistributionsnätsägare måste 

betala en avgift för sina anslutningspunkter till detta överliggande nät. För att få en 

överblick över hur denna avgift ser ut har prislistor från de tre största regionnätsägarna, 

Ellevio [24], E.ON [25] och Vattenfall [26], använts. Regionnätsavgiften består typiskt av 

en fast avgift (kr/år), en avtalad årseffektavgift för maximalt uttag (kr/kW, år) samt en 

överföringsavgift (öre/kWh). Regionnätstarifferna kan också medge en viss uttagsnivå för 

reaktiv effekt. Dessutom kan det finnas med en kostnad för överuttag om uttaget 

överstiger en avtalad nivå för aktiv och/eller reaktiv effekt.  

Framtida investeringar  

Framtida investeringar handlar både om att investera i helt nya komponenter och att 

uppgradera befintliga [7]. Utgångspunkten vid planeringen av elnät är att nätet ska vara 

flexibelt för framtida effektbehov, som påverkas av nya uttagspunkter och produktion, 

samt att det ska uppfylla krav de krav som ställs på ett antal elkvalitetsparametrar [13]. 

Elnäten dimensioneras för en lång tid framåt vilket gör att det är svårt att förutse 

utvecklingen av effektbehovet. Eftersom det kostar mer att underinvestera i näten än att 

överinvestera menar Söder m.fl. i [27] att det därför är ekonomiskt rationellt att bygga för 

mycket jämfört med vad som prognosticeras.  
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Elsystemet har hittills haft en tydlig hierarkisk struktur; stora centrala 

produktionsenheter har matat systemet på framför allt transmissions- och regionnätsnivå 

medan distributionsnätet har haft en relativt passiv roll och i stort sett endast haft som 

uppgift att distribuera ut elektriciteten till slutkund [28]. Det pågår dock en utveckling 

som gör att distributionsnätet får en allt mer aktiv roll i elsystemet. Bland annat omfattar 

utvecklingen en ökad andel förnybar intermittent produktion och ökad egenproduktion, 

men också nya tekniska lösningar såsom smarta elmätare, mätning i nätstationer, 

efterfrågeflexibilitet och lagring [29]. Denna utveckling innebär stora möjligheter, men 

med dessa följer också nya utmaningar och krav. Exempelvis ökar oförutsägbarheten i och 

med ändrade konsumtionsmönster och en mer variabel distribuerad elproduktion. 

Eldistributionsnätet kommer också att behöva hantera effektflöden i motsatta riktningar 

och begränsningar som varierar över tid, och detta kan kräva omfattande investeringar. 

2.2.2. Begränsningar i distributionsnätet 

En flaskhals i elnätet kan definieras som den situation som uppstår då tekniska 

begränsningar eller ekonomiska restriktioner är bindande och begränsar överföringen av 

effekt mellan två områden [30]. Tekniska begränsningar kan exempelvis vara termiska 

gränser för komponenterna i nätet, såsom ledningar och transformatorer, och 

spänningsstabilitet [31]. Dessa typer av tekniska begränsningar presenteras nedan. 

Långsamma spänningsvariationer 

Långsamma spänningsvariationer är en av de elkvalitetsparametrar som elnätsbolagen tar 

hänsyn till då de planerar eldistributionsnäten [13]. Denna parameter lyfts också fram av 

flera studier som en av de begränsande faktorerna för ett distributionsnäts 

acceptansgräns (eng. hosting capacity) för distribuerad elproduktion [32], framför allt i 

landsbygdsnät [33]. I eldistributionsnät med långa överföringsavstånd, som på 

landsbygden, påverkar spänningsfall i högre grad dimensioneringen av näten än den 

termiska belastningen [34].  För att beräkna spänningsfall Δ𝑈𝑑𝑟𝑜𝑝 [%] för trefas med 

driftspänningen, 𝑈 [V], kan följande formel användas 

 Δ𝑈𝑑𝑟𝑜𝑝 =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ [𝑅𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑋𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑]

𝑈2𝑐𝑜𝑠 𝜑
∙ 100% (1) 

Från formeln går att utläsa att spänningsfall framför allt påverkas av längden på ledaren, 𝐿 

[m] och den överförda effekten, 𝑃 [kW]. Även ledningarnas impedans, de vill säga dess 

resistans, 𝑅𝐼 [Ω/km], och reaktans, 𝑋𝐿 [Ω/km] påverkar spänningen, liksom effektfaktorn 

hos lasten, cos 𝜑.  

I normen SS-EN 61000-2-2 anges att spänningen är tillräckligt god om den avviker 

maximalt ±10% hos slutkonsument för uppmätta tiominutersvärden under en period 

motsvarande en vecka. För att beräkna de långsamma spänningsvariationerna, Δ𝑈% [%], 

kan elnätsbolagen utnyttja formeln 

 
Δ𝑈% =

𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑛
∙ 100%     (2) 

Där 𝑈𝑛 [V] är den nominella spänningen, 𝑈𝑚𝑎𝑥 [V] är spänningen vid maximal produktion 

och minsta last under året och 𝑈𝑚𝑖𝑛 [V] är spänningen vid minimal produktion och 
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maximal last under året [13]. För att uppnå de spänningsnivåer som anges av normen har 

Vattenfall Eldistribution i [13] satt upp riktlinjerna för hur de vid nätplaneringen ska 

planera för de långsamma spänningsvariationerna, se Tabell 1. För mellanspänningsnäten 

planeras exempelvis för att näten ska klara reservdrift utan att reläskydd löses ut, det vill 

säga att ledningarna belastas under 100 %, och att spänningsfallet ska vara maximalt ± 4 

% under 98 % av tiden under det kallaste året de senaste fem åren [35]. 

Tabell 1 Planeringsnivå för långsamma spänningsändringar  

Anläggningsdel Nominell U, kV Max 𝚫𝐔%, % 

Lågspänningsnät, transformator < 500 kVA 0,4 +2 / -5 

Lågspänningsnät, transformator ≥ 500 kVA 0,4 +2 / -3 

* För ett rent uttagsnät +0% / -4 %, för ett rent produktionsnät + 4 % / -0 %. 

Distributionsnät är framför allt resistiva vilket innebär att det är det aktiva effektflödet 

som i störst utsträckning kommer att påverka spänningsnivån [36]. Förutom variationen i 

effektflödet är de långsamma spänningsändringarna också beroende av nätstyrkan [13]. 

Nätstyrkan beskriver nätets förmåga att stå emot spänningsförändringar då last och 

produktion varierar och är ett viktigt begrepp för flera elkvalitetsparametrar. 

Nätstyrkan kan definieras som förimpedansen i nätet, förenklat beskrivet som 

impedansen i matande nät fram till anslutningspunkten [36]. Om förimpedansen är stor 

ökar också sannolikheten för att elkvalitetsproblem uppstår [13]. Förimpedansen ökar 

längre ut i nätet och därmed är exempelvis spänningsvariationerna också störst där. Om 

en exempelvis en solcellsanläggning ska anslutas till nätet måste elnätsbolagen ta hänsyn 

till förimpedansen i nätet eftersom den avgör vilken storlek på anläggning som går att 

ansluta eller om nätet kommer att behöva förstärkas [36]. I Vattenfalls planeringshandbok 

[13] anges riktlinjer för nätstyrkan för kunder med säkringsabonnemang, dessa 

presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2 Nätstyrka för säkringsabonnemang 

Huvudsäkring Max förimpedans (Ω) 

 
Anslutningspunkt 

Sammankopplingspunkt 

 < 5 kunder anslutna ≥ 5 kunder anslutna 

16-25 A 0,65 0,55 0,45 

35-63 A 0,45 0,35 0,35 

 

Termisk belastning 

För stadsnät är det oftast termiska gränser för den maximala termiska belastningen på 

olika komponenter som är ett större problem och begränsar vad som kan anslutas utan att 

en förstärkning av nätet krävs [33]. De termiska gränserna anges oftast i maxtemperaturer 

för komponenterna, exempelvis för en ledare. Detta motsvarar i sin tur av en viss 

effektutveckling, det vill säga förlust, till följd av både strömmen ledaren belastas med och 

den resistans som den har [34].  
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Viktigt i sammanhanget är att förlusterna PL [W/km] är proportionella mot strömmen i 

kvadrat, vilket ses i formeln 

 𝑃𝐿 = 𝑛𝐼2𝑅𝑥℃ (3) 

där n är antalet ledare, I strömmen [A] och 𝑅𝑥℃ [ohm/km] är ledarens resistans vid en viss 

temperatur. Resistansen ökar i stort sett linjärt med stigande temperatur och påverkas 

dessutom av ledarens area, men också av själva materialets resistivitet per längdenhet.  

Effektutvecklingen i ledare och övriga komponenter är viktig att ta i beaktande dels för att 

den innebär att kabeln kan överhettas, och därmed få en kortare livslängd, men också för 

att förlusterna kostar elnätsföretagen pengar [34]. För att kunna jämföra olika 

investeringsalternativ då elnätet planeras utnyttjas kalkyler som baserar sig på 

investeringarnas livscykelkostnader (LCC, eng. life cycle cost) [13]. För kablar påverkas 

livscykelkostnaden dels av förläggningskostnaden, men framför allt av kostnaden för 

framtida förluster i kabeln.  

Åtgärder för att hantera begränsningar 

Hanteringen av begränsningarna i elnätet anses bli allt mer viktig i takt med att andelen 

distribuerad energiproduktion ökar och exempelvis allt fler elfordon ansluts till elnätet 

[3]. Utvecklingen gör att elnäten kommer att belastas på ett sätt som det idag inte är byggt 

för [5]. Genom att hantera begränsningarna och få ett mer effektivt utnyttjande av nätet 

kan kapaciteten ökas och därmed ökas också möjligheterna att ansluta mer förnybar 

energiproduktion eller fler uttagskunder, men utan att behöva investera i mer kapacitet.  

De traditionella åtgärderna som finns för att hantera långsamma spänningsvariationer och 

högt belastade komponenter är att göra olika typer av investeringar i nätet [37]. Det kan 

exempelvis handla om att byta till kablar med en grövre tjocklek eller till större 

transformatorer för att kunna hantera större effektflöden. Det finns också andra, men i 

dagsläget mer sällsynta, åtgärder. Ett exempel är smarta reglertransformatorer som har 

automatiska lindningsomkopplare och därmed kan hantera spänningsändringar i nätet 

utan en manuell ändring av inställningarna. I Vattenfall Eldistributions nät finns idag ett 

fåtal sådana transformatorer på lågspänningsnivå, och det handlar främst om pilotprojekt 

med syfte att studera om de skulle kunna bli en användbar åtgärd i nät med mycket 

distribuerad produktion. I Tyskland, som har en större andel solkraftanläggningar och 

därmed större utmaningar med spänningsvariationer, förekommer reglertransformatorer 

i en allt större utsträckning. För att hantera av spänningsändringar kan också 

kondensatorbatterier eller statiska Var-kompensatorer (SVC) installeras i näten. 

Kondensatorbatterier används för reglera den reaktiva effekten och därmed spänningen i 

nätet. Statiska Var-kompensatorer fungerar på liknande sätt, men installeras främst ute 

hos kunder.  
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2.3. Efterfrågeflexibilitet  

På distributionsnätsnivå finns idag ingen marknadsmekanism som, likt zonprissättning 

och mothandel som utnyttjas för stam- och regionnät, på ett systematiskt sätt tar hänsyn 

till överföringsbegränsningar [38]. För att hantera eventuella begränsningar i 

eldistributionsnätet kan elnätsbolag i stället välja mellan två angreppssätt; att göra 

investeringar i nätet eller att utnyttja någon typ av marknads- eller prisbaserad lösning för 

att få utmatning- och inmatningskunderna att anpassa sig till nätbegränsningarna [3]. Det 

senare alternativet relaterar till konceptet efterfrågeflexibilitet som kan definieras som:  

”En frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet 

under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av 

incitament.” [5] 

Efterfrågeflexibilitet har introducerats som ett alternativ till kostsamma investeringar i 

infrastrukturen [3]. Genom en styrning av efterfrågan på elektricitet kan elnäten användas 

mer flexibelt och effektivt och en hantering av de tekniska begränsningarna möjliggörs, 

vilket i sin tur minskar behovet av förstärkningar. Konceptet nämns ofta i de sammanhang 

då smarta elnät diskuteras. Efterfrågeflexibilitet har fått en allt större potential i och med 

den tekniska utvecklingen med elmätare som möjliggjort distansavläsning och timbaserad 

mätning av kundernas elkonsumtion, samt lösningar för en mer flexibel elanvändning 

såsom produkter som kan kopplas upp direkt mot elmarknaden [5].  

2.3.1. Kundernas incitament och elasticitet 

Slutanvändarens beslut kring sin energianvändning, och därmed vilja att delta med sin 

efterfrågeflexibilitet, baseras på ett brett spektrum av både beteendemässiga och 

situationsbaserade faktorer [29]. Drivkrafter som kan finnas är att hushållskunder känner 

att de bidrar med nytta för miljön eller samhället [39] och socialt tryck kan även bidra till 

att kunderna ändrar sin elanvändning [40]. Flera studier pekar dock på att de ekonomiska 

incitamenten är centrala för att få en ökad efterfrågeflexibilitet hos kunderna [41]. 

Ekonomiska incitament kan ges genom antingen implicit eller explicit efterfrågeflexibilitet 

[42]. Implicit, eller prisbaserad, efterfrågeflexibilitet bygger på att slutanvändaren 

förändrar sitt förbrukningsmönster utifrån exempelvis en tidsdifferentierad elnätstariff 

[3]. Explicit efterfrågeflexibilitet innebär att kunderna blir kompenserade för att ändra sin 

användning under exempelvis höglasttid eller att de kan delta på någon typ av marknad 

med sin flexibilitet [5]. 

Ett koncept som används för att beskriva förändringar i elanvändningen till följd av olika 

prissignaler är elasticitet [43]. Vid studier av tidsdifferentierade elnätstariffer har framför 

allt substitutionselasticitet (eng. elasticity of substitution) använts. Begreppet kan, när det 

handlar om efterfrågan på elektricitet, beskriva hur förhållandet mellan priset under hög- 

och låglast påverkar förhållandet mellan konsumtionen under hög- respektive låglast [8]. I 

Elforsk-rapporten ”Ekonomi, priselasticitet – kunskapssammanställning inom ELAN-

programmet” [41] betonas att elasticitet inte är ett bra mått för kundernas vilja och 

förmåga att reagera på prissignaler. Detta beror dels på att den kan studeras på både lång 

och kort sikt, och dessutom säger det ingenting om hur kunder skulle agera om 

marknadsförutsättningarna eller kundens tekniska möjligheter ändras. Det har tidigare 
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gjorts en del försök att skatta priselasticiteten och det som framgår då är att måttet 

priselasticitet är beroende av olika förutsättningar, därmed blir skattningarna också 

mycket olika. När rapportens författare sammanfattar de studier som genomförts, bland 

annat i Sverige, Norge och USA, konstaterar de att det går att se ett tydligt mönster i att 

kunder faktiskt är beredda och villiga att anpassa sina förbrukningsprofiler. Det som dock 

krävs är att kunderna får tydliga incitament och information om hur de faktiskt kan 

anpassa sin förbrukning.  

2.3.2. Möjligheter och hinder 

Ei bedömer att den största potentialen för efterfrågeflexibilitet finns hos hushållskunder 

och industriföretag [5]. Idag är det är framför allt företag inom den elintensiva industrin 

som är aktiva och budar sin efterfrågeflexibilitet på marknaden [44]. Det finns dock tankar 

kring att så kallade aggregatorer skulle kunna utnyttjas för att samla ihop mindre 

elförbrukares flexibilitet till större volymer för att delta på marknaden. En aggregator 

skulle exempelvis kunna vara en elhandlare som ingått ett avtal med mindre 

elkonsumenter, såsom hushållskunder, om att fjärrstyra deras förbrukning.   

Hushållskunder är i dag i stort sett passiva i att bidra med sin flexibilitet, men de som bor i 

mindre hus med eluppvärmning är de som bedöms kunna bidra mest till flexibiliteten i 

eldistributionsnätet [5]. De största hindren för efterfrågeflexibilitet hos dessa kunder som 

Ei har identifierat är det låga intresset och kunskapen hos elkunderna, ett begränsat utbud 

av tjänster och avtal samt andra hinder och marknadsbarriärer som gör det komplicerat 

att erbjuda sin flexibilitet. I [9] bekräftas att kunskapen hos hushållskunderna är låg; få 

känner till begreppet kilowatt och är inte medvetna om hur deras beteenden och 

elektriska apparater påverkar efterfrågan på elektricitet [8]. I [44] pekar 

rapportförfattarna på att efterfrågeflexibilitet upplevs som komplext av mindre elkunder 

och att de istället väljer att energieffektivisera för att skydda sig mot eventuella 

prisförändringar på el. 

Att elnätets mindre kunder hellre fokuserar på energieffektivisering än att delta med 

flexibilitet kan ses som negativt ur systemsynpunkt eftersom kostnaderna för 

elnätsverksamheten är mer kopplade till effektefterfrågan än till energi. Det har 

exempelvis visats i [7] att det främst är topplaster som är kostnadsdrivande eftersom de i 

hög grad styr dimensioneringen av näten. Artikelns författare visade att om 10 % av 

topplasten under ett dygn kan flyttas till de timmar då det är låg last kan nätförlusterna 

reduceras med nästan 4 % och maxeffekten mot överliggande nät med 2 %. Genom en 

modifiering av lastkurvorna för Sala-Heby Energis elnät med 20 % visades i [45] att det 

kunde innebära en minskning av nätförlusterna med 1 %. Vidare uppskattades i [5] nyttan 

med efterfrågeflexibilitet för lokala nätproblem till 587 miljoner kronor per år om 

hushållskunderna i alla svenska eldistributionsnät flyttar 10 % av sin last från hög- till 

låglasttimmar. Ei, som författade rapporten, bedömer att den största kostnadsbesparingen 

som kan göras av elnätsföretagen framför allt kan relateras till minskade kostnader för 

nätinvesteringar.  
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2.3.1. Slutkundens kostnad för elektricitet 

I Sverige är de stora kostnadsposterna för en slutkonsuments elanvändning elnätstariffen, 

elhandelspriset och skatt [5]. Värt att notera är att det i andra länder inte behöver se ut 

som i Sverige, elhandelspriset och elnätstariffen kan exempelvis vara sammanslagna till en 

gemensam kostnad för slutkonsumenten [46]. I Sverige planeras det för att införa en 

elhandlarcentrisk modell vilket innebär att kostnaden till elnätsbolaget och elhandlaren 

samlas på en och samma faktura [5]. Elhandlaren kommer också att bli kundens 

huvudsakliga kontaktpunkt och därmed kommer kommunikationen om tariffer att skötas 

av elhandlaren, men nätföretaget har fortsatt ansvar för att tillgängliggöra informationen. 

Det är elhandelspriset och elnätstariffen som idag kan användas som styrsignal för att 

påverka elkonsumenterna [44]. Elhandelspriset ger nytta i elsystemet som helhet, medan 

nättariffen ger nytta lokalt i elnätet. Eftersom elhandelspriset och elnätstariffen beror på 

olika bakomliggande faktorer, finns det risk att elhandelspriset, som avspeglar kostnaden 

för att producera elen som används vid varje tidspunkt, ger en annan signal till slutkunden 

än elnätstariffen, som ska styra kundens elanvändning bort från höglasttid [5].  

Det visades exempelvis i [47] att elhandelspriset och en tvådelad elnätstariff gav 

motstridiga signaler till elnätets kunder under 28,7 % av timmarna under en treårsperiod, 

och vid dygnets vakna timmar då lasten är högre var fenomenet med motstridiga signaler 

ännu högre. Öhrlund pekade vidare på att om avtalen för elnätstariffen och 

elhandelspriset på ett tydligt sett ska ge incitament för efterfrågeflexibilitet måste de vara 

mer samstämmiga och samtidigt ge en mer klar bild av den faktiska situationen i det 

lokala distributionsnätet. I [5] visade Ei i en simulering, där en tredelad tidstariff 

användes, att motstridiga signaler från elhandel och elnät inträffade vid 11 % av 

höglastdagarna. Ei betonade också att det kan krävas dynamiska tariffer som antingen 

varierar med produktionen eller med den lokala nätbelastningen. 

2.4. Elnätstariffer 

En elnätstariff, även kallad elnätsavgift, är den avgift som uttagskunder betalar till sitt 

elnätsföretag för överföringen av elektricitet. Nättariffen ska täcka kostnaderna som 

elnätsföretaget har för drift och investeringar i distributionsnätet [29]. Utformningen av 

tariffen är också ett av de medel som elnätsföretagen har för att påverka sina 

uttagskunders lastprofiler i eldistributionsnätet [5]. Nedan presenteras dagens tariffer 

samt den reglering som omgärdar dessa. Vidare introduceras några av de förslag på mer 

eller mindre dynamiska tariffer som diskuteras i branschen och akademin. 

2.4.1. Dagens elnätstariffer 

Inom Europa varierar tariffstrukturerna mycket, både i form av vilka parametrar som 

bestämmer den och vilka komponenter den består av [29]. Saker som spänningsnivå, 

kontrakterad kapacitet, kundgrupp, elmätarens funktion, årlig konsumtion och geografisk 

zon kan avgöra nivån på tariffen. De vanligaste komponenterna som tariffen kan bestå av: 

en fast komponent, en kapacitetskomponent för tillgång till en viss maximal effekt, 

komponenter som relaterar till användningen av aktiv energi samt reaktiv energi eller 

effekt, och ibland även en komponent som kan kopplas till överföringsförlusterna.  
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I Sverige är det upp till elnätsföretaget att bestämma metoden för att sätta tariffen, givet 

de ramar som regleringen sätter [5], och därmed varierar metoderna mellan de olika 

elnätsföretagen mycket [29]. Elnätstarifferna kan vara fasta eller rörliga och baseras på 

uttagen energi eller effekt, eller på abonnerad effekt eller storlek på huvudsäkring [5]. De 

vanligaste tarifferna för mindre svenska kunder är säkringstariffer och dessa består oftast 

av en fast avgift baserad på huvudsäkringen i anslutningspunkten och en rörlig, 

energiavgift som kallas överföringsavgift. Det finns dessutom effekttariffer som baseras på 

det faktiska effektuttaget i utmatningspunkten, det vill säga genomsnittet av en eller flera 

effekttoppar under en viss tidsperiod [48]. Vidare kan nättarifferna vara enhetliga eller 

tidsdifferentierade. En tidsdifferentierad tariff varierar mellan olika tidsperioder på året, 

exempelvis kan den vara högre på vintern, medan en enhetlig tariff är samma året om.  

Säkringsabonnemang är det vanligaste abonnemanget för Vattenfall Eldistributions 

privatkunder [49]. Beroende på storleken på kundens huvudsäkring och om kunden bor i 

norr eller söder varierar den fasta delen av avgiften, den så kallade abonnemangsavgiften 

[50]. Skillnaden mellan norr och söder motiveras av att kostnaden för elnätsverksamheten 

är högre i norr där ledningslängden per person är högre än i söder [51]. För den rörliga 

delen av elnätstariffen, baserad på överförd energi i kWh, kan kunden välja mellan en 

enkeltariff eller tidstariff [50]. Tidstariffen är en tidsdifferentierad tariff som är högre 

under vissa tider på vintern än resten av året, medan enkeltariffen är en enhetlig tariff. Av 

Vattenfalls kunder med säkringstariff har idag strax över 9 % en tidsdifferentierad tariff 

[49]. I avsnitt 2.4.3 finns mer att läsa om tidsdifferentierade tariffer. 

För Vattenfall Eldistributions större kunder, med en huvudsäkringsstorlek från 80 A, 

tillämpas sedan 2005 effekttariffer på uttagen månadseffekt [49]. Dessa kunder betalar en 

fast avgift, en månadseffektavgift samt en överföringsavgift som är differentierad mellan 

låg- och höglasttid [50]. Vattenfall Eldistribution har tagit ett strategiskt beslut om att 

införa en effekttariff även för kunder på lägre säkringsnivå [6]. Sollentuna Energi var år 

2001 först med att införa effekttariffer för samtliga kunder och ett antal andra elnätsbolag 

har också implementerat effekttariffer för mindre kunder [5]. Under 2.4.3 finns mer att 

läsa om effekttariffer. 

2.4.2. Reglering av elnätsbolagen 

Som tidigare har nämnts så regleras elnätsföretagen av Ei [52] och de måste följa de lagar 

som är skrivna i Ellagen (1997:857). I Ellagens femte kapitel behandlas elnätsbolagens 

maximalt tillåtna intäkter och det fjärde kapitlet rör nättariffernas utformning. Även på 

EU-nivå finns direktiv som föreskriver vilka mål elnätstarifferna ska uppnå. 

Intäktsramen 

Sedan 2012 styrs elnätsföretagens maximalt tillåta intäkter av intäktsramar för de 

nästkommande fyra åren [52]. Elnätsföretagen skickar in en ansökan om intäktsram och 

den slutgiltiga intäktsramen beslutas av Ei. I Ellagen (SFS 1997:857, Kap. 5, 6 §) står det 

att: 

”Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet 

under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs 

för att bedriva verksamheten (kapitalbas).”  
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En av de nya bestämmelserna i intäktsramen för 2016-2020 är att Ei också ska ta hänsyn 

till huruvida elnätsföretaget bedriver sin verksamhet på ett sätt som leder till ett effektivt 

utnyttjande av elnäten [48]. Tidigare fanns få incitament för elnätsföretagen att reducera 

kostnaderna för nätförluster och mot överliggande nät eftersom dessa kostnader fördes 

vidare till hela kundkollektivet [5]. I och med den nya intäktsramen ges elnätsföretagen nu 

möjlighet att behålla de kostnadsbesparingar som görs på dessa två områden och tanken 

är att de därmed ska kunna dra ekonomiska fördelar av att exempelvis jämna ut lasten.  

Nättariffer 

Förutom att reglera elnätsföretagens intäkter ska Ei också se till så att elnätstarifferna är 

skäliga, objektiva och icke-diskriminerande [52]. Dessa ledord innebär bland annat att 

elnätsföretaget måste behandla alla kundgrupper likvärdigt, oberoende av vart i ett 

koncessionsområde de har sin anslutningspunkt [53]. Det innebär också att avgifterna ska 

återspegla de kostnader som elnätsföretaget har för respektive kundkategori samt att 

ingen hänsyn får tas till vilken leverantör eller vilket land elektriciteten som leverereras 

till kunden kommer ifrån. I [5] pekar Ei på att tarifferna fortsatt ska vara objektiva och 

icke-diskriminerande, men att framtida tariffer också ska vara kostnadsriktiga och bidra 

till ett effektivt utnyttjande av nätet. Vidare menar Ei att tarifferna fortsatt ska utformas av 

elnätsföretagen, och inte av dem i egenskap av tillsynsmyndighet. De föreslår också att 

lagstiftningen stegvis bör tillåta införandet av nya tariffer och även tillåta pilotprojekt för 

nya tariffer för att främja efterfrågeflexibilitet. 

På EU-nivå finns det direktiv som relaterar både till efterfrågeflexibilitet och till tariffer, 

bland annat direktiv 2009/72/EC som rör den interna elmarknaden samt 2012/27/EC 

som behandlar energieffektivitet. Det mest centrala i dessa direktiv är vikten av icke-

diskriminerande tariffer och att tarifferna ska ge incitament till energieffektivisering och 

stödja en mer dynamisk prissättning som kan öka efterfrågeflexibiliteten hos kunderna. I 

linje med kraven från europeisk nivå står det nu i den svenska Ellagen (SFS 1997:857, Kap. 

4, 1 §) att nättariffer:   

”[…] ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av 

elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.”  

I Proposition 2013/14:174 som föregick införandet av effektiviseringsformuleringen i 

Ellagen står att läsa att:  

”De kostnadsbesparingar som görs genom energieffektiviseringsåtgärder bör 

tydligare återspeglas i avgifterna för de kunder som aktivt bidrar till att 

sådana besparingar kan göras. En av tariffens funktioner är då att ge 

styrsignaler till nätkunderna så att utnyttjandet av nätet blir optimalt i 

förhållande till den existerande kapaciteten och den varierande efterfrågan på 

nättjänsten.”  

  



15 
 

2.4.3. Dynamiska tariffer 

Som nämnts tidigare så efterfrågar direktiv från EU mer dynamiska prissättning som kan 

ge ökade incitament till efterfrågeflexibilitet. Vad som kan räknas som dynamisk 

prissättning och vad en dynamisk tariff är är dock inte helt tydligt [54]. Vissa menar att en 

tidsdifferentierad tariff kan räknas som dynamisk, medan andra pekar på att det krävs 

mer realtidsbaserad prissättning för att en tariff ska få kallas dynamisk. Rent generellt kan 

ett dynamiskt pris definieras som ett pris som varierar med tid i förhållande till 

efterfrågan [55] [23].  

Kessels m.fl. analyserade i [56] existerande litteratur samt pågående pilotprojekt i Europa 

som studerar effekterna av olika dynamiska tariffer. De drog slutsatsen att dynamiska 

tariffstrukturer kan påverka hushållskundernas energikonsumtion, men att det finns ett 

antal villkor som måste uppfyllas för att tarifferna ska fungera effektivt: tariffen ska vara 

lätt att förstå för kunden och ha en betydande effekt på kundens elfaktura, 

prisförändringar måste meddelas i god tid och om tariffen är komplex kan kundens börda 

underlättas genom automatisk laststyrning. Det är också viktigt att poängtera att olika 

tariffstrukturer gynnar olika kundgrupper och uppfyller olika syften [57]. 

Nedan presenteras ett urval av ett antal mer eller mindre dynamiska tariffstrukturer som 

diskuteras i branschen och i den akademiska litteraturen, både som en metod för att få ett 

mer effektivt utnyttjande av eldistributionsnäten men också för att hantera eventuella 

begränsningar.   

Tidsdifferentierad tariff (ToU) 

I Sverige finns det redan krav på tidsdifferentierade tariffer för kunder med en 

huvudsäkring på 80 A eller mer [5]. Grundprincipen för en tidsdifferentierad tariff (ToU, 

eng. Time-of-Use) är att tariffens nivå beror på tid på året eller dygnet eller vilken 

veckodag det är [38]. Det kan exempelvis innebära att tariffens energi- eller 

effektkomponent är högre under kvällar eller vardagar då det är höglasttid.  

En ToU-tariff med en specifik dygnsprofil kan förändra kundens dagliga 

konsumtionsmönster och har i vissa studier visat sig leda till en jämnare belastning på 

elnätet [5] eftersom den ger kunderna incitament att förlägga konsumtionen till låglasttid 

[57]. Den här typen av tariff har studerats i ett antal europeiska pilotprojekt och trots sina 

begränsningar har den visat sig ge en förflyttning av lasten från höglasttid till låglasttid på 

mellan 1-3,6 % [56]. Anledningen till lastförflyttningen anges främst bero på att tariffen är 

enkel att förstå för kunderna.  

En nackdel som en ToU-tariff kan ha är att den är fortfarande är statisk när den väl har 

satts och att den därmed främst lämpar sig för ett system med större produktionsenheter, 

exempelvis kärnkraftverk, och har en väldigt begränsad effekt på system som har en stor 

andel variabel energi [58]. Ytterliggare en nackdel med tariffmodellen är att den kan ge 

upphov till nya lasttoppar under tidigare låglasttider då en stor andel kunder agerar 

utifrån tariffen. 
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Realtidsprissättning (RTP) 

När diskussioner förs kring realtidsprissättning (RTP, eng. real time pricing) handlar det 

oftast om elhandelspriset och att detta ska följa de timvisa variationerna på 

spotmarknaden mer. I praktiken innebär det oftast att elhandelspriset är känt för 

kunderna exempelvis en dag eller en timme i förväg [59]. På liknande sätt skulle en 

realtidstariff kunna utformas. En realtidstariff skulle kunna jämföras med en ToU-tariff i 

och med att den har olika nivåer för olika tider, dock är den stora skillnaden att en ToU-

tariff har fasta avgränsningar mellan de olika tiderna, såsom hög- och låglasttid, medan en 

realtidstariff kan ge priset så sent som vid leveransögonblicket [23]. 

Spetslasttariff (CPP) eller spetslastrabatt (CPR) 

En spetslasttariff (CPP, eng. critical peak pricing) är en form av ToU-tariff men där de olika 

prisnivåerna inträffar vid olika tillfällen [29]. Den som sköter driften av nätet gör en 

prognos för under vilka perioder som det kommer vara risk för begränsningar i nätet och 

tar ut en högre avgift under de perioderna [38]. Vanligtvis förvarnas slutkonsumenter en 

bit i förväg om när det kommer inträffa, exempelvis 24 timmar i förväg, och i vissa fall 

finns det också en gräns för hur många tillfällen per år som denna tillfälliga 

kostnadshöjning av tariffen får förekomma. En spetslasttariff ger därmed kunderna 

incitament att ändra sitt eluttag vid enskilda tillfällen under året [5].  

En spetslastrabatt (CPR, eng. critical peak rebate) fungerar analogt med en spetslasttariff, 

men i stället för att kunden får en högre avgift för att konsumera under höglasttid får 

kunden en kostnadssänkning genom att sänka sin elkonsumtion till en fastställd gräns 

under de tider då det är mycket hög konsumtion [56]. 

CPP-tariffer används idag av det franska energibolaget EDF [57]. EDF:s tariff kallas Tempo 

och riktar sig till hushåll med hög elkonsumtion samt mindre företagskunder. Tariffen är 

uppbyggd så att varje dag är färgkodad utifrån lastprognosen för motsvarande dag, som i 

sin tur i stor utsträckning bygger på väderprognoser [60] [61]. En blå dag motsvarar en 

dag med låg last och låg avgift, medan en röd dag motsvarar exempelvis en kall vinterdag 

och då är avgiften satt till nära nio gånger så mycket som under en blå dag. Mellan röd och 

blå finns också vit, då ligger priset något över blå men också något över de övriga avtal 

som EDF erbjuder sina kunder. Varje färg får bara inträffa ett visst antal dagar per år; det 

finns 300 blåa dagar, 43 vita och 22 röda. Kunderna som har avtalet kan få en signal 

skickad genom elledningarna till en liten display som kopplas till ett eluttag och som varje 

kväll klockan 20 informerar om vilken färgkod nästföljande dag kommer att ha. Samma 

information kan också fås via internet eller telefon. 

I [72] jämfördes spetslasttariffer och tidsdifferentierade tariffer och artikelns författare 

kom fram till att spetslasttariffer ger en mycket högre effekt på lasten under höglasttid än 

tidsdifferentierade. Artikelns författare sammanfattade sin analys med att kunderna 

reagerar på pris, men till vilken grad de gör det beror på variationen i prisnivån samt den 

teknik som kan möjliggöra en prisrespons. De pekade också på att det är svårt att isolera 

de faktorer som påverkar prisresponsen.  
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Effekttariff  

Då de flesta svenska hushållskunder idag har en säkringstariff, med en stor andel fast 

avgift, betalar de i princip i förväg för att kunna få ta ut en viss effekt [48]. Incitamenten att 

jämna ut sin förbrukning eller anpassa den efter belastningen i nätet är därmed små för 

majoriteten av elnätets kunder. Med en effekttariff beräknas i stället debiteringen utifrån 

en viss maximal uttagen effekt [38]. Genom denna utformning ges kunderna större 

incitament att minimera sitt maximala effektuttag [57]. Om tariffen dessutom är 

tidsdifferentierad kan den stimulera till en minskad belastning under höglasttid. 

De svenska elnätsbolag som har infört en effekttariff har valt att utforma den på lite olika 

sätt, vilket kan ses i [62], [63], [64] och [65]. Den kan exempelvis vara baserad på den 

högsta effekten under en månad, men kan också utgå ifrån ett medel av ett antal 

effekttoppar. Avgiften kan vara tidsdifferentierad utifrån tid på året, exempelvis olika för 

sommar och vinter eller till och med olika för olika månader. Oftast är effektkomponenten 

endast baserad på de effekttoppar som inträffar en specifik tid under vardagar, exempelvis 

mellan klockan 7 till 19.  

Elinorr, en sammanslutning av 16 elnätsbolag i södra och mellersta Norrland, har 

utarbetat ett förslag för en effekttariff med ytterligare dynamik som de kallar för 

marknadsstyrd elnätstariff [66] och som under 2015 implementerades av Sandviken 

Energi [67]. Lösningen innebär i korthet att tariffen justeras utifrån hur efterfrågan på 

elnätskapacitet sett ut under föregående år [66]. Fördelningen mellan månaderna 

förändras varje år utifrån de föregående två årens maximala effektbelastningar på nätet, 

vilket motsvaras av Sandviken Energis inmatning från regionnätet. Varje månad får ett 

nytt effektpris, 𝑑, som baseras på medelvärdet av de två senaste årens månadsvärden för 

motsvarande månad, 𝑎1 och 𝑏1, som en andel av medelvärdet för årseffekterna, 𝑎2 och 𝑏2. 

Detta multiplicerat därefter med en årseffektavgift, 𝑐. Metoden kan sammanfattas med 

formeln  

 
(

𝑎1+𝑏1
2

𝑎2+𝑏2
2

) 𝑐 = 𝑑  (4) 

De studier som har gjorts i Sverige kring hur kunder reagerar på signaler från 

tidsdifferentierade effekttariffer visar att kunderna flyttar sin last från tider med hög last 

till låglasttid, men att den genomsnittliga inverkan är liten [29]. Förutsättningarna för 

kunderna att flytta sin last är olika [57]. Den förändring av elanvändningen som skett till 

följd av en effekttariff har nästan uteslutande observerats i enfamiljshus med elvärme eller 

med värmepump [29]. 

I en studie av Bartusch m.fl. undersöktes effekten av en tidsdifferentierad effekttariff hos 

hushållskunder i Sala-Heby Energi AB:s elnät under åren 2006-2008 [8]. Effekten av 

tariffen var större under sommarhalvåret än på vintern, och det var en mycket begränsad 

respons i hyres- och bostadsrätter. Under sommaren var den absoluta lastförflyttningen 

från höglasttid till låglasttid i genomsnitt 2,3 % medan det under vintern var 0,1 %. En 

senare studie på samma område fick resultatet att effekten av tariffen gett en 

lastförflyttning på 2,4 % under sommaren och 0,2 % vintertid under de sex första åren 

efter implementering [10]. Bartusch har också genomfört en studie av villakunderna inom 
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Sollentuna Energis nätområde och där sågs en förskjutning från hög- till låglasttid med 2,3 

respektive 1,2 % under sommar- och vintersäsongen 2012-2013 [9].  

Nodprissättning 

Nodprissättning baseras på grundtanken att kundens position i nätet är en viktig aspekt 

när det kommer till elöverföring och att detta därmed bör avspeglas i priset [17]. Vid 

nodprissättning betalas alla enligt ett lokalt enhetligt pris som är kopplat till en specifik 

nod i nätet. Nodpriset är marginalkostnaden, det vill säga kostnaden för att tillföra 

ytterligare en enhet elektricitet till noden [55]. När det inte finns några begränsningar i 

systemet är priset samma i varje nod, men införs en nätbegränsning blir priserna olika i 

noderna [38].  

Konceptet bygger på klassisk ekonomisk teori som menar att marginalkostnaderna ger de 

mest ekonomiskt effektiva prissignalerna [38]. Sotkiewicz och Vignolo menar i [68] att 

nodprissättning kan öka efterfrågeflexibiliteten och reducera behovet av investeringar i 

elnätsinfrastrukturen eftersom marginalkostnaderna ger signaler om vad som är de mest 

kostnadseffektiva besluten avseende konsumtion och investeringar. En forskargrupp vid 

Danmarks Tekniske Universitet pekar i [3] på att nodprissättning, till skillnad från 

exempelvis ToU-tariffer, inte bidrar till att nya problem med överföringsbegränsningar 

uppstår i distributionsnätet [3].  

Nodprissättning har utnyttjats för prissättning på transmissionsnätsnivå på bland annat 

Nya Zeeland, i Chile och Argentina samt i ett antal stater i USA [68], men hittills aldrig 

använts för rena elnätstariffer och distributionsnät [38]. Zonpriser, som utnyttjas vid 

prissättningen på elmarknaden i Sverige, kan dock sägas vara en form av aggregerade 

nodpriser [17].  

För nodprissättning krävs att elkonsumtionen kan mätas vid varje nod vid olika 

tidpunkter, vilket underlättas av utrullandet av smarta elmätare [38]. Det krävs också att 

stora mängder data kan hanteras. Nodprissättning ställer krav på nya och mer komplexa 

marknadslösningar [11]. Med det nuvarande regelverket finns det idag dessutom ingen 

möjlighet att implementera nodprissättning eftersom kunderna inte får prissättas utifrån 

vart i elnätet de befinner sig [58].  

Tariff för bortkopplingsbar last 

De kunder som har en tariff för bortkopplingsbar last åtar sig att koppla bort exempelvis 

en elpanna då de ombeds göra detta av elnätsbolaget [5]. Syftet med bortkopplingen kan 

exempelvis vara att skydda systemet och som ersättning för detta har kunderna en lägre 

nättariff. I Sverige har denna typ av tariff framför allt tillämpats på regionnätsnivå. 

Vattenfall använder en tariff för frånkopplingsbara elpannor, men de håller på att fasa ut 

den [53]. 

Alternativ till tariff: Smart Grid Traffic Light 

Som en lösning på utmaningarna med begränsningar i distributionsnäten har det tyska 

energibranschorganet BDEW presenterat ett koncept som de kallar Smart Grid Traffic 

Light [69]. Genom trafikljussignaler illustreras olika faser och det är nätverksföretaget 

som utifrån nuvarande situation och prognos bedömer i vilken fas som trafikljuset ska 
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befinna sig i. Det som utgör grunden för bedömningen är hur nära systemet ligger sina 

tekniska begränsningar, det vill säga de termiska gränserna för nätets komponenter hur 

spänningen ligger i förhållande till det nominella värdet. Tranmissionsnätsoperatören gör 

samma bedömning men utifrån den önskade frekvensen i systemet. Grön fas innebär att 

nätet inte har några begränsningar och att marknadens aktörer agera hur de vill. Röd fas 

innebär visare att systemstabiliteten är i farozonen och nätföretaget måste då agera 

snabbt för att undvika att systemet kollapsar. Ett mellansteg mellan röd och grön är den 

orangea fasen, en fas som innebär att det finns en potentiell begränsning i nätet. Under 

denna fas kan nätföretaget vända sig till marknaden för att begära in den flexibilitet som 

krävs för att undvika den röda fasen. 
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3. Metod 

I detta examensarbete studeras hur ett elnätsföretag kan integrera en signal om en lokal 

teknisk begränsning i en elnätstariff med effekten att nätet också används på ett 

effektivare sätt. För att kunna utvärdera effekterna av olika tariffer utnyttjats den metod 

som illustreras genom ett flödesschema i Figur 2. Dels används tidigare utvecklade 

modeller, presenterade i 3.1.1, för att kunna simulera kundens elanvändning utifrån en 

prissignal. Den inmatning och utmatning i nätet som modellen för kunden genererar 

simuleras i de modeller för eldistributionsnät som presenteras i 3.1.2. Det här arbetet har 

alltså utvecklat en metod där tidigare utvecklade kundmodeller integreras med 

nätmodeller för att kunna simulera last och generation över ett år och utvärdera hur 

tarifferna påverkar ett antal nätparametrar. I 3.1.3 redogörs för indata och antaganden 

som görs i modellerna och vid simuleringen. Framtagande av tarifferna presenteras i 3.2 

och i 3.3 beskrivs de fall som simuleras. Under 3.4 presenteras de parametrar som 

används vid utvärderingen av tarifferna. 

 

Figur 2 Flödesschema för metoden 

3.1. Modellering 

I det här arbetet används två olika typer av modeller; en för att representera kundens 

elanvändning och en för att representera eldistributionsnätet. Dessa modeller presenteras 

mer utförligt under kommande avsnitt. 

3.1.1. Modeller för slutkundens elanvändning 

Då kundens beslut kring sin elanvändning beror av en rad komplexa faktorer är det svårt 

att förutsäga hur en verklig kund kommer att bete sig utifrån signaler ifrån en tariff. De 

uppskattningar som gjorts kring elkundernas elasticitet, ett mått som har presenterats 
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tidigare i den här rapporten, är exempelvis svåra att tillämpa på helt nya typer av tariffer. I 

stället för att utnyttja priselasticiteter för att modellera en förändring av en kunds 

elanvändning utifrån en specifik tariff utgår detta arbete i stället ifrån en idealiserad 

modell för en ekonomiskt rationell slutkund. Dock ligger det inte allt för långt ifrån en 

verklig framtid eftersom allt fler tekniska lösningar tillgängliggörs på marknaden och 

möjliggör att slutkunderna kan optimera sin elanvändning. 

För att kunna simulera kundernas elanvändning simuleras två typer av kunder: en kund 

som är helt ekonomiskt rationell, i denna rapport benämnd aktiv kund, och en kund som 

inte har möjlighet att styra sin elanvändning, här kallad för passiv kund. I avsnitt 3.1.3 

presenteras de antaganden som görs för de olika parametrarna i kundmodellerna. 

Den modell som utnyttjas för att simulera en ekonomiskt rationell kund har utvecklats 

inom Vattenfall R&D bland annat genom Boströms examensarbete [70]. Sedan [70] 

publicerades har modellen vidareutvecklats vilket bland annat innebär bland att den har 

implementerats i MATLAB, att all indata har timupplösning samt att det finns stöd för 

effekttariffer och elbilsladdning. Modellen som representerar den aktiva kunden är en 

optimeringsmodell med en horisont på 24 timmar och vars målfunktion är att minimera 

kostnaden för elanvändningen i ett hushåll, vilket görs med hjälp av ett stationärt batteri. 

Användningen av batteriet styrs utifrån kostnaden och ersättningen för utmatad och 

inmatad elektricitet samt de prognosticerade värdena för hushållets lastprofil, inklusive 

laddningen av en elbil, samt produktionen av elektricitet från solceller.  

För att kunna jämföra den aktiva kunden med en kund som inte optimerar sin 

elanvändning används en modell för en passiv kund, också den utvecklad av Boström, för 

slutkundens inmatning och utmatning av elektricitet. Den passiva kunden har samma 

laddningsbehov för elbilen och produktion av elektricitet från solcellerna som i 

optimeringsmodellen. Till skillnad från den aktiva kunden har den passiva kunden dock 

inte något stationärt batteri som kan lagra den genererade elektriciteten från solcellerna 

och därmed säljs överskottselen, som inte kan användas momentant till hushållsel eller till 

laddning av elbilen, tillbaka till nätet. 

3.1.2. Modeller för eldistributionsnät 

För att kunna simulera effekten av kundernas inmatade och utmatade elektricitet används 

två modeller för lågspänningsnät som har en systemspänning på 400 V; ett landsbygdsnät 

och ett stadsnät. Dessa två nät bygger på typnät framtagna av Vattenfall R&D. I Figur 3 ses 

topologin för landsbygdsnätet. Detta nät utgörs av totalt 1,6 km ledning och en stor andel 

är luftledning. Systemet har 26 noder varav 11 har både last och generation anslutna till 

sig. Dessa 11 noder representerar slutkunder med produktion av solel. Stadsnätet, som 

kan ses i Figur 4, utgörs av totalt 4,95 km ledning, vilket är framför allt markförlagd kabel. 

Nätet består av 81 noder och 64 kunder med både last och generation. Nätet är i viss mån 

mer maskat än landsbygdsnätet vilket är typiskt för stadsnät. Information om 

lastprofilerna för kunderna i nätet för både landsbygdsnät och stadsnät presenteras under 

avsnitt 3.1.3. 
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Figur 3 Nättopologi för landsbygdsnätet 

 

Figur 4 Nättopologi för stadsnätet 

 

Modellerna för eldistributionsnäten implementeras i nätsimuleringsprogrammet PSS®E, 

ett väl etablerat verktyg för att lastflödesberäkningar i modeller av elnät. För att kunna 

göra lastflödeberäkningarna i PSS®E väljs 1 MVA som bas för näten. Som referensnod 

(swing bus) i systemet väljs den nod som i verkligheten skulle motsvara kopplingen till 

överliggande nät. I de modellerade näten finns det i denna nod en oändligt stark generator 

som kan förse elnätet med den aktiva och reaktiva effekt som behöver matas in. I 

referensnoden är spänningen alltid 1 p.u. och fasvinkeln 0 grader. Resistanser och 

reaktanser för ledningar och kablar är givna för typnäten men kapacitetsgränserna för 

ledningar och kablar fastställs utifrån [34] och [71] och presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3 Kapacitetsgränser för ledare i de modellerade näten  

Typ av ledare Maxström [A] Maxeffekt [kVA] 

AKKJ 240/72 375 260 

AKKJ 95/29 och 95/35 220 152 

ALUS 4x50 140 97 

EKKJ 10/10 80 55 

FKKJ 16/16 100 69 

FKKJ 35/25 160 111 

N1XE-AS4G95 260 180 

N1XE-R4G16 125 87 

N1XE-U4G10 95 66 

 

För att i PSS®E kunna simulera lastflödet för varje timme under ett år med varierande 

indata för generation och last utnyttjas programmeringsspråket Python och kalkyl- och 

datahanteringsprogrammet Microsoft Excel. Ett script formuleras i Python med hjälp av 

API-dokumentation för PSS®E, det vill säga applikationsprogrammeringsgränssnittet för 

nätsimuleringsprogrammet. Scriptet läser in timdata för inmatning och utmatning för 

respektive kund i näten från en Excel-fil, genomför en lastflödesanalys för varje enskild 

timme och skriver därefter resultatet i samma Excel-fil. De resultat som plockas ut från 

lastflödesanalysen är spänningar i varje nod i p.u., belastningar på ledningarna i %, 

nätförlusterna i MW samt generation av skenbar effekt i referensnoden angiven i MVA.  

3.1.3. Indata och antaganden 

Här presenteras den indata som används i modellerna och vid simuleringen samt de 

antaganden som har görs för lastprofiler, solcellssystem, batteri, elbil samt kostander för 

utmatning och ersättning för inmatning.  

Lastprofiler 

Då typnäten inte innehåller någon information om timuppmätt data för lasterna, utan 

endast årlig energianvändning och toppeffekter, utnyttjas data för 21 villakunder ifrån en 

studie som gjordes på uppdrag av Energimyndigheten mellan 2005 och 2008 och där 400 

hushålls elanvändning mättes i detalj [72]. Dessa hushållsdata används för att 

representera lastprofilerna i de modellerade näten. Mätdata matchas med lasterna i 

typnäten utifrån angivna maxeffekter och årliga energibehov och i vissa fall kombineras 

mätdata från flera av de 21 kunderna för att bättre passa de modellerade typnäten. För att 

kunna simulera den reaktiva effekten i elnätet antas att effektfaktorn hos kunderna är 

0,95. Effektfaktor för en hushållslast har i verkligheten uppskattats ligga någonstans 

mellan 0,8 och 0,95 [73]. En aggregerad lastprofil för de 21 kundernas elanvändning under 

ett år presenteras i Figur 5. 
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Figur 5 Aggregerad lastprofil 21 kunder 

Solcellssystem 

För att simulera solelproduktionen utnyttjas dataserie 92071 ifrån SMHI. Dataserien 

innehåller global och diffus solinstrålning samt temperatur. Denna meteorologiska 

dataserie är uppmätt i en väderstation utanför Norrköping under år 2008 och har 

utnyttjats på grund av den har en hög tidsupplösning med sina minutuppmätta värden. 

Dock aggregeras värdena upp till timvärden. Vidare antas solcellsinstallationerna vara 

identiska för varje hushåll, och därmed generera samma produktion av elektricitet för 

varje kund under ett år. Installationerna motsvarar en installation på en normalstor villa 

vilket innebär att de täcker en takyta på 21 m2 med 21 moduler och genererar omkring 3,2 

kWP. Som växelriktare väljs en variant med en maximal nominell uteffekt på 5 kWP. 

Växelriktaren antas vara inställd så att solcellerna inte levererar någon reaktiv effekt till 

nätet, effektfaktorn är alltså ett. Andra antaganden som görs för solcellssystemet 

presenteras nedan i Tabell 4. 

Tabell 4 Antaganden solcellssystem 

Position och 
orientering 

Moduldata Växelriktare 

Tilt, grader 30 
Nominell effekt vid STC, 
W 

150 Nominell effekt, ac, W 5000 

Azimut, 
grader 

0 Area, m
2
 1 Nominell effekt, dc, W 

5 
154,6 

Albedo 0,2 
Temperturkoefficient,  
-1/°C 

0,0047 Tröskelvärde, W 15 

Longitud, 
grader 

16,152 Temperatur vid NOCT, °C 47 Effektivitet, % 97 

Latitud, 
grader 

58,583 Modulförluster, % 5 
Krökning av 
effektivitetskurvan, 1/W 

0 
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Stationärt batteri 

Det stationära batteriet antas ha en maximal kapacitet på 3 kWh och 2 kW. Vidare antas 5 

% förluster i batteriet samt att laddningshastigheten för batteriet är 0,666C, vilket innebär 

att batteriet kan laddas upp på ungefär 1,5 timme.  

Elbil 

Det antas att det finns en elbil per hushåll. Laddningsbehovet för varje enskild bil under 

varje dag under ett år genereras stokastiskt utifrån en normalfördelning. Det uppskattade 

årliga behovet för en bil antas vara 1,5 MWh, medelvärdet 4 110 Wh per dag och 

standardavvikelsen 1002 Wh. Elbilen anländer hemmet någon gång mellan klockan 17:00 

och 21:00 varje kväll, och lämna mellan klockan 6:00 till 9:00 varje morgon. Utifrån dessa 

intervall och det dagliga laddningsbehovet genereras årlig timdata för elbilarna 

slumpmässigt med hjälp av MATLABs funktion randi, en funktion som genererar 

likformigt fördelade pseudoslumpmässiga tal. För laddningen av elbilen väljs en AC 

normalladdare med 3,6 kW laddningseffekt och som är dimensionerad för en säkring på 

16 A, en laddare som är vanlig för laddning av elbilar i hemmet [74]. För att simulera 

elbilsladdningen utan optimering införs en maxeffekt, likt en huvudsäkring, som 

inkluderar den maximala effekten för hushållets last under året adderad med elbilens 

laddningseffekt på 3,6 kW. Denna maxeffekt styr hur den passiva kunden kan ladda sin 

elbil. 

Ekonomi 

I modellerna antas att kunden endast har kostnader och intäkter för utmatning och 

inmatning till eldistributionsnätet. Det innebär exempelvis att eventuella statliga 

subventioner inte inkluderas. Fasta avgifter i elnätstariffen inkluderas inte i optimeringen 

eftersom de inte påverkar optimeringen, men de har tagits med då den totala kostnaden 

för kunderna har beräknats. Observera att det i detta arbete antas att kunderna inte är 

momspliktiga vilket innebär att de inte behöver redovisa momsen. En sammanställning 

över kostnaderna för utmatning och ersättningen för inmatning ses i Tabell 5 och gås 

igenom mer utförligt nedan. 

Tabell 5 Kostnader och ersättning för utmatad och inmatad elektricitet 

Utmatning Inmatning 

Elnätstariff Varierar, se Kapitel 3.3.2 Ersättning för nätnytta 0,047 kr/kWh 

Spotpris Varierar Spotpris Varierar 

Energiskatt 0,295 kr/kWh Elcertifikat 0,156 kr/kWh 

Moms 25 % Moms 25 % 

 

Förutom elnätstariffen så utgörs hushållskundens slutkostnad för utmatning av 

elektricitet från eldistributionsnätet av elhandelspriset samt skatter och övriga avgifter. 

För enkelhetens skull antas att den kostnad som slutkunden har för uttagen elektricitet 

endast består av elnätstariffen, ett varierande spotpris, energiskatt samt moms. 

Elhandelspriset antas vara ett rörligt timpris i nivå med spotpriset, och eventuella 
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elhandelspåslag eller avgiften för elcertifikat tas inte med då dessa kan variera beroende 

på elhandlare och kund. Spotpriset som används är priset i elprisområde SE3 för år 2016. 

Observera att nivån på elnätstariffen sätts exklusive moms men att momsen sedan 

tillkommer vid beräkningen av den totala kostnaden för utmatad elektricitet. 

För inmatningen av elektriciteten från solcellsanläggningen till elnätet antas att det utgår 

en ersättning för nätnytta som betalas ut av elnätsbolaget och som motsvarar ersättningen 

i Vattenfall Eldistributions södra nätområde. Dessutom antas en ersättning från 

elhandelsbolaget i nivå med spotpriset. Som ersättning för inmatningen antas dessutom en 

intäkt för elcertifikat som motsvarar medelvärdet på elcertifikatmarknaden under år 

2016. På samtliga intäkter utgår det därtill moms.  

3.2. Utformning av dynamiska tariffer 

De två dynamiska tarifferna som simuleras i det här arbetet har tagits fram utifrån ett 

antal vägledande principer. Dessa principer, och det praktiska tillvägagångssättet genom 

vilket de dynamiska tarifferna tas fram på, presenteras i detta avsnitt. Utgångspunkten vid 

utformningen av tarifferna är att de studerade näten har mätare i både nätstationer och 

hos utmatningskunderna med den funktionalitet som krävs eftersom detta är ett 

realistiskt framtida scenario enligt bland annat [75].  

3.2.1. Principer kring tariffutformning 

Utifrån den information som presenterades i Kapitel 2 har ett antal vägledande principer 

kring hur en dynamisk tariff bör utformas sammanställts här nedan. Den dynamiska 

tariffen bör…  

 … baseras på kundens effekt- och/eller energiuttag  

För att kunna ta hänsyn till lokala begränsningar, såsom långsamma spänningsvariationer 

och termisk belastning av nätets komponenter, kan det tänkas att dessa två typer av 

begränsningar bör påverka prissättningen av tariffen. Detsamma gäller för de kostnader 

som elnätsföretaget har för sin elnätsverksamhet, såsom nätförluster och inmatning från 

överliggande nät. Det är rimligt att tariffen baseras på någon elektrisk parameter som 

slutkonsumenten faktiskt har möjlighet att påverka. Resistansen i ledningarna är något 

som påverkar både effektutveckligen i elnätets komponenter och de långsamma 

spänningsvariationerna, men det är inte något som kunden har möjlighet att påverka. 

Effektflödet och effektflödet över tid, alltså energiuttaget, är däremot något som på ett 

tydligare sätt kan kopplas till kundernas beteenden. En tariff som baseras på effekt- 

och/eller energiuttag antas ge den tydligaste kopplingen till kundens påverkan på 

spänningsvariationer och termisk belastning samt på de kostnader som elnätsföretaget 

har för nätförluster, överliggande nät samt framtida investeringar och som också påverkas 

av kundernas elanvändning.  

… vara kopplad till tid och plats  

Genom att ha en tydligare koppling till situationen på en specifik plats under en viss tid 

kan uttaget av elektricitet på ett tydligare sätt återspegla den faktiska lokala situationen i 

nätet. Det skulle exempelvis kunna innebära att tariffen baseras på belastningen i en 
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nätstation i stället för belastningen i hela nätområdet, vilket möjliggörs genom att allt fler 

nätstationer kommer att ha mätare i framtiden [75]. Det skulle också kunna innebära att 

tariffen bygger på prognoser om förväntade problem under exempelvis nästkommande 

dag, på samma sätt som exempelvis en spetslasttariff.  

… ge tydliga incitament till slutkunderna 

För att få en önskvärd effekt måste tariffen ge tydliga signaler till slutkonsumenterna om 

vad som är ett önskvärt beteende. Kunden måste få incitament för att faktiskt anpassa sin 

förbrukning utifrån nätets förutsättningar. Det kan exempelvis innebära att det är 

betydande skillnader mellan avgiftsnivån under hög- och låglasttid om den är 

tidsdifferentierad eller att det är en kännbar ekonomisk skillnad mellan att agera aktivt 

eller passivt utifrån tariffens signaler. Att tariffen har en hög andel rörlig avgift, till skillnad 

från dagens säkringstariffer, ökar incitamenten för kunderna att agera aktivt och att bidra 

med flexibilitet.  

Det är viktigt att tariffen riktar in sig på de kunder vars elanvändning elnätsbolaget 

faktiskt vill förändra. Det är önskvärt att de kunder som i dagsläget har en last som 

påverkar nätet negativt i form av spänningsändringar eller bidrar till en hög belastning, 

ska ändra sin last på ett sådant sätt att det får positiva konsekvenser för nätet. Störst 

incitament att agera aktivt för att ändra sin elanvändning utifrån de signaler som tariffen 

skickar bör ges till de kunder som har en stor påverkan på nätet. Samtidigt får inte tariffen 

ge upphov till nya problem i nät med en stor andel aktiva kunder. 

Elnätföretag ser en utmaning i att kommunicera olika tariffalternativ med sina 

hushållskunder [6] och när kunderna dessutom inte ens är bekanta med begrepp som 

effekt och energi blir utmaningen än större. Därmed är det viktigt att tariffen som 

formuleras här inte komplicerar kommunikationen med slutkunderna ytterligare. För att 

kunna ge incitament till kunderna krävs därför att tariffen är enkel att kommunicera till 

kunderna och, om den är komplex, kompletteras med automatisk laststyrning för att 

underlätta för kunden att agera aktivt. Prisförändringar måste också meddelas i god tid för 

att kunderna ska ha möjlighet att planera sin elanvändning.  

3.2.2. Dynamisk tariff 1: Effekttariff 2.0 

Effekttariff 2.0 har ingen fast avgift och är en tariff där både effekt- och 

överföringsavgiften uppdateras kontinuerligt utifrån det historiska uttaget i nätstationen, 

vilken utgör gränsskiktet mellan låg- och mellanspänningsnät. På så vis påminner den om 

den typ av effekttariff som implementerats i Sandviken Energis nät. Tariffen sätts i två steg 

och baseras på hur belastningen i nätstationen ser ut när kunderna inte optimerar sin 

elanvändning utifrån prissignaler, ett simuleringsfall presenterat som Scenario 1 i 3.3.1.  

Fastställandet av den månadsvisa effektavgiften i Effekttariff 2.0 bygger på en utveckling 

av Formel 5 i 2.4.3, vilket är principerna för den effekttariff som Sandviken Energi har 

implementerat. Först och främst måste en årseffektavgift fastställas som ska fördelas över 

de tolv månaderna. För att avgöra nivån på den här årseffektavgiften används en mer 

konventionell effekttariff som också simuleras i det här arbetet och vars 

månadseffektavgift ligger på 48 kr/kW, månad. Detta ger Effekttariff 2.0 en årseffektavgift 

på 576 kr. När årseffektavgiften är bestämd viktas varje månadseffektavgift utifrån 
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motsvarande månads toppeffekt, given som den skenbara effekten under föregående år 

som del av den totala toppeffekten det året. För januari månad skulle 

månadseffektavgiften på så vis beräknas enligt 

 |𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖,å𝑟 𝑥−1|

∑ |𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑖,å𝑟 𝑥−1|12
𝑖=1

× 576 = 𝐴𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖,å𝑟 𝑥  (5) 

Resultatet av viktningen för landsbygdsnätet respektive stadsnätet presenteras i Tabell 6. 

Debiteringen av månadseffektavgiften baseras på slutkundens högsta effekttopp varje 

månad. 

Tabell 6 Månadseffektavgift, Effekttariff 2.0 

 Landsbygdsnät Stadsnät 

Månad 
Andel 

toppeffekt, % 

Månads- 
effektavgift,  
kr/kW, mån 

Andel 
toppeffekt, % 

Månads- 
effektavgift,  
kr/kW, mån 

Januari 11,3 65,1 12.2 70,4 

Februari 9,4 54,1 9,9 57,1 

Mars 8,9 51,3 8,7 50,3 

April 9,0 51,8 7,7 44,2 

Maj 7,1 40,9 7,0 40,5 

Juni 6,4 36,9 6,1 35,0 

Juli 6,2 35,7 6,7 38,5 

Augusti 7,1 40,9 6,9 39,5 

September 7,6 43,8 7,3 42,3 

Oktober 8,1 46,7 8,6 49,8 

November  8,9 51,3 9,7 55,7 

December 10,4 59,9 9,2 52,8 

 

Nästa steg är att beräkna viktningen av överföringsavgifterna, det vill säga avgifterna för 

uttagen energi, för respektive månad och timme. I det här fallet har de timvisa 

toppeffekterna från föregående år utnyttjats, resultatet ifrån nätsimuleringen med kunder 

som inte optimerar sina kostnader, då endast data för ett år har varit tillgänglig. För att 

beräkna den viktade överföringsavgiften bestäms först en dygnsvis effektavgift på 8,64 kr, 

vilket baseras på att medel för överföringsavgiften ska vara 36 öre/kWh under ett dygn. 

På liknande sätt som månadseffektavgiften kommer överföringsavgiften för exempelvis 

den första timmen på dygnet under januari månad för år x, 𝐴𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 1,𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖,å𝑟 𝑥 då räknas 

ut enligt 

 |𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 1,𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖,å𝑟 𝑥−1|

∑ |𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 𝑖,𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖,å𝑟 𝑥−1|24
𝑖=1

× 8,64 = 𝐴𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 1,𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖,å𝑟 𝑥  (6) 

Resultatet av viktningen i landsbygdsnätet respektive stadsnätet illustreras i Figur 6 och 

Figur 7. I figurerna är det tydligt att överföringsavgiften kommer att vara som högst på 

kvällen mellan ungefär klockan 17 och 23 för samtliga månader och båda näten. För 
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landsbygdsnätet är den största skillnaden mellan den högsta och lägsta 

överföringsavgiften i juni, och den som minst skillnad är det under februari. För stadsnätet 

är det juli månad som har den största skillnaden mellan den högsta och lägsta 

överföringsavgiften, och december har som minst skillnad. 

 

Figur 6 Överföringsavgiften i landsbygdsnätet med Effekttariff 2.0 

 

Figur 7 Överföringsavgiften i stadsnätet med Effekttariff 2.0 
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3.2.3. Dynamisk tariff 2: Timtariff 

För tariffen Timtariff finns varken fast avgift eller överföringsavgift och 

överföringsavgiften varierar för varje timme under året, därav namnet. Tariffen är baserad 

på en prognos som görs något dygn innan, samt en prognos för den totala inmatade 

energin som matas in i nätstationen under året. Den påminner därmed om de 

realtidstariffer eller spetslasttariffer som presenterats tidigare i det här arbetet. I Timtariff 

antas dock en perfekt prognos. Detta innebär rent praktiskt att belastningen som 

utnyttjats för beräkningarna representeras av den inmatade effekten i nätstationen i ett 

simulerat nät där kunderna inte optimerar sin förbrukning utifrån prissignaler, vilket 

också var referensfallet för Effekttariff 2.0.  

För att bestämma nivån på timtariffen utnyttjas först en årsavgift baserad på att medel för 

överföringsavgift ska vara 54 öre/kWh för 8736 timmar. Årsavgiften beräknas till 4717 kr 

och varje timmes överföringsavgift, här exemplifierad med årets första timme, räknas ut 

enligt  

 |𝑆𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 1|

∑ |𝑆𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 𝑖|8736
𝑖=1

× 4717 = 𝐴𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 1 (7) 

Resultatet av viktningen för de båda näten presenteras i Figur 8 och Figur 9. 

Landsbygdsnätets överföringsavgift har en standardavvikelse på 37 öre och stadsnätet har 

en standardavvikelse på 36 öre, vilket säger någonting om spridningen av 

överföringsavgiften, men också belastningen, under året för de olika näten.  

 

Figur 8 Överföringsavgiften i landsbygdsnätet för Timtariff 



31 
 

 

Figur 9 Överföringsavgiften i stadsnätet för Timtariff 

3.3. Simulering 

Modellerna som presenterades i avsnitt 3.1 utnyttjas för att simulera effekterna i 

eldistributionsnäten av de olika tarifferna för tre olika scenarier. Dessa tre scenarier, samt 

tarifferna som simuleras, presenteras i kommande stycken. Simuleringen sker över 8736 

timmar, motsvarande 364 dagar, eftersom optimeringen kräver 24 timmars horisont.  

3.3.1. Scenarier 

För att utreda hur andelen aktiva kunder påverkar tariffernas effekt i nätet simuleras tre 

olika scenarier med olika stor andel aktiva kunder. Det som menas med aktiva kunder i 

det här fallet är att de genom en optimeringsmodell, som presenterades under avsnitt 

3.1.1, minimerar kostnaden för sin elanvändning med hjälp av ett stationärt batteri. I varje 

simulering är indata för varje enskild kunds underliggande behov för elbilsladdning, 

solelproduktion och hushållslast identiskt. Det som skiljer sig åt mellan simuleringsfallen 

är tarifferna, vilka i sin tur påverkar kundens utmatade och inmatade elektricitet. 

Effekterna i nätet av kundernas in- och utmatningsprofiler simuleras genom 

lastflödesberäkningar i PSS®E.  

Scenario 1: O % aktiva kunder 

I Scenario 1 testas utfallet då inte en enda av kunderna i nätet optimerar sin 

energianvändning, och detta fall är referens för de andra scenarierna. I detta scenario 

används referensmodellen för kundens elanvändning som presenterades i 3.1.1. 

Referensmodellen innebär kortfattat att kunden har samma profil för hushållsel, 

elbilsladdning och solelproduktion men saknar batteri och därmed också möjligheten att 

kostnadsminimera sin elanvändning. Eftersom ingen optimering sker i Scenario 1 kommer 
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det att vara samma effekt i nätet oavsett vilken tariff som simuleras, dock skiljer sig 

kundernas kostnader något åt mellan tarifferna.  

Scenario 2: 50 % aktiva kunder  

I Scenario 2 väljs hälften av kunderna i nätet ut slumpartat, dessa kunder blir aktiva och 

övriga kunder passiva, det vill säga i avsaknad av ett stationärt batteri. I landsbygdsnätet 

innebar det fem aktiva slutkunder och i stadsnätet 32 stycken aktiva kunder. Tanken är att 

detta scenario ska illustrera utfallet då endast en viss andel agerar utifrån tariffen. 

Scenario 3: 100 % aktiva kunder 

I Scenario 3 är samtliga kunder i nätet ekonomiskt rationella på så vis att de optimerar sin 

elanvändning utifrån prissignalerna för inmatad och utmatad elektricitet enligt 

optimeringsmodellen i 3.1.1. Detta fall illusterar ett extremfall av efterfrågeflexibilitet. 

3.3.2. Tariffer 

För att få en uppfattning om hur de dynamiska tarifferna står sig i förhållande till mer 

statiska tariffer simuleras först två referenstariffer. Dessa två referenstariffer utgår ifrån 

prisnivån i Vattenfall Eldistributions södra nätområde för år 2017. Vidare presenteras 

också de dynamiska tarifferna som simuleras. Observera att samtliga angivna priser är 

exklusive moms men att momsen ingår vid optimeringen eftersom det är det priset som en 

verklig kund möter. 

Referenstariff 1: Enkeltariff 

 Fast avgift: 477,6 kr/månad 

 Överföringsavgift: 25,6 öre/kWh 

Referenstariff 1 är den enkeltariff utan tidsdifferentiering som en övervägande majoritet 

av Vattenfall Eldistributions kunder har idag, och som hädanefter kallas Enkeltariff. För 

enkelhetens skull har här antagits att samtliga kunder har en fast kostnad motsvarande en 

huvudsäkring på 25 A, vilken ligger på 477,6 kr/månad, och därtill har tariffen en 

överföringsavgift på 25,6 öre/kWh [50].  

Referenstariff 2: Effekttariff  

 Fast avgift: 112 kr/månad 

 Effektavgift: 48 kr/kW, månad 

 Överföringsavgift: 14 öre/kWh (låglasttid), 52,4 öre/kWh (höglasttid) 

 Höglasttid: november till mars, klockan 6 till 22. 

Referenstariff 2, i denna rapport kallad Effekttariff, är en tariff som används för att 

representera hur utfallet skulle kunna bli med en mer konventionell effekttariff. Kunderna 

antas befinna sig i säkringsintervallet 16 – 25 A och tariffen har därmed av en fast avgift 

på 112 kr/månad. Därtill tillkommer en effektavgift på 48 kr/kW som baseras på den 

högst effekttoppen varje månad, samt en tidsdifferentierad överföringsavgift på 52,4 

öre/kWh under höglasttid och 14 öre/kWh under låglasttid. Höglasttid är definierad som 

november till mars mellan klockan 6 och 22.  
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Dynamisk tariff 1: Effekttariff 2.0 

 Effektavgift: varierar, i medel 48 kr/kWh, månad 

 Överföringsavgift: varierar, i medel 36 öre/kWh 

Den dynamiska tariffen Effekttariff 2.0 saknar fast avgift men har en effektavgift som 

varierar med timme och en överföringsavgift som varierar både med månad och med 

timme. Metoden för att ta fram Effekttariff 2.0 presenterades i 3.2.2. 

Dynamisk tariff 2: Timtariff 

 Överföringsavgift: varierar, i medel 54 öre/kWh 

Den dynamiska tariffen Timtariff saknar liksom Effekttariff 2.0 fast avgift, därtill saknar 

den också effektavgift. Timtariffen består endast av en överföringsavgift som baseras på 

prognoser för de kommande timmarna och som därmed varierar över hela året. Denna 

tariff presenterades i 3.2.3. 

3.4. Utvärderingsparametrar 

Då syftet med detta arbete är att ta fram en elnätstariff som kan hantera lokala tekniska 

begränsningar i eldistributionsnätet, såsom belastning och spänningskvalitet, och 

dessutom ge en mer effektiv användning av nätet utvärderas tarifferna utifrån hur de 

påverkar dessa aspekter. Även ekonomin hos slutkunden undersöks, eftersom den 

påverkar vilka incitament som de olika tarifferna ger. Här beskrivs hur tekniska 

begränsningar, en effektiv användning samt slutkundens ekonomiska incitament 

kvantifieras. 

I [7] konstaterades att nätförluster, inmatningen från överliggande nät och framtida 

investeringar kan reduceras med hjälp av efterfrågeflexibilitet. Eftersom att det är svårt 

att bedöma effekten på framtida investeringar och att de i stor utsträckning drivs av 

topplaster har fokus legat på nätförluster och inmatning från överliggande nät, som också 

påverkas av topplaster, för att analysera om nätet har använts mer effektivt. 

Termisk belastning 

 Högsta belastningen 

 Medelbelastning 

 Fördelningen av den termiska belastningen över hela året  

För att utvärdera hur den termiska belastningen på ledningarna i nätet förändras till följd 

av fler aktiva kunder eller en mer dynamisk tariff används två mått. Dels studeras hur den 

maximala belastningen förändras i systemet. Detta är en belastning som skulle kunna 

inträffa under endast en timme, och därtill på endast en ledning. Därför kompletteras 

måttet med ytterligare två mått: medelbelastningen och fördelningen av den termiska 

belastningen över hela året. Genom ett varaktighetsdiagram studeras hur under hur 

många timmar under året som belastningen på någon av ledningarna befinner sig på en 

viss nivå, angiven i procent av maximal kapacitet. Önskvärt är att antalet timmar för de 

höga belastningarna är få och att ingen kabel överskrider sin kapacitet.  
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Långsamma spänningsändringar 

 Högsta och lägsta spänningen 

 Fördelningen av spänningen över hela året  

 Antalet timmar med en spänning på under 0,99 p.u. 

För de långsamma spänningsändringarna används flera mått för att beskriva hur 

spänningskvaliteten ändras i näten. Observera att mätvärdena här ges på timintervall, och 

inte 10-minutersintervall som de långsamma spänningsändringarna vanligtvis mäts över. 

Önskvärt är att det är få timmar som spänningen i noderna avviker mycket ifrån den 

önskvärda spänningen på 400 V, vilket motsvaras av 1 p.u. För att utvärdera effekten på 

spänningen redovisas högsta och lägsta spänningen. Dessutom illustreras fördelningen av 

spänningen över året i noderna genom ett varaktighetsdiagram och med en redogörelse 

för antalet timmar med en spänning lägre än 0,99 p.u (99 % av nominell spänning). Nivån 

valdes eftersom näten upptäcktes ha större problem med underspänningar än 

överspänningar, detta på grund av en relativt liten inmatning av elektricitet från 

solcellsanläggningarna.  

Nätförluster 

 Totala nätförlusterna 

 Fördelningen av nätförlusterna över hela året 

Nätförlusterna i eldistributionsnätet har i tidigare arbeten angetts som något som kan 

påverkas genom efterfrågeflexibilitet [7] och olika tariffstrukturer [11]. Nätförlusterna är 

också viktiga vid den ekonomiska dimensioneringen av nätet, eftersom de framtida 

överföringsförlusterna är en viktig aspekt för investeringarnas livscykelkostnader [13]. I 

den nya regleringen för intäktsramarna anges också att nätförlusterna säger någonting om 

hur effektivt nätet används, och det går att räkna hem de kostnadsbesparingar som görs 

genom minskade nätförluster [5]. Det är därmed av intresse för elnätsbolaget att reducera 

nätförlusterna. För att få en bild av hur de totala nätförlusterna förändras i förhållande till 

referensfallet med en enkeltariff kommer därmed de totala nätförlusterna att utvärderas. 

Därtill studeras fördelningen av nätförlusterna under årets alla timmar genom ett 

varaktighetsdiagram.   

Inmatning från överliggande nät 

 Total inmatad energi 

 Maximal inmatad effekt 

 Fördelningen av den inmatade effekten över hela året 

I det här examensarbetet simuleras endast lågspänningsnät vilket gör att det överliggande 

nätet är ett mellanspänningsnät och mot ett sådant nät har elnätsbolagen inga kostnader. 

Dock är det vara rimligta att anta att en minskning av inmatningen till lågspänningsnätet 

från mellanspänningsnätet också kan bidra till en minskning av inmatningen till 

distributionsnätet ifrån regionnätet. Inmatningen från överliggande nät, regionnätet, utgör 

liksom nätförlusterna en kostnad som elnätsbolagen är intresserade av att reducera. Den 

kan räknas hem inom intäktsramen [5] och anges också av tidigare studier, exempelvis [7] 

och [11], som något som kan reduceras med hjälp efterfrågeflexibilitet. I ett tidigare 



35 
 

kapitel anges att regionnätsavgiften kan baseras både på effekttoppar och energiuttag, och 

det kan därmed vara intressant att reducera båda dessa. Därför utvärderas hur den totala 

inmatade energin och toppeffekten ändras relativt referensfallet, men också hur 

fördelningen av den inmatade effekten har sett ut över hela året. Det sistnämnda redovisas 

i ett varaktighetsdiagram. 

Kundernas kostnader 

 Totala kostnaden för hela kundkollektivet  

 Standardavvikelse 

Utifrån modellerna för kundernas elanvändning fås kostnaden för kundens elanvändning 

som en summa av kostnaden för utmatad el och ersättningen för inmatad el. I kostnaden 

ingår förutom de rörliga avgifterna också eventuella fasta avgifter. För att kunna säga 

något om de ekonomiska effekterna som tarifferna och optimeringsmodellen utvärderas 

dels kostnaden för hela kundkollektivet men också standardavvikelsen för de enskilda 

kundernas kostnader. Standardavvikelsen beskriver hur spridningen av kostnaderna ser 

ut mellan kunderna i ett nät. Önskvärt är att kunderna genom tarifferna ges ekonomiska 

incitament att vara aktiva. 
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4. Resultat och analys 

Resultatet av de sammanlagt 12 fall som har simulerats, fördelade på de tre olika scenarier 

och fyra olika tariffer, presenteras i detta kapitel. I 4.1 redovisas den termiska 

belastningen, i 4.2 de långsamma spänningsändringarna, nätförluster gås igenom i 4.3 och 

i 4.4 redovisas inmatningen från överliggande nät. Observera att för Scenario 1 har endast 

fallet med Enkeltariff simulerats i PSS®E. Detta beror på samtliga kunder är passiva i detta 

scenario och därmed fås samma resultat för de fyra tekniska utvärderingsparametrarna 

oavsett tariff. Dock blir kostnaderna i Scenario 1 olika för kunderna beroende på tariff, 

detta redovisas under 4.5. Utöver de 12 fallen presenteras också resultatet av en 

känslighetsanalys i 0. Denna känslighetsanalys görs för att testa effekten av att lägga till en 

effektkomponent på Timtariff, en tariff som endast har en energiavgift.  

4.1. Termisk belastning 

I stadsnätet har 94 % av ledningarna analyserats eftersom simuleringarna inte hämtade ut 

värden för belastningen på samtliga ledningar. Detta bedöms dock inte avgörande för 

resultatet och det är samma ledningar som har redovisats för varje simulering och de 

ledningarna som redovisas har inte valts ut medvetet. 

Den termiska belastningen på ledningarna redovisas i Tabell 7 och Tabell 8 som den 

maximala belastningen som uppmätts under året och som medelbelastningen under året. I 

landsbygdsnätet har ett fåtal ledningar en alldeles för hög belastning redan i Scenario 1 

och troligtvis är det också dessa kablar eller denna kabel som ger utslag även i de övriga 

fallen som simuleras. För stadsnätet reduceras den maximala termiska belastningen med 

en större andel aktiva kunder, förutom för Enkeltariff i Scenario 3. Timtariffen uppvisar i 

Scenario 3 en något avtagande minskning av den termiska belastningen gentemot 

Scenario 2.  

I Tabell 7 och Tabell 8 ses också att medelbelastningen över året för respektive nät 

minskar för samtliga tariffer i Scenario 2 och Scenario 3 gentemot Scenario 1 för båda 

näten. Reduceringen av medelbelastningen är som störst för Effekttariff och Timtariff både 

för landsbygdsnätet och för stadsnätet. Mellan Scenario 2 och 3 tycks det inte vara någon 

större skillnad i medelbelastningen. 
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Tabell 7 Termisk belastning i landsbygdsnätet 

Landsbygdsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Maximal belastning, % 130 

 Medelbelastning över året, % 6,3 

Scenario 2 Maximal belastning, % 137 114 113 125 

 Medelbelastning över året, % 6,1 5,9 6,1 5,9 

Scenario 3 Maximal belastning, % 200 106 106 190 

 Medelbelastning över året, % 6,1 5,9 6,1 5,9 

 

 
Tabell 8 Termisk belastning i stadsnätet 

Stadsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Maximal belastning, % 78 

 Medelbelastning över året, % 3,8 

Scenario 2 Maximal belastning, % 68 

 Medelbelastning över året, % 3,7 3,6 3,7 3,6 

Scenario 3 Maximal belastning, % 80 57 63 76 

 Medelbelastning över året, % 3,7 3,6 3,7 3,6 

 

Figur 10-13 nedan kan studeras för att få en större förståelse för hur den termiska 

belastningen har sett ut under hela året. I Figur 10 och Figur 12 ses de 

varaktighetsdiagram som beskriver hur den termiska belastningen har sett ut för nätets 

samtliga ledningar under årets alla timmar för Scenario 1. I Figur 11 och Figur 13 

presenteras de grafer som beskriver förändringen för belastningen i landsbygdsnätet 

respektive stadsnätet för Scenario 3 jämfört med Scenario 1. Dessa grafer har tagits fram 

genom att subtrahera varaktighetsdiagrammen för Scenario 1, det vill säga graferna Figur 

10 och Figur 12, från respektive tariffs varaktighetsdiagram för Scenario 3.  

I Figur 11 och Figur 13 är det tydligt att den maximala belastningen ökar för Enkeltariff 

och Timtariff men att denna maximala belastning endast uppkommer under ett fåtal 

timmar per år, vilket kan ses på kurvans branta lutning till höger i bilden. För Effekttariff 

och Effekttariff 2.0 minskar i stället den maximala belastningen. Under en stor del av året 

är belastningen i stort sett på samma nivå som för Scenario 1, oavsett tariff. I Bilaga A finns 

figurer som illustrerar hur belastningen ändrades för Scenario 2. 
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Figur 10 Varaktighetsdiagram för den termiska belastningen i landsbygdsnätet för Scenario 1. Den horisontella 
axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet och den 

vertikala axeln anger värdet för belastningen som en procent av det maximalt tillåtna. 

 

 

Figur 11 Förändring av den termiska belastningen i landsbygdsnätet i Scenario 3 jämfört med Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet. 

Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för belastningen i Scenario 1 och Scenario 3 
angiven i procentenheter. 
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Figur 12 Varaktighetsdiagram för den termiska belastningen i stadsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet och den vertikala 

axeln anger värdet för belastningen som en procent av det maximalt tillåtna. 

 

 

Figur 13 Förändring av den termiska belastningen i stadsnätet i Scenario 3 jämfört med Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet. 

Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för belastningen i Scenario 1 och Scenario 3 
angiven i procentenheter. 
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4.2. Långsamma spänningsändringar 

De långsamma spänningsändringarna, mätta som timvärden, redovisas i Tabell 9 och 

Tabell 10. Här redovisas dels den högsta och lägsta spänningen under året samt som 

antalet timmar som spänningen varit under 0,99 p.u. Värt att notera är att samtliga noder 

har befunnit sig inom normen på ±10 %, motsvarande 0,9-1.1 p.u, för alla simulerade 

timmar. 

För både landsbygdsnätet och stadsnätet ökar den maximala spänningen under året med 

fler aktiva kunder i systemet, vilket är tydligt från Tabell 9 och Tabell 10. Ur tabellerna går 

det att utläsa att den lägsta spänningen i näten sjunker med Enkeltariff eller Timtariff i 

Scenario 3 relativt referensfallet, för båda näten. För Scenario 2 skiljer det sig mellan 

näten. Landsbygdsnätet får en ökning av den lägsta spänningen för de båda 

effekttarifferna och en minskning i samma storleksordning för de rent energibaserade 

tarifferna. I stadsnätet ger dock samtliga tariffer en ökning av den lägsta spänningen för 

Scenario 2.  

Vad gäller antalet timmar som spänningen varit under 0,99 p.u. i någon av noderna så ses i 

tabellerna att Enkeltariff och Timtariff ger en betydlig försämring av spänningskvaliteten 

jämfört med de två andra tarifferna i Scenario 3. I Scenario 2 bidrar dessa tariffer 

dessutom med en lägre spänningsförbättring, med avseende på antalet timmar, än vad de 

båda effektbaserade tarifferna gör. Detta gäller både i landsbygdsnätet och i stadsnätet. 

 

Tabell 9 Långsamma spänningsändringar i landsbygdsnätet 

Landsbygdsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Max spänning, p.u. 1,002 

 Min spänning, p.u. 0,981 

 Antalet timmar < 0.99 p.u 2784 

Scenario 2 Max spänning, p.u. 1,0031 

 Min spänning, p.u. 0,981 0,985 0,985 0,983 

 Antalet timmar < 0.99 p.u. 2234 904 731 1952 

Scenario 3 Max spänning, p.u. 1,0040 

 Min spänning, p.u. 0,971 0,986 0,986 0,974 

 Antalet timmar < 0.99 p.u 4729 1387 1605 4903 
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Tabell 10 Långsamma spänningsändringar i stadsnätet 

Stadsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Max spänning, p.u. 1,002 

 Min spänning, p.u. 0,980 

 Antalet timmar < 0.99 p.u 9313 

Scenario 2 Max spänning, p.u. 1,003 

 Min spänning, p.u. 0,982 0,983 0,983 0,982 

 Antalet timmar < 0.99 p.u. 8017 2577 2072 7501 

Scenario 3 Max spänning, p.u. 1,0042 

 Min spänning, p.u. 0,976 0,984 0,984 0,978 

 Antalet timmar < 0.99 p.u. 20399 3600 3836 19048 

 

Figurerna 14-17 nedan visar hur spänningen har sett ut under hela året och de illustrerar 

också några av de resultat som tabellerna ovan visar. I Figur 14 och Figur 16 ses de 

varaktighetsdiagram som beskriver hur den spänningen har sett ut för nätets samtliga 

noder under årets alla timmar för Scenario 1. I Figur 15 och Figur 17 presenteras 

förändringen för spänningarna i respektive nät för Scenario 3 jämfört med Scenario 1. 

Liksom för den termiska belastningen har dessa grafer tagits fram genom att subtrahera 

varaktighetsdiagrammen för Scenario 1, det vill säga graferna i Figur 14 och Figur 16,  från 

varaktighetsdiagrammen för Scenario 3 och respektive tariff. Observera att den 

horisontella axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med samtliga noder 

i systemet.  

Till vänster i Figur 15 och Figur 17 kan man se att de båda effekttarifferna, Effekttariff och 

Effekttariff 2.0 bidrar till en ökning av den lägsta spänningen, medan de övriga två 

tarifferna påverkar nätet på så sätt att den lägsta spänningen minskar. Samtidigt bidrar 

Enkeltariff och Timtariff också till en högre spänning under en stor del av året i Scenario 3. 

Detta kan man i figurerna se genom att graferna för dessa två tariffer ligger något övriga 

tariffer under den del där samtliga grafer är något planare, ett område som illustrerar hur 

spänningen ser ut under den största delen av året. Den maximala spänningen påverkas 

inte av vilken tariff som används, detta kan man se till höger i båda figurerna. I Bilaga B 

finns figurer som visar spänningen under Scenario 1 och Scenario 2.  
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Figur 14 Varaktighetsdiagram för spänningen i landsbygdsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet och den vertikala axeln anger värdet 

för spänningen i per unit. 

 

 

Figur 15 Förändring av spänningen i landsbygdsnätet för Scenario 3 jämfört med Scenario 1. Den horisontella 
axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet. Den vertikala axeln anger 

skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för spänningen i Scenario 1 och Scenario 3 angiven i per unit. 
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Figur 16 Varaktighetsdiagram för spänningen i stadsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln representerar 
alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet och den vertikala axeln anger värdet för 

spänningen i per unit. 

 

 

Figur 17 Förändring av spänningen i stadsnätet för Scenario 3 jämfört med Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet. Den vertikala axeln anger 

skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för spänningen i Scenario 1 och Scenario 3 angiven i per unit. 
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4.3. Nätförluster 

De totala nätförlusterna i näten under hela året, och hur dessa har förändrats, presenteras 

i Tabell 11 och Tabell 12. Tabellerna visar att de totala nätförlusterna för samtliga tariffer 

och typnät minskar i Scenario 2. Dock fortsätter inte reduceringen av förlusterna för alla 

tariffer ytterligare i Scenario 3. Med en stor andel aktiva kunder i systemet sker en 

uppdelning av tarifferna som har, respektive inte har, en effektkomponent. Detta mönster 

gäller i både stadsnätet och landsbygdsnätet. Tariffer utan effektkomponent, det vill säga 

Enkeltariff och Timtariff, leder till en ökning av nätförlusterna när samtliga kunder i näten 

är aktiva, det vill säga för Scenario 3. Tarifferna med en effektkomponent tycks däremot 

hindra nätförlusterna från att öka i Scenario 3 jämfört med Scenario 1.  

 

Tabell 11 Nätförlusterna i landsbygdsnätet 

Landsbygdsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Nätförluster, MWh 1,38 

Scenario 2 Nätförluster, MWh 1,33 1,24 1,23 1,29 

Scenario 3 Nätförluster, MWh 1,62 1,22 1,25 1,65 

 

 
Tabell 12 Nätförlusterna i stadsnätet 

Stadsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Nätförluster, MWh 2,16 

Scenario 2 Nätförluster, MWh 2,09 1,97 1,94 2,02 

Scenario 3 Nätförluster, MWh 2,40 1,96 1,96 2,38 

 

I Figur 18-21 nedan visas hur nätförlusterna har sett ut under årets samtliga timmar. I 

Figur 23 och Figur 26 ses de varaktighetsdiagram som beskriver nätförlusterna i 

respektive nät för Scenario 1. I Figur 19 och Figur 21 visas hur nätförlusterna i de båda 

näten förändras från Scenario 1 till Scenario 3 till följd av att olika tariffer används. Liksom 

tidigare har dessa grafer tagits fram genom att subtrahera varaktighetsdiagrammet för 

Scenario 1, det vill säga graferna i Figur 23 och Figur 26, från respektive tariffs 

varaktighetsdiagram för Scenario 3. I Figur 19 och Figur 21 ses att det sker en tydlig 

uppdelning av effekttariffer och de två energibaserade tarifferna vilket i figurerna visas 

genom att närförlusterna ökar kraftigt för Enkeltariff och Timtariff, men minskar för 

Effekttariff och Effekttariff 2.0. I Bilaga C visas figurer som illustrerar skillnaden mellan 

Scenario 1 och Scenario 2. 
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Figur 18 Varaktighetsdiagram för nätförlusterna i landsbygdsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året och den vertikala axeln anger aktiv effekt. 

 

 

Figur 19 Förändring av nätförlusterna i landsbygdsnätet för Scenario 3 jämfört med Scenario 1. Den horisontella 
axeln representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen 

för nätförlusterna för Scenario 1 och Scenario 3 angiven i aktiv effekt. 



46 
 

 

Figur 20 Varaktighetsdiagram för nätförlusterna i stadsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln representerar 
alla timmar under året och den vertikala axeln anger aktiv effekt. 

 

 

Figur 21 Förändring av nätförlusterna i stadsnätet för Scenario 3 jämfört med Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för 

nätförlusterna för Scenario 1 och Scenario 3 angiven i aktiv effekt. 
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4.4. Inmatning från överliggande nät 

Resultaten för den inmatade effekten från det överliggande mellanspänningsnätet, i 

simuleringen representerad som den genererade effekten i referensnoden, visas i Tabell 

13 och Tabell 14. Det sker en allmän minskning av den av totala inmatade energin från 

överliggande nät genom att fler kunder i nätet blir aktiva. Tabell 13 visar att den totala 

inmatade energin i landsbygdsnätet minskar med ungefär 3 % för Scenario 2 och 5 % för 

Scenario 3 oberoende av vilken tariff som används. För stadsnätet går det att observera 

samma tendens i Tabell 14 där den totala inmatade energin minskar med i stort sett 

samma storleksordning oavsett tariff.  

Med avseende på den högsta inmatade effekten syns en tydlig uppdelning mellan de 

tariffer som har effektavgift och de som inte har det. Tabell 13 visar detta mönster tydligt i 

och med att den maximala utmatade effekten ökar med runt 50 % för både Enkeltariff och 

Timtariff för Scenario 3 i landsbygdsnätet, medan samma parameter minskar för de båda 

effekttarifferna. För Enkeltariff sker en ökning av toppeffekten redan i Scenario 2. I 

tabellen går att utläsa att minskningen av den maximala inmatade effekten är som störst 

för de båda effekttarifferna. Även för stadsnätet ökar toppeffekten kraftigt för Enkeltariff 

och Timtariff i Scenario 3, vilket kan ses i Tabell 14. Till skillnad från landsbygdsnätet sker 

dock ingen ökning av toppeffekten för Scenario 2 till följd av att Enkeltariff används. Dock 

är det liksom i landsbygdsnätet så att effekttarifferna leder till de största minskningarna 

av den maximala inmatade effekten, både i Scenario 2 och Scenario 3.  

 

Tabell 13 Inmatning till landsbygdsnätet från överliggande nät  

Landsbygdsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Total inmatad energi, MVAh 301 

 Maximal inmatad effekt, kVA 140 

Scenario 2 Total inmatad energi, MVAh 293 293 293 294 

 Maximal inmatad effekt, kVA 147 111 107 130 

Scenario 3 Total inmatad energi, MVAh 286 285 286 287 

 Maximal inmatad effekt, kVA 215 127 127 211 
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Tabell 14 Inmatning till stadsnätet från överliggande nät  

Stadsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Total inmatad energi, MVAh 933 

 Maximal inmatad effekt, kVA 411 

Scenario 2 Total inmatad energi, MVAh 917 916 916 917 

 Maximal inmatad effekt, kVA 384 292 286 344 

Scenario 3 Total inmatad energi, MVAh 900 900 900 902 

 Maximal inmatad effekt, kVA 567 304 304 536 

 

I Figur 22-25 nedan ses hur inmatningen från överliggande nät har sett ut under årets alla 

timmar. Figur 28 och Figur 30 visar varaktighetsdiagrammen för inmatningen i respektive 

nät för Scenario 1. Figur 23 och Figur 25 visar skillnaden för inmatningen mellan Scenario 

1 och Scenario 3 för respektive nät och de olika tarifferna. Dessa grafer har tagits fram 

genom att subtrahera varaktighetskurvorna för Scenario 1, det vill säga graferna i Figur 28 

och Figur 30, från varaktighetskurvorna för Scenario 3 och respektive tariff. 

För både landsbygdsnätet och stadsnätet ses en förskjutning nedåt av varaktighetskurvan 

för inmatningen i nätet i Scenario 3 för samtliga tariffer, vilket visar hur den totala energin 

minskar till följd av en större andel aktiva kunder. Till höger i bilderna i Figur 23 och Figur 

25 ses också att utfallet för de tariffer som har en effektkomponent, och de som inte har 

det, skiljer sig markant för ett fåtal timmar om året. Den maximala effekten som matas in 

från överliggande ökar kraftigt för Enkeltariff och Timtariff i Scenario 3, medan Effekttariff 

och Effekttariff 2.0 hålls nere under referensnivån. I Bilaga D finns figurer som även 

illustrerar utfallet för Scenario 2 jämfört med Scenario 1. 
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Figur 22 Varaktighetsdiagram för inmatningen från överliggande nät till landsbygdsnätet för Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året och den vertikala axeln anger skenbar effekt. 

 

 

Figur 23 Förändring av inmatningen från överliggande nät till landsbygdsnätet för Scenario 3 jämfört med 
Scenario 1. Den horisontella axeln representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden 

mellan varaktighetsdiagrammen för inmatningen för Scenario 1 och Scenario 3 angiven i skenbar effekt. 
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Figur 24 Varaktighetsdiagram för inmatningen från överliggande nät till stadsnätet för Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året och den vertikala axeln anger skenbar effekt. 

 

 

Figur 25 Förändring av inmatningen från överliggande nät till stadsnätet för Scenario 3 jämfört med Scenario 1. 
Den horisontella axeln representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden mellan 

varaktighetsdiagrammen för inmatningen för Scenario 1 och Scenario 3 angiven i skenbar effekt.  



51 
 

4.5. Kundernas kostnader 

Kundkollektivets totala årliga kostnader, i tusentals kronor, presenteras i Tabell 15 och 

Tabell 16. I tabellerna redovisas också standardavvikelsen för kostnaderna, vilket 

beskriver spridningen mellan de enskilda kundernas kostnader. Denna spridning är som 

störst för Timtariff i båda näten och för samtliga scenarier. 

I Tabell 15 ses att i landsbygdsnätet kan den största kostnadsbesparingen göras med 

Effekttariff 2.0 i Scenario 3. Även för Effekttariff är besparingen stor jämfört med både 

Enkeltariff och Timtariff, som båda saknar effektkomponent. I Tabell 16 ses att Effekttariff 

är något bättre än Effekttariff 2.0 i stadsnätet i Scenario 3 och även i det här nätet gäller att 

tarifferna som har en effektkomponent gynnar de aktiva kunder mer än de tariffer som 

baserade enbart på energiuttaget. Sammantaget är det så att det är tarifferna som 

innehåller en effektkomponent som kan ge de största besparingarna för aktiva kunder, 

oavsett nät. 

 

Tabell 15 Kundkollektivets totala kostnader i landsbygdsnätet.  
Standardavvikelsen för de 11 kundernas enskilda kostnader anges inom parantes. 

Landsbygdsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Total kostnad, kkr 191(5) 177(6) 184(6) 195(8) 

Scenario 2 Total kostnad, kkr 189(5) 162(6) 164(7) 181(8) 

Scenario 3 Total kostnad, kkr 186(5) 144(6) 141(7) 163(8) 

 
 

Tabell 16 Kundkollektivet totala kostnader i stadsnätet.  
Standardavvikelsen för de 64 kundernas enskilda kostnader anges inom parantes. 

Stadsnät 

  Enkeltariff Effekttariff Effekttariff 2.0 Timtariff 

Scenario 1 Total kostnad, kkr 1269(10) 1198(11) 1268(13) 1348(15) 

Scenario 2 Total kostnad, kkr 1253(10) 1097(11) 1138(13) 1257(15) 

Scenario 3 Total kostnad, kkr 1237(10) 997(12) 1010(13) 1167(15) 
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4.6. Känslighetsanalys: Inverkan av en effektkomponent 

På grund av likheterna mellan resultaten för de energibaserade tarifferna Timtariff och 

Enkeltariff, samt för Effekttariff 2.0 och den mer konventionella effekttariffen Effekttariff, 

undersöktes ytterligare en tariff. Denna tariff simulerades som en känslighetsanalys för 

Scenario 3 i stadsnätet och syftet var att studera hur kunderna skulle bete sig om Timtariff 

kombinerades med en relativt låg effektavgift. 

Resultatet från de tidigare simuleringarna antydde dessutom att en effektkomponent i 

tariffen ledde till minskade spänningsändringar, nätförluster samt en reduktion av 

inmatningen från överliggande nät. Det fanns också farhågor om att effektavgiften i 

Effekttariff och Effekttariff 2.0 var så hög att det hela tiden var effektavgiften som avgjorde 

optimeringen och att kunden därmed aldrig skulle följa de dynamiska 

överföringsavgifterna. Av dessa anledningar testades en lägre nivå på effektavgiften under 

känslighetsanalysen. Förhoppningen var att effektkomponenten skulle reducera de nya 

effekttopparna som skapas i systemet under de tider på dygnet då överföringsavgiften och 

spotpriset är så lågt att kunden maximerar laddningen av elbilen.  

För att kunna jämföra med en av de tariffer som redan simulerats utformades tariffen på 

samma sätt som Timtariff men med skillnaden att en statisk effektavgift på 0,5 kr/kW, 

månad lades till och medel för överföringsavgiften sänktes från 54 öre/kWh till 53 

öre/kWh. I Figur 26 visas hur överföringskomponenten i tariffen varierar i stadnätet 

under året. Som mest når överföringsavgiften upp till 2 kr/kWh vilket sker i början av 

januari. 

 

Figur 26 Överföringsavgiften för Timtariff med effektavgift i stadsnätet 

  



53 
 

Timtariff med effektavgift simulerades för Scenario 3 eftersom det var det scenario då den 

tydligaste skillnaden mellan energi- och effekttariffer hade uppvisats under föregående 

simuleringar. Resultatet från känslighetsanalysen presenteras i Tabell 17. Timtariff med 

effektavgift är något bättre för medelbelastning, nätförluster och inmatad effekt och energi 

gentemot Enkeltariff i Scenario 1. Sett till antalet timmar som spänningen legat under 0,99 

p.u. är det dock en försämring från Scenario 1. Längst till höger i Tabell 17 jämförs tariffen 

med Timtariff i Scenario 3 och här är Timtariff med effektavgift bättre, eller likvärdig, med 

Timtariff på samtliga punkter.  

 

Tabell 17 Resultat av simulering för Timtariff med effektavgift i stadsnätet i Scenario 3 

 Timtariff 
med 

effektavgift 

Jämfört med  
Enkeltariff, 
Scenario 1 

Jämfört med  
Timtariff, 
Scenario 3 

Total kostnad, kkr 1159  

Ändring, %  -9 -1 

Standardavvikelse, kkr 15  

Maximal belastning, % 60  

Ändring, %  -23 -21 

Medelbelastning över året, % 3,6  

Ändring, %  -4 0 

Max spänning, p.u. 1,004  

Min spänning, p.u. 0,983  

Antalet timmar < 0.99 p.u 14009  

Ändring, %  +50 -26 

Nätförluster, MWh 2,11  

Ändring, %  -2 -11 

Total inmatad energi, MVAh 902  

Ändring, %  -3 0 

Maximal inmatad effekt, kVA 390  

Ändring, %  -5 -27 

 

I Figur 27 nedan visas utmatningsprofilen för en kund under månadsskiftet mellan augusti 

och september för Timtariff med respektive utan en effektavgift. I grafen som illustrerar 

tariffen med en effektkomponent ses hur effekttopparna begränsas jämfört med den andra 

grafen. Ett liknande utseende för lastprofilerna för kostnadsoptimerande kunder, med en 

tydlig reducering av effekttopparna gentemot de energibaserade tarifferna, har 

observerats även för Effekttariff och Effekttariff 2.0. I Figur 27 kan man också notera att 

effekttopparna i slutet av augusti är betydligt högre än i början av september.  
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Figur 27 Lastprofiler för en kund i stadsnätet i Scenario 3 med Timtariff med, respektive utan, effektavgift 

I Figur 28, där samma optimerande kunds lastprofil för januari månad och med Timtariff 

med effektavgift illustreras, ser man hur maxeffekten höjs kontinuerligt under månaden. 

Under månadens första vecka hålls toppeffekten på samma nivå, men därefter höjs taket 

stegvis för att i slutet av månaden vara som högst. Samma tendens har uppvisats även för 

de övriga månaderna och de andra effekttarifferna som har analyserats i det här arbetet. 

 

Figur 28 Lastprofil för en kund i stadsnätet i Scenario 3 med Timtariff med effektavgift 
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5. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras de effekter som de olika tarifferna har i nätet i 5.1 och på 

kundernas incitament och beteenden i 5.2. Vidare diskuteras metodvalet och studiens 

begränsningar i 5.3. Kapitlet avslutas med en diskussion om tariffernas 

kommunicerbarhet i 5.4, och dess implikationer för framtida lagstiftning i 0. 

5.1. Inverkan på tekniska begränsningar och en effektiv användning av nätet 

De tekniska begränsningarna som studerades i detta arbete var långsamma 

spänningsändringar och den termiska belastningen på komponenterna i nätet. För att 

sammanfatta resultaten för de tekniska begränsningarna sågs det vara av stor vikt att 

tariffen har en effektkomponent för att begränsa de negativa effekterna i nätet som följer 

av en större andel aktiva kunder. Detta gäller i allra störst utsträckning för 

spänningskvaliteten i näten. 

Resultatet av simuleringarna visade inte några tydliga mönster för hur den termiska 

belastningen ändras till följd av olika typer av tariffer eller genom en större andel aktiva 

kunder. Medelbelastningen på ledningarna är nästan identisk under de olika scenariona 

som har simulerats och det tycks därmed inte spela särdeles stor roll hur stor andel aktiva 

kunder som finns i nätet, eller vilken tariff som utnyttjas. Den maximala belastningen 

tycks dock sjunka som mest i ett nät med enbart aktiva kunder och där tariffen har en 

effektkomponent. För ett nät där det finns både aktiva och passiva kunder går det inte att 

dra några generella slutsatser kring effekten på den maximala termiska belastningen 

eftersom resultaten ser olika ut i stadsnätet och landsbygdsnätet. Förändringen av den 

maximala belastningen skulle också kunna vara beroende av vilka kunder som har 

slumpats fram som aktiva respektive passiva, detta har dock inte undersökts här. 

Avseende spänningskvaliteten i näten ökar den maximala spänningen med en större andel 

aktiva kunder. Detta kan troligtvis vara en effekt av att de aktiva kunderna inte bara 

optimerar sin utmatning från nätet, utan också sin inmatning av elektricitet. Genom att de 

utnyttjar samma optimeringsalgoritm kommer de med större sannolikhet att mata in 

elektricitet under tider då även de andra kunderna i systemet matar in överskottsel, 

beroende på hur lastprofilen för kundens hushållsel ser ut. Därmed fås en högre maximal 

spänning än under ett scenario utan optimerande kunder och då imatningen för kunderna 

inte sammanfaller i lika stor utsträckning. Överspänningar tycks dock inte vara en stor 

utmaning i näten eftersom solanläggningarna är relativt små och den inmatade effekten 

bidrar därmed relativt lite till att höja spänningen i näten. Detta gick att utläsa genom att 

spänningen befann sig långt under +10% från den nominella spänningen för samtliga 

simulerade fall. 

För underspänningarna var effekten desto större. Under det scenario där det finns både 

aktiva och passiva kunder skiljer sig resultaten åt, förmodligen på grund av att det är mer 

eller mindre avgörande vilka kunder som har slumpats fram som aktiva respektive 

passiva. För scenariot med endast aktiva kunder visar dock resultatet att tarifferna som 

endast har en överföringsavgift, det vill säga baseras enbart på utmatad energi, bidrar till 

en större minskning av spänningen i näten än tarifferna med en effektkomponent. Detta 



56 
 

gäller både avseende antalet timmar under 0,99 p.u., samt för den lägsta spänningen som 

uppmätts under året.  

För att studera hur nätet har använts på ett effektivare sätt studerades effekten på 

nätförluster samt inmatningen från överliggande nät och det tycks vara dessa parametrar 

som tarifferna påverkar mest, och även här spelade en effektavgift en avgörande roll. Med 

en större andel aktiva kunder i systemet sker en uppdelning av resultatet för tarifferna 

med eller utan effektkomponent. Detta visar sig bland annat genom ökade nätförluster och 

ökad maximal inmatning då samtliga kunder är aktiva och tarifferna endast består av en 

energikomponent. Med de rent energibaserade tarifferna försämras resultaten med en 

högre grad av aktiva kunder, vilket troligtvis är en effekt av optimeringen av 

elbilsladdningen inte begränsas under en energitariff men att det gör det med en 

effektavgift. Liksom tidigare hävdats i [58] kan tidsdifferentierade tariffer i ett nät med en 

stor andel aktiva kunder ge upphov till nya lasttoppar i systemet, och det är troligtvis den 

effekten som uttrycks för de enbart energibaserade tarifferna under simuleringarna i detta 

arbete. Eftersom kunderna som har simulerats utnyttjar en identisk metod för att 

optimera sin elanvändning bidrar tarifferna till nya effekttoppar genom att samtliga 

kunder flyttar sitt effektuttag till den tid på dygnet då elektriciteten har ett lågt totalpris. 

Vidare sågs en allmän sänkning av den inmatade energin i lågspänningsnäten genom att 

fler kunder blir aktiva i systemet, oavsett tariff. Detta beror förmodligen på att det 

stationära batteriet ökar självförsörjningsgraden för kunderna. De aktiva kunderna 

behöver i mindre grad komplettera sin solelproduktion med att mata ut el från nätet och 

därmed krävs också en mindre mängd inmatad energi ifrån det överliggande nätet. 

Sammanfattningsvis bör det än en gång belysas att det både i det simulerade stadsnätet 

och i landsbygdsnätet är tydligt att en tariff med en effektkomponent på ett bättre sätt kan 

hantera ett nät med en hög grad av aktiva kunder än vad en tariff som enbart baseras på 

energiuttaget gör. För att undvika att det skapas nya effekttoppar verkar det krävas en 

effektavgift som kan fungera lite som ett tak för effektuttaget, vilket är delvis i linje med 

vad tidigare studier visat på. I [11] pekade författarna på att topplasten reduceras med en 

effekttariff och att eventuella problem med tekniska begränsningar kan avhjälpas något 

med en effekttariff, men att de kvarstår med en större andel aktiva kunder. I det här 

arbetet visades dock att de långsamma spänningsvariationerna fortsatt befinner sig inom 

normvärdena, och att spänningskvaliteten till och med förbättras med en större andel 

aktiva kunder om man använder sig av en effekttariff. Även för nätförlusterna och 

kostnaden mot överliggande sker en tydlig förbättring med en effektavgift, men för den 

termiska belastningen är det dock svårt att dra några slutsatser. Några tydliga positiva 

effekter i näten från att tarifferna utformas mer dynamiskt, det vill säga har en högre grad 

av variabilitet över tid, har dock inte uppvisats i studien. 

5.2. Inverkan på slutkundens ekonomiska incitament och beteende  

Förutom effekterna på tekniska parametrar i nätet utreddes även kundernas beteenden 

och incitament till följd av tarifferna. I [42] konstateras att det krävs tydliga incitament för 

att kunderna ska anpassa sin förbrukning. Det krävs exempelvis att effekten på kundens 

kostnad för elektricitet är betydande för att kunden ska agera mer aktivt. Utifrån 
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simuleringarna visades att tariffer med en effektkomponent ger en positiv effekt på flera 

av de nätparametrar som har studerats här, men de ökade också de aktiva kundernas 

kostnadsbesparingar. I [11] gav effekttariffen den största kostnadsbesparingen för en 

aktiv kund jämfört med en energitariff, och det har bekräftats ytterligare genom resultatet 

av simuleringarna i detta arbete.  

Förutom att effekttarifferna ger störst incitament till kunderna att vara aktiva bidrar de 

också till ett tydligt mönster för de aktiva kundernas månadsvisa utmatningsprofiler; 

deras maximala effektuttag stegras under månaden och blir som högst i slutet av 

månaden. Denna månadsvisa stegring av maxeffekten beror på att optimeringsmodellen 

optimerar med en horisont på 24 timmar men med tidigare dagars maximala effekt i 

minnet, detta eftersom effektavgiften i det här arbetet debiteras på maxeffekten under en 

månad. När kunden får svårt att klara sig under månadens tidigare effekttopp skapas en 

ny maxnivå som blir referens för de kommande dagarna och därmed får lastprofilen ett 

stegliknande utseende under månaden. I detta arbete är det optimeringsmodellen som 

påverkar det stegvisa utseendet på kundernas effektuttag, men det är också möjligt att ett 

liknande beteende skulle kunna uppstå hos verkliga kunder som försöker minimera sitt 

effektuttag men som har svårt att säga något om sitt behov längre fram under månaden. 

Detta är viktigt att vara medveten om vid utformningen av nya tariffer. Exempelvis kanske 

det inte är lämpligt att effektavgiften baseras på en månadsvis effekttopp utan snarare på 

ett medel av flera toppar eller till och med på vecko- eller dygnsvisa effekttoppar. 

5.3. Metodval och studiens begränsningar 

För att kunna utvärdera effekten av olika tariffer vid olika stor andel aktiva kunder, valdes 

i det här arbetet en metod som vidareutvecklar en optimeringsmodell och integrerar den 

med en nätmodell. Genom metoden kan man studera effekterna av helt nya 

tariffstrukturer utan att behöva förlita sig på osäkra empiriska studier kring 

priselasticiteter. Metoden valdes dels för att det var helt nya tariffstrukturer som skulle 

testas, och det hade därmed inte gått att göra några rimliga antaganden för kundernas 

beteende till följd av tarifferna med hjälp av exempelvis substitutionselasticiteter. 

Dessutom är, vilket tidigare nämnts i det här arbetet, elasticiteter ett ganska osäkert mått i 

sammanhanget. Metoden som används kan med fördel också appliceras även på andra nät 

och med olika typer av tariffer och skulle också kunna utvecklas ytterligare för att 

exempelvis analysera effekterna av prissättning för inmatning, men också göra ytterligare 

studier av de tariffstrukturer som presenterades i det här arbetet. 

Metoden som används i det här arbetet bygger på en idealiserad modell för hur en kund 

kan bete sig, och beslut kring elanvändningen kan baseras på andra faktorer än rent 

ekonomiska, vilket bland annat [39] och [40] pekat på. Det är dock ekonomiska incitament 

som oftast lyfts fram, och det här arbetet har därmed avgränsats till att studera effekten av 

denna typ av incitament och antagit att kunderna är agerar helt passivt eller aktivt utifrån 

kostnader. Det är dock troligt att även de kunder som inte använder sig av någon typ av 

optimeringsalgoritm eller automatiskt laststyrning kan anpassa sig utifrån en prissignal, 

vilket inte har tagits hänsyn till i det här arbetet. I de studier som genomförts i Sala-Heby 

och Sollentuna visades exempelvis att kunderna hade anpassat sin last något efter en 

effekttariff, även utan automatisk laststyrning [9]. 



58 
 

Ovanstående är en av de förenklingar som har gjorts i det här arbetet och som kan ha 

påverkat resultatet. Ytterliggare en sak som har mer eller mindre stor påverkan på 

resultaten är att endast ett år har simulerats. Utgångspunkten var att en mer lokal 

koppling till nätet i tariffen skulle ge ett förbättrat resultat i nätet, men utifrån de 

simulerade fallen i det här arbetet var detta inte fallet. De dynamiska tarifferna presterade 

i nivå med och i vissa fall sämre än den konventionella effekttariffen. För de dynamiska 

effekttarifferna hade det varit intressant att studera resultaten för en längre tidsperiod 

innan man skulle kunna avfärda dem helt och för detta hade det krävts data för flera år. 

Styrkan med de dynamiska tarifferna är just att de är dynamiska, och att de genom en 

kontinuerlig uppdatering av prisnivåerna ger en större möjlighet att anpassa tariffen efter 

utvecklingen i nätet än en mer statisk tariff. Denna effekt är dock troligtvis inte lika tydlig 

då endast ett år simuleras. 

Förutom att endast ett år simulerades kan resultatet kan också ha påverkats av att indata 

togs ifrån olika år. Eftersom lasten i stor utsträckning är temperaturberoende, speciellt för 

eluppvärmda hus, är det exempelvis relevant att ha dataset från samma år, exempelvis för 

meteorologiska mätvärden och lastprofiler. Nu har mätdata från olika år använts för 

lastprofiler, solinstrålning och temperatur samt för spotpriset och därmed förbises 

effekten av temperaturkorrelationen.  

Vidare har förenklingen gjorts att samtliga kunder har antagits ha samma batterikapacitet 

och solcellsanläggning. Därmed är det några av kunderna som på grund av sin höga 

hushållslast i kombination med laddning av elbil hade mindre möjligheter att reducera 

sina toppeffekter. För att få ett mer verklighetsbaserat scenario för kundernas potential 

för flexibilitet hade det därmed varit lämpligt att dimensionera solcellsanläggningarna och 

det stationära batteriet utifrån varje enskild kunds hushållslast.  

Resultatet i det scenario där både aktiva och passiva kunder simulerades kan i viss mån ha 

påverkats av vilka kunder som slumpades fram som aktiva. Detta gäller framför allt den 

lägsta spänningen och den högsta belastningen i nätet eftersom dessa parametrar är 

beroende av enskilda värden. Resultatet från de två scenariona som simulerar 

ytterligheterna, med samtliga passiva eller samtliga aktiva kunder, är dock fortsatt 

relevant och det går att dra slutsatser såsom att det är stor skillnad mellan tarifferna som 

har en effektavgift och de som inte har det. 

Vidare är det så att litteraturstudien som gjordes gav arbetet utgångspunkten att stadsnät 

oftare har utmaningar med hög termisk belastning och att landsbygdsnäten oftare har 

problem med spänningskvaliteten, framför allt i form av underspänningar. Denna skillnad 

visar sig dock inte i det här arbetet, vilket kan bero på att näten förmodligen inte är helt 

representativa för typiska landsbygds- och stadsnät. Dessutom kan svårigheten att matcha 

kunderna med uttagspunkterna i nätet ha påverkat resultatet på så sätt att exempelvis 

vissa ledningar blivit feldimensionerade och därmed lätt överbelastade, vilket exempelvis 

kan ha yttrat sig i den höga maxbelastningen i landsbygdsnätet redan under det första 

scenariot. Framtida studier bör i stället utnyttja modeller av verkliga nät med tillhörande 

timuppmätt mätardata för kunderna. 



59 
 

5.4. Kommunicerbarhet 

För att kunderna ska kunna agera utifrån tarifferna krävs att de förstår den, och 

kommunicerbarhet är någonting som har belysts, bland annat av [6], som en viktig aspekt 

när nya tariffstrukturer tas fram. I tidigare studier kring efterfrågeflexibilitet har det 

framför allt handlat om tidsdifferentierade effekttariffer med tydliga avgränsningar mellan 

hög- och låglasttid. Med den något mer komplexa utformning som föreslås i det här 

arbetet kan det dock krävas någon typ av automatiskt laststyrning för att kunderna ska 

kunna ha möjlighet att påverka sina kostnader, vilket också tidigare konstaterats av [56]. 

Optimeringsmodellen för kundens elanvändning som används i det här arbetet kan ses 

som en tjänst som med stor sannolikhet skulle kombineras med laststyrning på något vis, 

och därmed ställs också lägre krav på kundens förståelse för tariffen. Även om automatisk 

laststyrning kan minska kraven på att kunderna ska förstå tariffen i detalj måste den 

kommuniceras till kunderna eller till de hjälpmedel som används för att sköta den 

automatiska laststyrningen hos kunderna. Tidigare i det här arbetet har det berättats om 

det franska energibolaget EDF som har löst kommunikationen av sin spetslasttariff genom 

att utnyttja en display som kopplas till slutkundens eluttag [61] och liknande system 

skulle också kunna användas för de dynamiska tariffer som presenteras här.  

Även om en kund har tekniska möjligheter att styra sin elanvändning kan det också ställas 

krav på att prisförändringar meddelas i god tid, vilket [56] också har pekat på. För 

elnätsbolaget ställer detta krav på elnätsföretagets administrativa förmåga, men också på 

förmågan att göra prognoser ända ned på lågspänningsnivå om tariffer liknande 

spetslasttariffer ska utnyttjas. Optimeringsmodellen som används i det här arbetet har en 

tidshorisont på 24 timmar, vilket innebär att tarifferna bör sättas något eller några dygn 

innan optimeringen görs. De förslag på tariffer som ges i det här arbetet baseras på 

historiska eller prognosticerade värden och inte på realtidsdata, det vill säga de är inte 

realtidstariffer i ordets sanna bemärkelse, och därmed möjliggörs att priserna kan 

kommuniceras till kund inom en rimlig tid innan elanvändningen planeras. Därmed kan 

kunden också optimera sin elanvändning utifrån totalpriset för elnät och elmarknad.  

Vad gäller tariffernas kommunicerbarhet är det också viktigt att ta i beaktande att Sverige 

går mot en elhandlarcentrisk modell, vilket innebär att den huvudsakliga 

kommunikationen av tariffen kommer att skötas av slutkundens elhandlare och inte av 

elnätsbolaget. Detta innebär att elnätsbolaget inte kommer att ha samma möjligheter att 

själva på ett pedagogiskt sätt förklara tariffstrukturen och dess syfte. Vilken effekt det 

kommer ha på möjligheten att styra kundernas elanvändning med hjälp av en specifik 

tariffutformning är det svårt att förutse. Samtidigt är det viktigt att än en gång poängtera 

att elnätstariffen och elhandelspriset idag kan ge kunderna motstridiga signaler. Detta har 

inte studerats i detta arbete, men har tidigare konstaterats av bland annat [47] och är 

viktigt att ta hänsyn till vid utformningen av framtida tariffer. 
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5.5. Implikationer för framtida lagstiftning 

Idag är tarifferna, i enlighet med regleringen, lika höga för kunder inom samma 

kundkategori. De dynamiska tarifferna som presenteras i det här arbetet kommer dock att 

kräva en differentiering utifrån vilken nätstation som kunden är ansluten till. För att 

kunna implementera de dynamiska tarifferna som föreslås i det här arbetet kommer det 

också att ställas krav på att regleringen omformuleras eller omtolkas. Att balansera ett 

effektivt utnyttjande av elnäten och incitament för efterfrågeflexibilitet med de krav som 

lagstiftningen ställer på icke-diskriminering och objektivitet är en utmaning. Förespråkare 

för nodprissättning, exempelvis [68], menar att det krävs mer lokal koppling för att kunna 

hantera lokala utmaningar. Kan det gå att behandla alla kundkategorier likvärdigt, 

oberoende av vart i koncessionsområdet de befinner sig, och ändå få en mer effektiv 

användning av nätet? Behöver mer lokal hänsyn tas i framtiden för att ta hänsyn till 

kapacitet och efterfrågan i nätet? Det finns många frågor som reglermyndigheten och 

elnätsbolag kommer att ställas inför framöver om de vill att kunderna ska ges incitament 

till att vara mer flexibla i sin elanvändning, och samtidigt kunna säkerställa att det inte har 

stora negativa konsekvenser för den lokala elnätsdriften.  
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6. Slutsatser 

En signal om en lokal teknisk begränsning i eldistributionsnätet skulle kunna integreras i 

en tariff genom att koppla tariffen till den prognosticerade eller historiska 

effektinmatningen i nätstationen från överliggande nät. Profilen för effektinmatningen i 

lågspänningsnätet säger någonting om effektflödet i nätet vilket i sin tur påverkar både 

lokala tekniska begränsningar och en effektiv användning av nätet, och skulle därmed 

kunna vara lämplig att använda vid utformningen av en tariff med en tydligare koppling 

till tid och plats.  

Styrkan med den här studien är att den pekar på skillnaden mellan en rent energibaserad 

tariff och en effekttariff när en stor andel kunder agerar aktivt utifrån dem. En tariff som 

inkluderar en effektkomponent begränsar de negativa effekterna i ett eldistributionsnät 

då en hög grad av kunderna optimerar sin elanvändning utifrån den, vilket också 

motiverar att en dynamisk tariff har en effektkomponent. I studien visas hur de 

simulerade effekttarifferna bidrar till ett effektivare utnyttjande av nätet i form av framför 

allt minskade kostnader för nätförluster och inmatningen från överliggande nät men också 

genom en förbättrad spänningskvalitet. En effektavgift bidrar dock också till att 

effektuttaget för de aktiva kunderna är som högst i slutet av månaden, vilket har 

implikationer för hur debiteringen av effektavgiften bör ske. 
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7. Vidare studier 

Under arbetets gång har ett antal intressanta frågeställningar identifierats vilka inte kunde 

utredas inom ramen för detta arbete men som skulle kunna vara föremål för framtida 

studier. Den metod som användes i det här arbetet skulle kunna utvecklas och användas 

för att utreda några av de förslag för vidare studier som ges nedan. 

 Dynamiska vs. statiska tariffer: För att testa om de dynamiska effekttariffer som 

presenterades i det här arbetet faktiskt inte ger ett bättre utfall än mer statiska 

effekttariffer krävs vidare studier. Framför allt skulle det vara lämpligt at göra 

simuleringar för flera år. 

 Känslighetsanalys: För att mer kunna analysera påverkan av de antaganden som 

gjorts för modellerna i det här arbetet, exempelvis för storleken av 

solcellsanläggningen eller vilka kunder som slumpats fram som aktiva, skulle en 

känslighetsanalys för dessa parametrar behöva göras.  

 Debiteringen av effektavgiften: I detta arbete identifierades att en effektavgift 

baserad på månadens högsta effekttopp bidrar till att kundens effektuttag är som 

högst i slutet av månaden. Det finns därmed ett behov av att utreda hur 

debiteringen av effektavgiften bör utformas för att kundernas effektuttag ska bli 

jämnare över månaden.  

 Den totala prissättningen: I det här arbetet studerades endast effekten av olika 

typer av tariffstrukturer, men prissättning av inmatning samt hur prissättningen 

sker på elmarknaden och hur det påverkar lokala begränsningar skulle också vara 

intressant att studera. Detta blir extra intressant i och med införandet av en 

elhandlarcentrisk modell, samt mot bakgrund av de studier som gjorts kring hur 

elhandelspris och elnätstariff kan sända motriktade signaler till elnätskunderna. 

 Nodprissättning: Nodprissättning lyfts av vissa fram som någon slags utopisk tariff, 

och är idag dessutom lagvidrig i Sverige, men det skulle vara intressant att testa 

hur det skulle kunna implementeras i den metod som presenteras i det här arbetet 

och jämföras med mer realistiska tariffer.  

 Värmestyrning: Hushållskunder med eluppvärmning identifieras ha hög potential 

för flexibilitet, dock har inte värmestyrning implementerats i den 

optimeringsmodell som används i det här arbetet men bör inkluderas och 

analyseras i framtida studier.  

 Prognosmetoder: I det här arbetet föreslås bland annat en tariff som baseras på 

den prognosticerade inmatningen i nätstationen. Vid simuleringen av denna tariff 

utnyttjas en perfekt prognos, vilket dock inte är tillämpbart i verkligheten. För att 

kunna använda sig av exempelvis spetslasttariffer eller realtidstariffer krävs dock 

att det går att säga något om hur situationen i nätet kommer att bli. Viss 

prognostisering sker på en aggregerad nivå, men det vore intressant att undersöka 

möjligheterna att förutsäga lokal utmatning och inmatning i näten.  
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Bilaga A: Termisk belastning 

 

Figur 29 Varaktighetsdiagram för den termiska belastningen i landsbygdsnätet för Scenario 1. Den horisontella 
axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet och den 

vertikala axeln anger värdet för belastningen som en procent av det maximalt tillåtna. 

 

Figur 30 Förändring av den termiska belastningen i landsbygdsnätet i Scenario 2 jämfört med Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet. 

Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för belastningen i Scenario 1 och Scenario 2 
angiven i procentenheter. 
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Figur 31 Varaktighetsdiagram för den termiska belastningen i stadsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet och den vertikala 

axeln anger värdet för belastningen som en procent av det maximalt tillåtna. 

 

Figur 32 Förändring av den termiska belastningen i stadsnätet i Scenario 2 jämfört med Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet analyserade ledningar i nätet. 

Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för belastningen i Scenario 1 och Scenario 2 
angiven i procentenheter. 
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Bilaga B: Långsamma spänningsändringar 

 

Figur 33 Varaktighetsdiagram för spänningen i landsbygdsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet och den vertikala axeln anger värdet 

för spänningen i per unit. 

 

Figur 34 Förändring av spänningen i landsbygdsnätet för Scenario 2 jämfört med Scenario 1. Den horisontella 
axeln representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet. Den vertikala axeln anger 

skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för spänningen i Scenario 1 och Scenario 2 angiven i per unit. 
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Figur 35 Varaktighetsdiagram för spänningen i stadsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln representerar 
alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet och den vertikala axeln anger värdet för 

spänningen i per unit. 

 

 

Figur 36 Förändring av spänningen i stadsnätet för Scenario 2 jämfört med Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året multiplicerat med antalet noder i nätet. Den vertikala axeln anger 

skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för spänningen i Scenario 1 och Scenario 2 angiven i per unit. 
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Bilaga C: Nätförluster 

 

Figur 37 Varaktighetsdiagram för nätförlusterna i landsbygdsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året och den vertikala axeln anger aktiv effekt. 

 

 

Figur 38 Förändring av nätförlusterna i landsbygdsnätet för Scenario 2 jämfört med Scenario 1. Den horisontella 
axeln representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen 

för nätförlusterna för Scenario 1 och Scenario 2 angiven i aktiv effekt. 
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Figur 39 Varaktighetsdiagram för nätförlusterna i stadsnätet för Scenario 1. Den horisontella axeln representerar 
alla timmar under året och den vertikala axeln anger aktiv effekt. 

 

 

Figur 40 Förändring av nätförlusterna i stadsnätet för Scenario 2 jämfört med Scenario 1. Den horisontella axeln 
representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden mellan varaktighetsdiagrammen för 

nätförlusterna för Scenario 1 och Scenario 2 angiven i aktiv effekt. 
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Bilaga D: Inmatning från överliggande nät 

 

Figur 41 Varaktighetsdiagram för inmatningen från överliggande nät till landsbygdsnätet för Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året och den vertikala axeln anger skenbar effekt. 

 

 

Figur 42 Förändring av inmatningen från överliggande nät till landsbygdsnätet för Scenario 2 jämfört med 
Scenario 1. Den horisontella axeln representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden 

mellan varaktighetsdiagrammen för inmatningen för Scenario 1 och Scenario 2 angiven i skenbar effekt. 
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Figur 43 Varaktighetsdiagram för inmatningen från överliggande nät till stadsnätet för Scenario 1. Den 
horisontella axeln representerar alla timmar under året och den vertikala axeln anger skenbar effekt. 

 

Figur 44 Förändring av inmatningen från överliggande nät till stadsnätet för Scenario 2 jämfört med Scenario 1. 
Den horisontella axeln representerar alla timmar under året. Den vertikala axeln anger skillnaden mellan 

varaktighetsdiagrammen för inmatningen för Scenario 1 och Scenario 2 angiven i skenbar effekt. 

 


