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Abstract

Power grid of the future: A study of how different
future scenarios can affect the power grid customer's
financial decisions
Malin Åhgren

In association with Sweco Energuide, two different future
scenarios have been developed regarding how the power grid
customers might use the power grid in 10 years. In the first
scenario, scenario high load, the customers will not use any
energy storage or load management. As a result their power demand
will increase drastically. If the customers act as in the second
scenario, scenario low load, they will see the potential in
investing in energy storage and load management to reduce their
power grid costs. The study has explored the economic incentives
to invest in scenario low load, which factors will affect the
choice of scenario low load and what will push the customers to
choose between the scenarios.

The purpose of the study has been fulfilled by hearing the
experts’ prognosis for the future and doing a net present value
analysis to examine the economic incentives. Power grid companies
will charge the maximal power output and if the customer do not
make any active choices it will lead to higher electrical costs.
The economic incentives are mainly dependent on which choices the
customers make regarding how the car is charged. By choosing lower
charge power and by consuming the power during time periods with
lower electrical costs the customer can find incentives to act as
scenario low load. If there is a time dynamic tariff the
incentives increases. Even though the battery technologies and
load management techniques are constantly developed the costs are
too high and reduce the profitability of scenario low load.
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Sammanfattning 

Det finns en hypotes att framtidens elnät kommer påverkas framför allt av fyra olika 

drivkrafter; teknikutveckling, ekonomisk utveckling, politiska beslut och styrmedel samt 

urbanisering. Allt fler elnätskunder installerar egna solpaneler för att producera egen el 

vilket leder till en produktion av el som varierar och inte går att styra. Samtidigt köper 

fler personer elbilar som kräver el för att kunna användas vilket gör att konsumtionen av 

el ökar och blir svår att påverka. Tekniken för att lagra elen utvecklas ständigt och öppnar 

upp för nya möjligheter för hur elnätssystemet kan nyttjas. Elnätsbolagen vill skapa 

incitament för elnätskunderna att minska sin effektkonsumtion och nyttja så mycket som 

möjligt av den egenproducerade elen. Detta gör att elnätskunderna kommer ställas inför 

flera olika val och hur de väljer att agera ger olika konsekvenser. 

I samarbete med Sweco Energuide har två olika framtidsscenarion utvecklats för hur 

elnätskunderna kan komma att använda elnätet om 10 år; scenario hög last och scenario 

låg last. I båda scenariona har elnätskunden införskaffat en elbil som den vill ladda 

hemma samt solpaneler för att producera egen el. Hur elnätskunden agerar skiljer sig åt i 

de olika scenariona. I scenario hög last vill elnätskunden alltid ha sin elbil fulladdad och 

laddar därmed med höga effektnivåer. Den gör inga medvetna val eller installerar teknik 

för att försöka att minska sin effektkonsumtion. Elen som produceras via solpanelerna 

skickas direkt ut på nätet när det inte används eftersom det inte finns något batterilager 

installerat i hemmet. I scenario låg last ser kunden istället potential i möjligheten att styra 

effektkonsumtionen i hemmet. Genom att lagra den egenproducerade elen i ett 

energilager i hemmet tror de sig kunna minska sitt effektbehov och därmed få minskade 

elnätskostnader. Studien har undersökt vilka ekonomiska incitament det finns för kunder 

att investera i teknik som möjliggör scenario låg last, vilka faktorer som påverkar 

lönsamheten i scenario låg last samt vad som kommer driva elnätskunden mot att välja 

mellan scenario låg last och hög last. 

För att undersöka förutsättningarna i scenario hög last och låg last har information samlats 

in genom intervjuer och litteraturstudie. Med den informationen har sedan en 

nuvärdesanalys gjorts för att undersöka de ekonomiska incitamenten för elnätskunderna. 

En nuvärdesanalys används för att avgöra om en investering är ekonomiskt hållbara att 

genomföra. 

Studien visar på att i framtiden kommer för de elnätkunder som införskaffar elbilar 

kommer effektkonsumtion öka om inga aktiva val görs. Då många elnätsbolag kommer 

ta betalt för elnätskunderna maximala effekttoppar kommer det leda till ökade 

elnätskostnader om inga aktiva val görs. De ekonomiska incitamenten påverkas av vilka 

val kunden gör gällande laddningen av sin elbil. Genom att välja lägre laddeffekter och 

konsumera effekt under perioder med låga avgifter finns incitament för kunden att agera 

som i scenario låg last. Har elnätskunden en tidsdynamisk tariff där effekten är billigare 



  

under perioder med lite belastning i nätet är incitamenten större. Även om mycket 

forskning och utveckling sker kring batterilager och teknik för att styra 

effektkonsumtionen är priset för batterilager fortfarande en stor investeringskostnad 

vilket drar ner lönsamheten i investeringen.  
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1. Inledning 

Energiförsörjningen är en fråga som ständigt diskuteras i dagens samhälle och är något 

som är avgörande för samhällets framtid. Det är framför allt elförsörjningen som 

möjliggör den livsstil många lever efter idag. Elförsörjningen är god i Sverige tack vare 

mycket förnyelsebar energi men den går inte att ta för given om vi även i framtiden vill 

ha samma levnadsstandard som vi har idag. Warner (2015) tror på en framtid där elen 

kommer att genereras och lagras lokalt hos elnätskunderna. Det kommer som en effekt 

av den urbaniseringstrend som råder där storstadsregionerna blir allt med resurskrävande.  

En tänkbar reaktion på detta är ett scenario med hustak täckta av solpaneler och 

vindturbiner på allmänna platser. Energilager i form batterilager i hemmet eller större 

batteriparker i anslutning till förnyelsebar elproduktion gör det möjligt att styra 

konsumtionen och skapar en möjlighet att anpassa sig till nya förhållanden. 

Även i Sverige syns tecken som tyder på att elanvändningen kommer att ändras de 

närmaste åren. Det som framför allt påverkar elanvändningen är att fler producerar sin 

egen el, använder elen på ett mer flexibelt sätt och att större delen av fordonsflottan 

kommer att elektrifieras. Enligt Nordling (2016) kommer en elektrifierad fordonsflotta ha 

stor påverkan på elnätet och elens kvalitét om den inte kopplas ihop med någon 

automatisk styrning. Dock måste det finnas incitament för aktörerna på marknaden att 

vilja göra det. 

1.1 Problemformulering 

I diskussioner om Sveriges elnät har det länge funnits ett ”top-down”-synsätt när det 

svenska elnätet har byggts ut och rustats upp.  ”Top-down” innebär att kraften kommer 

från högre spänningsnivåer och rör sig sedan nedåt i nättopografin (Damsgaard et al. 

2014). Trenden går dock mot att framtidens elnätssystem kommer innehålla mer 

förnyelsebar el, finnas i mindre skala och vara geografiskt utspritt över landet. Mycket av 

den förnyelsebara elen kommer därmed anslutas till lågspänningsnätet vilket ställer nya 

krav på elnätets struktur och uppbyggnad (Åhman 2016). Innebörden av detta är att man 

troligtvis kommer behöva ha ett synsätt som i större utsträckning bygger på att man tittar 

nedifrån och upp; kunderna kommer ha större påverkan. 

Fängström (2017) och Liljeblad (2016) presenterar en hypotes om att framtidens elnät 

framför allt kommer påverkas av fyra olika drivkrafter; teknikutveckling, ekonomisk 

utveckling, politiska beslut och styrmedel samt en urbaniseringstrend (Fängström 2017; 

Liljeblad 2016). Teknikutvecklingen kommer leda till att de privata elnätskunderna i 

framtiden kommer kunna ha energilager i hemmet, elbilar, egen elproduktion och styra 

sin effektkonsumtion. Nätavgifterna kommer öka i förhållande till effektbehovet och som 

följd kommer incitament uppstå för att vilja minska effektanvändingen. Troligt är att 

nätregleringen kommer förändras mot ett ökat fokus på flexibilitet, effektivitet och lägre 

kostnader vilket öppnar upp för nya marknadsmodeller och aktörer. Urbaniseringen kan 
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komma att leda till ett ökat effektbehov i storstäderna med nya förorter och förtätning av 

befintliga området samtidigt som landsbygden upplever en avbefolkning. 

Med utgångspunkt i denna hypotes har, tillsammans med Sweco Energuide och tre 

nätbolag, två möjliga scenarion tagits fram för hur framtidens kunder kan komma att 

använda elnätet. Det första scenariot (kallat scenario hög last) innebär krav på högre 

kapacitet i nätet då kunderna blir mer effektkrävande samtidigt som de konsumerar 

mindre energi. Effektkravet kommer till följd av ökad förekomst av elbilar och 

mikroproduktion i hushållet. Även i det andra scenariot (kallat scenario låg last) sker en 

ökad förekomst av elbilar och mikroproduktion men genom energilager i hemmet och 

smart laststyrning uppstår ett lägre effektbehov. 

1.1.1 Förutsättningar för scenario hög last 

I scenario hög last kommer kunden bli mer effektkrävande till följd av en elektrifiering 

av fordonsflottan och egenproduktion. Elnätskunden kommer att införskaffa en elbil och 

vilja ladda den hemma. Då kunden alltid vill ha batteriet i elbilen fulladdat, för att ha 

möjligheten att åka långa sträckor, kommer den välja laddning med hög effekt. Kunden 

har ett åtta till fem-jobb och av vana ansluter elnätskunden sin bil till laddstolpen direkt 

när den kommer hem efter jobbet. Samtidigt går kunden in och lagar mat samt utför 

diverse hushållssysslor vilket leder till att effektkonsumtionen blir väldigt hög. 

Elnätskunden har ingen smart teknik som styr lasterna i hushållet eller elbilsladdningen. 

Den gör inte heller några aktiva val för att minska effektförbrukningen. 

Elnätskunden har solpaneler installerade sedan tidigare men har ingen möjlighet att lagra 

någon el. Då hushållet har en låg effektkonsumtion under dagen försvinner det mesta av 

den egenproducerade elen ut till nätet. 

1.1.2 Förutsättningar för scenario låg last 

I scenariot låg last kommer elnätskunden se potentialen i energilager och möjligheten att 

styra effektkonsumtionen i hushållet. Kunden kommer införskaffa en elbil och vill ladda 

den hemma. Dock ser kunden en potential i att minska sina kostnader genom att styra när 

elbilen laddas och när hushållets laster konsumerar effekt. Detta sker genom att kunden 

investerar i teknik som kan styra lasterna i hemmet och få ett så lågt effektbehov som 

möjligt under hela dygnet. Tekniken känner av när elen är billig och låter det styra 

lasternas förbrukning. 

Elnätskunden har sedan tidigare solpaneler installerade men investerar även i ett 

batterilager för att kunna utnyttja den egen producerade elen även när solen inte skiner. 

De dagar med stor produktion av el från sol lagras den i ett hemmalager som används till 

att minska effektbehovet från nätet under resten av dygnet. 
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1.2 Syfte 

Studien undersöker hur privata elnätskunderna om 10 år kan förhålla sig till två möjliga 

scenarier. Syftet är att undersöka ekonomiska förutsättningarna för framtidens 

elnätskunder och besvara följande frågeställningar: 

 Vilket eller vilka är de ekonomiska incitamenten för elnätskunden att investera i 

teknik som möjliggör scenario låg last? 

 Vilka faktorer påverkar valet av scenario låg last? 

 Vad kommer att driva elnätskunder till att välja mellan scenario låg och hög? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie utgår från kundens agerande och incitament och därför är systemgränsen 

satt vid kundens elmätare. Hur övriga delar av elnätet, så som distributionsnätet och 

transmissionsnätet, påverkar diskuteras därför inte i denna studie.  

Studien går inte in i närmare detalj hur tekniken för laststyrning fungerar. Då det är ett 

förutsatt scenario har det antagits att lasterna kommer att kunna styras på något vis och 

endast information för de ekonomiska antagandena har insamlats. 

I Sverige måste elanvändarna betala för elen de använder, genom ett elabonnemang, samt 

för överföringen, med ett så kallat nätabonnemang. Studien har endast tagit hänsyn till 

nätabonnemanget och jämfört det i de olika scenariona.  

Hur nätbolagen får ta betalt från kunderna regleras via Energimarknadsinspektionen och 

reglermodellen. I studien har deras arbete och framtida påverkan inte studerats närmare 

då det är ovisst hur de kommer att agera. Dock har intervjuer och samtal förts med olika 

aktörer som är väl insatta i hur marknaden fungerar och på vilket sätt de vill påverka 

reglermodellens utformning.  

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en bakgrundsdel i kapitel 2 som ger en bredare förståelse för hur 

elnätssystemet ser ut, hur elen används i Sverige samt hur elmarknaden är uppbyggd.  

I kapitel 3 beskrivs hur elnätssystemet och användningen av det kan se ut i framtiden. 

Avsnittet bygger på information hämtad från litteraturstudie och olika aktörers åsikter. 

Den kvalitativa undersökningen ligger till grund för de antaganden som har gjorts i 

uppbyggnaden av nuvärdesanalysen. 

Hur studien har genomförts beskrivs under metoddelen i kapitel 4. Där förklaras hur datan 

från elnätskundernas energiförbrukning har analyserats och räknats fram samt hur 

nuvärdesanalysen har gjort. Nuvärdesanalysen har gjorts på två olika fall, dels ett småhus 

med elvärme samt ett flerbostadshus utan elvärme. 
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I kapitel 5 presenteras resultatet från nuvärdesanalysen för de två olika fallen.  

Resultatet analyseras sedan i kapitel 6 tillsammans med en analys av den kvalitativa 

undersökning som presenteras i kapitel 3.  

Kapitel 7 innehåller en slutdiskussion som besvarar studiens syfte och frågeställningar. 
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2. Bakgrund 

Följande kapitel ger en introduktion av elnätssystemet i Sverige samt hur elmarknaden 

fungerar. 

2.1 Elnätets uppbyggnad 

I början av 1900-talet började vattenkraften byggas i Sverige och genom ny teknik för 

högspänd växelström kunde el transporteras över hela landet; grunden för dagens elnät 

lades. Idag är det svenska elnätet 48 200 mil långt, en sträcka som motsvarar mer än 13 

varv runt jorden. Nätet är uppbyggt i stam-, region- och lokalnät (se figur 1). Stamnätet 

ägs av Svenska kraftnät och används för att transportera el från kraftverken till 

regionnäten. För att det ska göras med så liten förlust som möjligt har elektriciteten en 

spänning upp till 400 kV. Regionnätet ägs i sin tur av olika regionnätsägare som har 

koncession (tillstånd) att ansvara för kraftledningar på 42-152 kV. Från regionnätet 

transformeras spänningen ner till nivåer på 10 kV och går in i lokalnäten. Via lokalnäten 

distribueras el ut till industrier, hushåll och övriga elanvändare. För att elen ska kunna 

användas i uttagen måste spänningarna transformeras ner till ännu lägre nivåer; 400 V för 

trefas och 230 V för enfas, vilket är den spänning som används i hushåll (Statens 

energimyndighet 2010; Vindlov 2015). 

 

Figur 1: Bild över elnätets uppbyggnad i Sverige (Vindlov 2015) 

Det finns cirka 170 elnätsföretag som bedriver nätverksamheten inom ett naturligt 

monopol vilket regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei). De har genom 

nätkoncessionen tillstånd att bygga och använda elektriska starkströmsledningar inom 
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bestämda geografiska områden. Med rättigheterna kommer dock även vissa skyldigheter. 

Nätbolagen måste på skäliga villkor ansluta anläggningar för produktion och användning. 

För standarsanslutningar till lokalnäten är priset satt efter Ei:s schablonmetod. De 

ansvarar för elmätare och insamlande av mätvärden. Genom ellagens bestämmelser måste 

de överföra el med god kvalitét. Slutligen måste de nätavgifter som tas ut vara skäliga 

och objektiva, där vad som är skäliga avgifter bestäms av energimarknadsinspektionens 

satta reglermodell (Vattenfall eldistribution 2017). 

2.1.1 Elkvalitét 

98 % av elen som produceras i Sverige är fossilfri och kommer främst från kärnkraft, 

vattenkraft, biobränsleeldade anläggningar, vindkraft och solkraft. Som en följd av att en 

stor del av produktion kommer från vattenkraft har Sverige en bra reglerförmåga och kan 

bibehålla en hög elkvalitét trots att andelen vind- och solkraft ökar (Wingfors 2017). För 

att kunna bibehålla god elkvalitét måste det alltid råda momentan balans mellan 

inmatningen och utmatningen av el på nätet.  Effektnivån på produktionssidan måste vara 

samma som effektnivån på konsumentsidan. Råder det inte balans kollapsar systemet och 

det blir strömavbrott. Idag använder Svenska kraftnät effektreserver för att kunna hålla 

en bra balans i nätet. Effektreserven skapas genom att Svenska kraftnät hela tiden 

förhandlar med aktörer på marknaden om att använda dem för upp- och nedreglering 

(Broberg et al. 2014).   

Elproduktionen måste alltså alltid vara lika stor som elanvändningen för att det ska råda 

effektbalans, annars är riskerna stora för att drabbas av elavbrott (Wingfors 2017). 

Skillnaden på effekt och energi är att effekt är ett mått på pågående förändring medan 

energi är ett mått på mängden utfört arbete (Linell 2014). 

2.2 Elanvändningen i Sverige 

Den totala elanvändningen i Sverige har sjunkit sedan år 2001 då det gjordes en 

toppnotering på 150,4 TWh för hela landet. Både bostadssektorn och transportsektorn har 

dock legat på en jämn nivå och endast haft små variationer från år till år 

(Energimyndigheten 2017). Sverige har fått fler elanvändare till följd av en ökande 

befolkning, men effektiviteten hos de elektriska apparaterna gör att elanvändningen ligger 

kvar på samma nivå.  I Sverige är elanvändningen relativt hög utslaget per person jämfört 

med andra länder. Det beror av att Sverige dels har ett geografiskt läge med kalla vintrar 

som kräver mycket uppvärmning, eluppvärmning, och dels har landet en stor elintensiv 

industri. Dock är det bostads- och servicesektorn som bidrar till de största 

säsongsvariationerna (Liljeblad 2016). 

2.2.1 Energilager 

Andelen väderberoende förnybar elproduktion ökar i Sverige och för med sig ett ökat 

behov av flexibilitet i systemet. Detta för att kunna fortsätta bibehålla en god elkvalitét. 

En lösning för att kunna tillgodose flexibilitetsefterfrågan är att använda sig av olika 
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lagringstekniker (Widegren 2016). Genom att använda energilager kan produktionen och 

användningen i elsystemet balanseras. Energilagret laddas under perioder med låg 

elanvändning och laddas ut när efterfrågan är hög. Tidsintervallet för lagringen varierar 

beroende på vilken aktör som nyttjar det men för elkonsumenterna handlar det oftast om 

minut- eller timbasis (IEA 2016; Widegren 2016).  

Det finns flera drivkrafter bakom en ökning av användandet av energilagring och några 

avgörande faktorer för vilket område energilagrena är bäst lämpade för är: kapacitet, 

energitäthet, kostnader, effektivitet samt teknisk och ekonomisk livslängd. Den 

lagringsteknik som har den snabbast växande utvecklingskurvan och är bäst lämpad för 

hushåll är batterilager (Nordling et al. 2015). Även Hansson (2016) anser att batterilager 

har det bredaste användningsområdet, är tillräckligt kommersiella och har en gynnsam 

kostnadsutveckling på både kort och lång sikt. Flera studier (Fitzgerald et al. 2015; 

Nordling et al. 2015; Widegren 2016) tror på en snabb utveckling av batteritekniker och 

visar på följande nyttor för elsystemets slutanvändare med batterilager: 

 Optimerat utnyttjande av prisdifferenser. 

 Minskat effektuttag vid topplast vilket leder till lägre energi- och nätkostnader. 

 Möjlighet att öka utnyttjanden av lokal egenproduktion. 

 Egen reservkraft för att kunna hantera kraven på elkvalitét. 

 Bidra med stöd till små mikronät i byggnader eller lokala områden. 

För att batterilaget ska göra störst nytta bör det placeras innanför elmätaren hos 

slutanvändarna för att där kunna minska behovet av köpt el. Med en sådan placering 

berörs inte elnäten när kunden laddar batterilagret med egenproducerad el och det finns 

även möjligheter att minska kostnaderna (Widegren 2016). 

Ett batteri som används i hemmet kommer laddas upp och laddas ur ofta om det används 

för att kapa effekttoppar. Därför är det viktigt att titta på batteriets urladdningshastighet, 

urladdningsdjup samt vad antalet urladdningscykler är under en livstid för att kunna 

avgöra batteriets användbarhet (Nordling et al. 2015). Ofta begränsas urladdningsdjupet 

för att inte batteriet ska laddas ut helt vilket leder till en förkortad livslängd. Ett batteri 

med längre urladdningsdjup klarar fler laddningscykler. Även temperaturen batteriet 

befinner sig i kan påverka batteriets livslängd (Kempener och Borden 2015). Vanligast är 

att ett batteri har nått sin livslängd när dess maximala effekt och energi har reducerats till 

80 % av ursprungsmängden (Warner 2015). 

2.2.2 Laststyrning 

Smarta elnät är ett begrepp som omfattar flera tekniska lösningar och kan ses från flera 

olika perspektiv. Ur ett samhällsperspektiv möjliggör smarta elnät ett effektivt 

utnyttjande av energi och där med ett minskat användande vilket har en positiv inverkan 

på klimatet. När produktionskostnaderna och belastningen av elnäten är höga är det 

önskvärt att elanvändarna har en minskad konsumtion. Om detta uppnås kan utbyggnad 

av elnätet undvikas. Ur ett kundperspektiv kan kunderna genom smarta lösningar minska 
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sin elanvändning under perioder med höga priser och på så vis minska sina elkostnader 

(Energimarknadsinspektionen 2015). Efterfrågestyrning, eller demand side management 

(som det oftast kallas) innebär att konsumentsidan kan bli mer flexibel med hjälp av 

styrning. Genom laststyrning kan de elektriska lasterna svara mot prissignaler eller 

signaler från användare eller nätverksoperatörer för att kunna förbättra energisystemet 

(Palensky och Schmidt 2011). Att skifta och kapa toppbelastningen innebär att 

hushållskundernas behov flyttas från perioder med höga elpriser till perioder med lägre 

elpriser. Funktioner som inte är nödvändiga just då stängs av (IEA 2016). Det är dock 

svårt att stänga av majoriteten av lasterna i ett hushåll och därför finns det en begränsad 

potential för att öka egenkonsumtionen. Om laststyrning kombineras med batterilagring 

kan självkonsumtionen höjas, men samtidigt blir systemet mer komplext (Luthander 

2016). 

2.3 Elmarknaden i Sverige idag 

Grunden till dagens elmarknad lades på 1990-talet då marknaden avreglerades. Genom 

elmarknaden skulle el bli en konkurrensutsatt vara och på så vis ge billigare priser. 

Sverige, Danmark, Norge och Finland har en gemensam handelsplats kallad Nordpool, 

där el köps och säljs. Huvudaktörerna på elmarknaden är elproducenter, elhandelsföretag, 

balansansvariga, elnätsföretag och slutkunder. För slutkunderna är dock marknaden 

uppdelad på varje land och de kan endast välja inhemska elhandlare 

(Energimarknadsbyrån 2017b).  

Elpriserna påverkas av flera olika faktorer. Den största faktorn är förhållandet mellan 

producerad mängd el och dess efterfrågan. Om elproduktionen är lägre än normalt stiger 

priserna och på samma vis går, om efterfrågan är lägre, elpriserna ner. Då el importeras 

och exporteras mellan Norden och övriga Europa, påverkas även priserna av 

internationella förhållanden så som bränsleförhållanden och valutakurser 

(Energimarknadsbyrån 2017b).  

Priset beror också på vilket elområde kunderna tillhör. Sverige är uppdelat i fyra olika 

områden där det, i de norra områdena är överskott på el medan det i de södra delarna råder 

ett underskott på el. Detta beror framför allt av att största mängden elproduktionen sker i 

norra Sverige men den största delen av befolkningen bor i de södra delarna av landet. 

Under vissa delar av året finns det inte tillräckligt med kapacitet i elledningarna för att 

kunna transportera all el som behövs från norr till söder. Variationerna i utbud och 

efterfrågan samt produktionskostnaderna, som är billigare i norr, gör att elnätskunderna 

tidvis får betala högre pris i södra Sverige jämfört med norra Sverige (Klasman 2016).  

Förutom elhandeln måste slutkunderna även betala för att få elen transporterad genom 

näten. Slutkunderna kan inte göra ett aktivt val för vilket elnätsföretag de vill handla ifrån, 

utan detta styrs geografiskt av vilka som äger nätet (Affärsverken 2012).  

Hur elnätsbolagen får ta betalt i Sverige, dvs. intäktsramen, styrs av de reglermodeller 

som energimarknadsinspektionen bestämmer. Energimarknadsinspektionen arbetar på 
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uppdrag av regeringen och har som uppgift att enligt dess förordning (SFS 2016:742) 

ansvara för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för elnätet, gasnätet och 

fjärrvärmenätet. Gällande elmarknaden ska de följa och analysera utvecklingen av 

marknaden och främja dess funktion genom att föreslå ändringar och åtgärder samt se till 

att regelverk och rutiner är konstnadseffektiva för landets medborgare och företag. De 

ska verka för såväl en effektiv konkurrens och efterfrågeflexibilitet på elmarknaden som 

för att bättra energieffektiviteten (SFS 2016:742).  

Varje reglermodell bestäms för en fyraårsperiod och har sedan marknaden avreglerades 

haft olika fokus under de olika perioderna (se tabell 1) (Bergerland et al. 2015).  

Tabell 1:Viktiga förändringar av reglermodellen (Bergerland et al. 2015; 

Energimarknadsinspektionen 2014).  

År Förändringar 

1996 

Den svenska marknaden avreglerades men elnätsinfrastrukturen fortsatte dock 

som ett naturligt monopol. Problem med höjda tariffer identifierades och 

försökte hantera det på olika sätt. 

1998 Ett projekt för att utveckla en ny tariffmodell och reglermodell initierades. 

2003 
En prestationsbaserad reglermodell infördes med hjälp av fiktiva 

referensnätverk, den så kallade nätnyttomodellen. 

2005 

Sverige drabbades av stormen Gudrun, en av de mest förödande stormarna i 

modern tid, vilket gjorde att ca 450 000 kunder blev strömlösa. Politiska 

påtryckningar skedde för att implementera hårdare lagar för elnätsoperatörerna. 

2006 

Lag för obligatoriska riskanalyser gällande pålitligheten samt handlingsplaner 

för det implementeras. Det lagförs att kunder kompenseras för avbrott längre än 

12 timmar. 

2008 

Information om omfattande elavbrott måste rapporteras till 

tillsynsmyndigheten. De återbetalningskrav som Ei baserade på 

nätnyttomodellen kritiserades hårt och ledde till omfattande legala processer. 

2009 Nätnyttomodellen avskaffades. 

2011 Lag om att avbrott längre än 24 timmar inte tolereras.  

2012 
Företagen ges inte ekonomiska incitament till att nyinvestera i elnätet. Hämmar 

utvecklingen av det svenska elnätet. 

 

Varje reglermodell sätts för en fyraårsperiod och den nuvarande modellen gäller för åren 

2016-2019. Den tidigare reglermodellen för 2012-2015 kritiserades starkt då 

elnätsbolagen ansåg att de avgifter de fick ta ut var för låga och inte täckte 

omkostnaderna. Framför allt var det räntan som användes för att beräkna 
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kapitalkostnaderna som ansågs vara för låg. Reglermodellen tog inte heller någon hänsyn 

till anläggningarnas ålder och elnätsbolagen fick samma ersättning oavsett ålder. 

Incitamenten för att elnätsföretagen skulle investera i nya och effektivare elanläggningar 

försvann därmed och det ansågs mer lönsamt att driva gamla anläggningar. 

Energimarknadsinspektionen såg en risk i att elnätsbolagen inte ville nyinvestera i elnäten 

och att det kunde leda till att utvecklingen av infrastrukturen hämmades. Reglermodellen 

för 2016-2019 bestämdes därmed så att den ska ge elnätsbolagen incitament att 

nyinvestera i elnätet (Energimarknadsinspektionen 2014). 

Beräkningar av intäktsramen bygger på fyra olika delar; kapitalkostnader, löpande 

påverkbara kostnader, löpande opåverkbara kostnader samt kvalitét. Kapitalkostnader är 

de tillgångarna hos företagen som används i elnäten. De löpande påverkbara kostnaderna 

är de driftkostnader företagen har, exempelvis för anläggningar, mätningar, övervakning, 

nätplanering etc. De opåverkbara kostnaderna är kostnader för överliggande nät, 

myndighetsavgifter och skatter. Gällande kvalitéten så får elnätsföretagen avdrag från 

intäktsrammen om det blir många eller långa elavbrott, medan en god kvalitet istället kan 

ge tillägg till intäktsramen (Energiföretagen 2017). 

2.3.1 Nätavgifter 

Det saknas konkurrens på elnätsmarknaden och Energimarknadsinspektionen granskar 

därför nätavgifterna för att säkerställa att de är skäliga. Energimarknadsinspektionen kan 

besluta att elnätsföretagen ska sänka sina avgifter och återföra pengar till kunderna. 

Avgifterna ska täcka företagets kostnader och kunden betalar för att vara ansluten till 

nätet; ansluts en fastighet betalas även en anslutningsavgift. Nätavgiften baseras på den 

kostnad som det lokala elnätsbolaget har för elöverföringen. Skillnaderna i avgifter beror 

på: ledningslängd, geografi, markförhållanden, effektivitet samt företagets 

avkastningskrav. Enligt Energimarknadsinspektionen är det främst avståndet mellan varje 

kund som är avgörande för skillnaderna i nätavgifterna, där exempelvis glesare nät ger 

högre avgift (Energimarknadsbyrån 2017a). 
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3. Framtidsutsikter 

Följande avsnitt är en kvalitativ studie gjord för att undersöka de satta förutsättningarna i 

scenario hög last och låg last. Avsnittet baseras på information insamlad genom intervjuer 

och litteraturstudie. 

3.1 Elbilar i framtiden 

En av regeringens huvudprioriteringar är klimatfrågan, där de arbetar med flera förslag 

för att minska den negativa inverkan samhället har på klimatet. Fordonsflottan är ett av 

de områden som stora positiva förändringar kan göras. Regeringen har planer på att införa 

ett bonus-malus-system för att öka de ekonomiska incitamenten för att köpa 

miljöanpassade fordon. Ett bonus-malus-system innebär att personer med miljöanpassade 

fordon premieras med en bonus medan personer med fordon med höga utsläpp av 

koldioxid beskattas högre. För bilar som släpper ut noll gram koldioxid, exempelvis 

elbilar, föreslås ett bonusbelopp på 45 000 kr. Dieseldrivna bilar kan i sin tur beskattas 

med runt 49 000 kr de första fem åren vilket gör att bilägaren kan spara in 94 000 kr de 

första fem åren om den väljer en elbil istället för en dieseldriven bil (Finansdepartementet 

2017). 

H. Johansson (2017) ser en möjlighet i att elbilarna kan användas som rullande lager men 

lyfter även att det finns en byråkratisk begränsning kring det. Batteriernas livslängd gäller 

oftast för ett visst antal laddningscyklar och tillverkarnas garantier är oftast satta utifrån 

hur många laddningscykler batteriet kommer ha under ett år. Används elbilens batteri 

även som hemmalager går det inte längre att garantera att elbilen håller rätt kvalitet eller 

kan köra lika långa sträckor. Dock ser han elbilarna som en potential för att styra lasten i 

nätet. Exempelvis så kan laddningen under natten begränsas så att batterierna endast 

laddas upp till häften av sin kapacitet. Under dagen kan de sedan användas som laster om 

produktionen blir för stor. H. Johansson (2017) menar att en affärsmodell kan skapas för 

detta där elbilsägarna får gratis laddning under dagen för att ta emot effekten och på så 

viss fås en möjlighet att kapa effekttoppar i nätet. Becker (2017) tror inte att de privata 

hushållen kommer använda elbilen som batterilager i hushållet då det kan finnas en 

osäkerhet hos användarna där de är rädda att helt plötsligt stå med ett tomt batteri i elbilen 

för att det har använts till hushållet. Istället ser han möjligheter på platser där bilen står 

oanvänd under längre perioder, exempelvis vid långtidsparkeringar. En systemlösning 

kan då vara att en annan aktör får nyttja bilen som energilager och laststyrning till dess 

att bilen ska användas igen. 

3.2 Framtida nättariffer 

I Sverige finns det förutsättningar för att producera fossilfri energi och då en stor andel 

av elproduktion kommer från vattenkraften finns det inga större problem med att 

producera tillräckligt med energi, även om andelen variabel energi från sol och vind ökar. 

Aktörer inom energibranschens er istället en risk med att inte kunna bibehålla en bra 
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effektbalans om andelen mikroproduktion i kombination med att andelen elbilar ökar. 

Idag kan inte elnätsföretagen ställa några större krav på hur kunderna använder elen. Dock 

finns det en stark önskan om att kunna ställa krav och påverka så att effektbehovet i nätet 

blir jämnare (Hurtig och Persson 2017; Hökfelt 2017; Janols 2017; Johansson 2017b; 

Solver 2017). 

Becker (2017) anser att det i framtiden kommer vara svårt att ha ett fast energipris. 

Energipriset för förnyelsebar energi kommer att vara väldigt lågt då det inte finns några 

bränslekostnader som för exempelvis olja och kol. Priserna kommer därför inte att bli 

mycket dyrare än vad det kostar att underhålla och driva anläggningen. Då den 

förnyelsebara produktion varierar mycket beroende på tid på dygnet, årstid och väder tror 

Becker (2017) att prissättningen på el kommer vara dynamisk och vara olika beroende på 

när konsumtionen sker. 

Som en följd av detta har många nätbolag därför gått över till effekttariffer och fler väntas 

anamma denna tariffmodell framöver. Exempelvis har Vattenfall har planer på att införa 

rena effekttariffer från och med år 2020 (Hurtig och Persson 2017). Solver (2017) anser 

att för att uppnå en jämn kapacitet i elnäten räcker inte endast nättariffer som styrmedel. 

Genom att gå mot dynamiska nättariffer som beror av hur nätet belastas kan vissa 

ekonomiska incitament skapas hos elnätskunderna men för att elnätsbolagen ska klara 

utmaningarna gällande kapacitet måste reglermodellen ändras. I nuläget får inte 

elnätsbolagen ställa några krav på elnätskunderna, på grund av reglerna kring 

reglermodellen och de har inte möjlighet att styra några laster. 

3.3 Teknikutveckling 

3.3.1 Framtidens batterier 

En sökning på litiumjonbatterier ger ungefär åtta gångar så många sökresultat som 

blysyrabatterier vilket visar tydligt vilken batteriteknik som det diskuteras mest om just 

nu. Detta stärks också av aktörer inom energibranschen, där nästan alla är rörande överens 

om att det är litiumjontekniker som det satsas på just nu. De anser att det är där den 

främsta utvecklingen kommer ske även om det parallellt också forskas på andra 

teknologier (Becker 2017; Carlsson 2017; Energiutblick 2017; Johansson 2017b). 

Den stora utmaningen för instiftandet av batterier är de höga kostnaderna men det finns 

tecken som tyder på en nedåtgående trend för priserna under de kommande åren. Detta 

kommer som en följd av bland annat skalfördelar, nya tekniska innovationer samt en 

större önskan bland konsumenterna att vara självförsörjande (Kempener och Borden 

2015; Nordling et al. 2015).  

De stationära batterierna som används i hemmet innehåller samma batteritekniker som de 

i elbilarna. Elbilsbatterierna är i dagsläget de batterier som marknaden har satsas mest på 

vilket har resulterat i ett snabbt prisfall, något som även kommer fortsätta ske. De 

stationära batterierna förväntas följa samma prisutveckling som batterierna i elbilarna 
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(Becker 2017; Normark 2017). Enligt prisundersökningar som gjorts på marknaden 

mellan elbilsbatterier och solcellsbatterier ligger priskurvan för stationära batterier cirka 

fem år efter prisutvecklingen för elbilsbatterier (Normark 2017). 

Att förutspå kostnaden för litiumjonbatterier är svårt och många tidigare prognoser har 

varit felaktiga då kostnaderna har visat sig fall snabbare än beräknat. I tabell 2 presenteras 

några prisprognoser över vad litiumjonbatterier kommer kosta om 10 år. Enligt Nyqvist 

och Nilsson (2015) är målet en kostnad på 150 $/kWh för att batterierna ska bli 

kommersiellt gångbara. 

Tabell 2: Kostnad för litiumjonbatterier i $/kWh. För att räkna ut försäljningspriset 

(och vad det kommer kosta slutkunden) bör vinstmarginalen läggas på. I detta fall har 

en vinstmarginal på 30 % antagits. 

Tillverkningskostnad Försäljningspris Källa 

83 $/kWh 108 $/kWh Reid och Juvle (2016) 

105 $/kWh 138 $/kWh Jaffe (2016) 

150 $/kWh 195 $/kWh Nyqvist och Nilsson (2015) 

200 $/kWh 260 $/kWh Nyqvist och Nilsson (2015), 

Kempener och Borden (2015) 

300 $/kWh 390 $/kWh Nyqvist och Nilsson (2015) 

 

3.3.2 Smart styrning  

Regeringen vill fasa ut landets reservkapacitet till år 2020. Efter det är planen att 

elmarknadens aktörer själva ska ansvara för balanshanteringen och genom ökad 

efterfrågeflexibilitet undvika momentan effektbrist och strömavbrott som följd. Enligt 

Broberg et al (2014) kan en ökad efterfrågeflexibilitet gynna lokala nätägare. Det gamla 

nätet är anpassat till stora centrala produktionsanläggningar och ökar den decentraliserade 

produktionen måste stora och kostsamma investeringar göras i nätet för att förstärka det. 

Med större efterfrågeflexibilitet kan den nuvarande infrastrukturen användas mer 

effektivt och stora investeringar kan undvikas.  

Becker (2017) anser att laststyrning kommer vara en nödvändighet i framtiden. Det beror 

framför allt på att kunderna kommer vilja maxa sin produktion och användning av 

egenproducerad el för att därigenom kunna kapa effekttoppar och planera för 

elanvändningen i hushållet. Han ser även att det i framtiden kan komma större 

systemlösningar där större aktörer tar hand om laststyrningen i hela områden. Exempelvis 

har Sustainable Innovation, Upplands energi och Ngenic tillsammans ett projekt med 

smarta elnät som innefattar 500 villakunder. Tanken är att undersöka nyttorna av 

gemensam laststyrning i större områden och vilka fördelar som kan dras från det. Det kan 

sedan Upplands Energi ta över och driva i fast regi (Lindborg 2017). Ngenic jobbar även 

med smart övervakning som kan hjälpa till att effektivisera elanvändningen. Exempelvis 

ser de till att kunder i framtiden kommer ha tillgång till smart teknik och data som läser 

av hur belastningen är i elnäten, hur mycket el som kommer produceras beroende av 



14 
 

vädret, hur mycket el som konsumeras hos kunden samt hur balansen i elnätet ser ut. 

Tekniken finns redan men den måste göras tillgänglig för kunden och ge affärsnytta (Berg 

2017). 
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4. Metod 

Studien har genomförts i flera olika steg, vilket presentera si figur 2, där först 

förutsättningarna för scenario hög och låg last har undersökts genom en kvalitativ studie. 

Därefter har energiförbrukningsdata analyserats och använts för att skapa en representativ 

kund som har använts till att göra nuvärdesanalysen.  

 

Figur 2: Skiss för hur studien har genomförts. 

4.1 Insamlande av data 

Datan som har använts för beräkningar av kundernas effektförbrukning i kapitel 4.3 

kommer från Telge Energi. Kunderna är slumpmässigt utvalda av bolaget men de 

representerar den normala fördelningen i mängd elenergi som förbrukas under ett år. 

Övriga data har samlats in genom litteraturstudie samt intervjuer och samtal med personer 

som jobbar inom energibranschen.  

4.1.1 Insamling av kvalitativ data 

Två intervjuer har gjorts till denna studie vilket presenteras i tabell 3. Intervjuerna har 

varit av semistrukturerad karaktär och till syfte att få en djupare inblick i området samt få 

in åsikter om hur studiens scenarion kommer te sig i framtiden (se appendix A). 

Intervjupersonerna fick inte ta del av frågorna innan intervjun men de delgavs information 

om vilka ämnen som skulle diskuteras.  
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Nuvärdesanalys
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Tabell 3: Information om de personer som intervjuats till denna studie. 

Intervjuperson Företag Titel Plats Datum 

Olle Johansson Power circle VD Power circles 

kontor 

7 mars 2017 

Anders Becker Ferroamp Ansvarig för 

forskning och 

utveckling 

Ferroamps 

kontor 

9 mars 2017 

 

Två heldagskonferenser besöktes för att samla in data till studien. Den första konferensen 

anordnades av energimyndigheten under namnet Energiutblick 2017 (Energimyndigheten 

2017). Den andra konferensen som besöktes anordnades av Power Circle; En miljon 

ebilar i nätet – hot eller möjlighet för nätbolagen? (Elbilsladdning 2017). Under båda 

dagarna samlades material in genom föreläsningar, gruppdiskussion, panelsamtal och 

enskilda samtal med deltagare från energibranschen.  

Nätbolagen Ellevio, Oxelö Energi och VB energi har varit delaktiga i projektet och 

bidragit med information och kunskap för att ge en förståelse för den bransch nätföretagen 

jobbar i. Det har hållits separata möten med representanter från företagen där 

representanterna fick frågor skickade till sig innan mötet och samtal fördes sedan kring 

de olika ämnesområdena.  

4.2 Val av nättariffer 

För att utföra den ekonomiska beräkningen på vad elnätskostnaden kan bli i de två 

framtidsscenarion har två olika tariffmodeller använts. Tariffmodellerna är baserade på 

de maximala effektnivåer hushållen har. Ena nättariffen kommer från ett projekt som 

Elinorr har gjort (se tabell 4) och den andra kommer från Karlstads El- och Stadsnät (se 

tabell 5). Nättarifferna är valda med antagandet att fler nätföretag kommer att gå mot 

tariffmodeller som störs av effektkonsumtionen (se avsnitt 3.2). Elinorr är ett 

samriskföretag som består av 16 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland. Syftet med 

att övergå till en effekttariff är att ge kunderna incitament att sänka sin maxeffekt. Det 

kan i sin tur hjälpa nätföretagen att minska kapacitetsbehovet och kostnaderna för det 

överliggande nätet om den sammanlagrade effekten kan minskas. Kostnaden per månad 

multipliceras med kundens maximala effektuttag för respektive månad (Rehnstedt okänt 

årtal). 
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Tabell 4: Effekttariff från Elinorr (Rehnstedt okänt årtal) 

Nättariff från Elinorr 

Fast avgift 120 SEK/månad 

Januari 54 kr/kW 

Februari 53 kr/kW 

Mars 46 kr/kW 

April 38 kr/kW 

Maj 34 kr/kW 

Juni 35 kr/kW 

Juli 32 kr/kW 

Augusti 35 kr/kW 

September 37 kr/kW 

Oktober 41 kr/kW 

November 40 kr/kW 

December 55 kr/kW 

 

Tabell 5: Effekttariff från Karlstads El- och Stadsnät (2017) 

Nättariff från Karlstads El- och Stadsnät 

Fast avgift 1300 kr/år 

Överföringsavgift 7 öre/kWh 

Högbelastningsavgift 57,75 kr/kW/månad 

Effektavgift 24,17 kr/kW/månad 

 

Nättariffen från Karlstads El- och Stadsnät (2017) är mer tidsdynamisk än Elinorrs och 

har även en avgift som baseras på när på dygnet kundens maximala effektuttag sker. 

Högbelastningstiden är måndag till fredag mellan kl 06 till 18 under månaderna januari, 

februari, mars, november och december. Fråntaget från detta är dock skärtorsdagen, 

långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen, nyårsafton 

samt trettondag jul. Det maximala effektuttaget som sker under den tiden multipliceras 

med högbelastningsavgiften. Effektavgiften gäller för hela året och är avgiften för den 

högst uttagna effekten varje månad. 

Då studien undersöker hur det ser ut år 2025 är det troligt att elnätstarifferna har haft en 

viss prisutveckling. Helbrink (2017) har gjort studier där prognosen är att nättarifferna 

kommer öka med 2 % till år 2025 för att sedan ligga kvar på ungefär samma nivå. Med 

det som grund har nättariffavgifterna ökats med två procent till nuvärdesanalysens start. 

Därefter har det antagits att tariffavgifterna är samma varje år. 

4.3 Analys av rådata 

Rådatan som har använts till studien är slumpmässigt utvald energiförbrukningsdata för 

år 2015 från Telge energi. Datan var kategoriserad i sju olika kategorier beroende på 

vilket säkringsabonnemang (Lägenhet, småhus 16A, småhus 20A eller småhus 25A) de 
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hade samt om de hade med eller utan elvärme (lägenhetsabonnemangen hade ingen 

elvärme). Då det endast fanns en kundkategori för lägenhetsabonnemangen användes alla 

dessa kunder för att exemplifiera ett flerbostadshus (i avsnitt 4.5 beskrivs beräkningarna 

för flerbostadshuset mer detaljerat).  

Datan analyserades för att kunna användas till de ekonomiska beräkningarna för fallet 

med småhus. Ett första urval gjordes där endast småhus med elvärme valdes ut för vidare 

dataanalys. Just den kundtypen valdes utifrån antagandet att de kunder som har elvärme 

i större utsträckning kan styra sina laster (Berg 2017). Kvar blev data från 34 olika 

småhuskunder med abonnemang på 16A, 20A och 25A. Dessa analyserades sedan i 

Matlab för att få fram data som kunde representera en genomsnittlig i kund (se appendix 

B). Urval för vad som var en genomsnittlig kund baserades på kundernas årliga 

energiförbrukning samt maximala effekttoppar. Ofta beräknas eluppvärmda villor ha en 

årsförbrukning på 25 000 kWh (Eon 2017). Detta kan dock variera beroende på kundernas 

livsstil och utetemperatur. Med bakgrund i detta ansattes en energiförbrukning på 20 000-

26 000 kWh som rimlig för denna studie. Det har även antagits att med högre 

energiförbrukningen är potentialen för laststyrning större. Kunder med lägre eller högre 

energiförbrukning än det antagna intervallet valdes bort. Då det är den maximala effekten 

som är avgörande för nättariffkostnaden analyserades även kundernas maximala 

effekttoppar. De kunder med maximala effekttoppar långt över andra kunder ansågs 

avvikande och sållades således bort. Energiförbrukningen och maximala effekttoppen 

under ett år för de valda kunderna presenteras i tabell 6 och figur 3. I figur 3 visas de 

utvalda kundernas maximala effekt per dag. Det går att se att kunderna följer samma trend 

med lägre effektnivåer under sommarmånaderna och högre effektnivåer under 

vintermånaderna. 

Tabell 6: Energiförbrukningen samt maximala effekterna under ett år för de utvalda 

småhuskunderna. 

Kund Energiförbrukning [kWh] Maximal effekt [kW] 

16A - Kund 1 20 617 8,4 

20A – Kund 6 23 088 12,3 

20A – Kund 8 21 997 10,7 

20A – Kund 11 21 970 11,8 

20A – Kund 14 20 425 11,1 

25A – Kund 1 23 132 8,9 

25A – Kund 2 23 605 10,3 

25A – Kund 3 25 404 10,4 

25A – Kund 4 21 194 9,5 

25A – Kund 11 21 539 8,3 
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Figur 3: Maximala effekter per dag för de utvalda småhuskunderna. 

4.4 Beräkning av solelsproduktion, elbilsladdning samt 
dimensionering av batterilager  

4.4.1 Solelsproduktion  

Solelsproduktionen har räknats fram med hjälp av data från STRÅNG (2017), där det i 

tabell 7 framgår vilka parameter som använts. Storleken 33 m2 har valts då det motsvarar 

en produktionsanläggning på 5 kW vilket anses vara en rimlig anläggning för en 

småhuskund. För flerbostadshuset har det antagits att en produktionsanläggning som 

motsvarar 1 kW per lägenhet installeras. En sådan anläggning motsvarar ungefär 147 m2 

(Damsgaard et al. 2014). 

Tabell 7: Värden för beräkning av solelsproduktion i respektive fall 

Fall Toppeffekt för 

modul [W] 
Verkningsgrad [%] 

Storlek på 

anläggning [m2] 

Småhus 250 15,4 33 

Flerbostadshus 250 15,4 147 
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I figur 4 visas produktionskurvan för solelanläggningen år 2015. Under stora delar av året 

har det antagits att solelen används för att minska behovet av köpt effekt och energi samt 

för uppladdning av batterilager i hushållet. Kurvan för flerbostadshuset följer samma 

mönster men med högre effektnivåer. 

 

Figur 4: Effekt per timme från solpaneler under ett år. 

Under vintermånaderna, då solstrålningen är väldigt liten, antas det i scenario låg last att 

batterilagret laddas med effekt som köps in under de timmar med billig effekt och låg 

konsumtion. Detta går att se i figur 5 vilken visar den dag under år 2015 som hade lägst 

elproduktion från solceller. Den elenergi som produceras då är inte tillräcklig för att 

kunna ladda ett hemmalager. I avsnitt 4.5.2 och 4.6.2 förklaras det mer i detalj hur 

elenergi köps in för att ladda hemmalagret. 
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Figur 5: Lastprofil och elproduktion från solceller i scenario låg last för den dag under 

år 2015 som hade minst solstrålning.  

4.4.2 Laddeffekter för laddning av elbil 

Idag är det vanligt med laddeffekt på 3,6 kW i hushållen (Elbilsladdning 2017). Ett troligt 

framtidsscenario är dock att elbilsinnehavarna kommer vilja ladda med högre effekt då 

elbilsmodellerna får större batterier på upp mot 70 kWh (Johansson 2017b). En 

batteristorlek på 70 kWh ger en körsträcka på runt 35 mil.  För att kunna ladda elbilarna 

under en natt har hypotesen att laddeffekten kommer dubbleras till år 2025 och ligga på 

7,2 kW i hushållen använts i beräkningarna. Med en laddeffekt på 7,2 kW tar det knappt 

8 timmar att ladda ett 70 kWh elbilsbatteri till 80 %. Gränsen på 80 % är satt då det är en 

gräns som rekommenderas av elbilsleverantörerna för att bibehålla en god kvalitét på 

batterierna så länge som möjligt (Warner 2015). 

I scenario hög last antas det att laddningen av elbilen börjar när kunden kommer hem från 

jobbet vilket antas vara mellan klockan 17 och 19. I enlighet med scenariobeskrivningen 

antas det att kunden vill få hela batteriet i elbilen fulladdat på en gång och på så kort tid 

som möjligt. Det vill säga med en effekt på 7,2 kW under 8 timmar.  

För scenario låg last har inte laddeffekter på 7,2 kW använts då det kräver ett batterilager 

på 57,6 kWh om en elbil på 70 kWh ska laddas till 80 %. Ett sådant batteri anses för stort 

att installera i ett hushåll och innebär för höga kostnader för att vara ett smart val. Istället 

har laddeffekter valts på 4,4 kW, 2,5 kW och 1,25 kW (se tabell 8). Statistik visar på att 

den genomsnittliga körsträckan för en bil är 3,2 mil per dag (Svahn 2016). Därför har det 

antagits att många hushåll endast kommer köra kortare sträckor under dagen och att det 

då i många fall är rimligt att bara ladda bilen så att den klarar 5 mil.  
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Tabell 8: Tabellen visar vilka kapaciteter som krävs hos det stationära batteriet för att 

kunna täcka laddningen av ett elbilsbatteri med olika effektnivåer under 8 timmar för en 

småhuskund.  

Vald laddeffekt för 

elbilsladdning [kW] 

Kapacitet på stationärt 

batterilager [kWh] 

Motsvarande körsträcka 

efter 8 timmars laddning 

[mil] 

7,20 57,6 28,8 

4,40 35,2 17,5 

2,50 20,0 10 

1,25 10,0 5 

 

För fallet med flerbostadshus har nedanstående antagande gjorts gällande 

elbilsladdningen. Det antas att alla boende har en bil vilket ger ett behov av 21 stycken 

parkeringsplatser, varav hälften antas vara för elbilar. Därför har det antagits att 

flerbostadshuset har 10 parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar. Laddningen sker 

med de olika alternativen för laddeffekt (se tabell 9) och då det inte brukar antas att alla 

bilar laddas samtidigt har en sammanlagringsfaktor på 0,5 använts (Carlsson 2017). 

Vilken storlek som det krävs på stationära batterilagret går att utläsa i tabell 9. 

Tabell 9: Tabellen visar vilka kapaciteter som krävs hos det stationära batteriet i ett 

flerbostadshus för att kunna täcka laddningen av ett elbilsbatteri med olika effektnivåer 

under 8 timmar. 

Vald laddeffekt för 

elbilsladdning [kW] 

Kapacitet på stationärt 

batterilager [kWh] 

Motsvarande 

körsträcka efter 8 

timmars laddning [mil] 

7,20 288 28,8 

4,40 176 17,5 

2,50 100 10 

1,25 50 5 

 

4.5 Fall 1: Småhus med elvärme 

4.5.1 Beräkning av data till scenario hög last 

Då nättarifferna beror av varje månads maximala effekt inom högbelastningstiden och 

över hela dygnet, har maximala effekterna för varje kund och månad beräknats i Excel 

med hjälp av den utvalda förbrukningsdatan. Förbrukningsdatan som har använts är 

anonymiserad vilket gör att det inte har gått att utläsa vilken typ av kund som bor i 

hushållet och vilken livsstil de har eller vilka laster som finns i huset. För att få en 

maxeffekt som var mer representativ för en typisk kund har den maximala effekten 

kopplats till vilket klockslag den infaller. Några kunders maxeffekter inföll mitt under 

dagen men majoriteten av kunderna hade effekttoppar som inföll mellan klockan 17 och 

23 (se figur 6).  
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Figur 6: Maximala effekttopparna hos de 11 kunder som använts i studien. 86 % av 

kundernas maxeffekter per månad infaller mellan kl 17 och 23, vilket illustreras av den 

röda ringen. 

Medelvärdet för de effekttoppar som inföll mellan klockan 17 och klockan 23 har använts 

för att skapa en typkund till de ekonomiska beräkningarna av tariffkostnaderna.  I scenario 

hög last har det antagits att laddningen av elbil sker direkt när kunden kommer hem vid 

klockan 17 och pågår under som längst 8 timmar. Den tidsperioden sammanfaller med de 

maximala effekttopparna för elnätskunderna och därför har effekten från elbilsladdningen 

lagts på den maximala effekttoppen som infaller mellan klockan 17 och klockan 23 (se 

tabell 10). 
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Tabell 10: Maximal konsumerad effekt med och utan elbilsladdning för den kund som 

används som exempel i denna studie. 

Fall 1: Småhus med elvärme  

Scenario hög last 

Månad Maximala effektkonsumtion 

för hushåll utan elbil [kW] 

Maximala effektkonsumtion för 

hushåll med elbilsladdning [kW] 

Januari 8,31 15,51 

Februari 8,29 15,49 

Mars 7,15 14,35 

April 7,39 14,59 

Maj 6,40 13,60 

Juni 5,36 12,56 

Juli 5,42 12,62 

Augusti 5,60 12,80 

September 5,33 12,53 

Oktober 7,19 14,39 

November 8,83 16,03 

December 8,79 15,99 

 

I nättariffen från Karlstads El- och Stadsnät (2017) är effekten dyrare under tider med hög 

belastning i nätet. Därför har även maximala effekten beräknats för tidsintervallet som 

motsvarar högbelastningstiden. Eftersom det i scenario hög last har antagits att 

elbilsladdningen sker klockan 17 när kunden kommer hem infaller elbilsladdningen inom 

tidsintervallet för högbelastning (se tabell 11).  

Tabell 11: Effektförbrukningen under högbelastning i scenario hög last. Last från elbil 

har lagts på maximala effektkonsumtionen vid klockan 17. 

Fall 1: Småhus med elvärme  

Scenario hög last 

Månad Maximal effektkonsumtion med elbilsladdningen under 

högbelastning [kW] 

Januari 14,53 

Februari 13,97 

Mars 13,80 

November 15,33 

December 15,90 

 

Den totala energiförbrukningen för ett småhus med elvärme och elbilsladdning på 7,2 kW 

i 8 timmar per dag blir på ett år 45 073 kWh.  

4.5.2 Beräkning av data till scenario låg last 

Det antas att kunderna i scenario låg last genom smart teknik kan styra sina laster och på 

så vis få en jämn energiförbrukning över hela dygnet. Hur laststyrningen sedan sker 



25 
 

tekniskt har på grund av avgränsningarna inte studerats närmare utan är en förutsättning 

som har antagits. Med det som utgångspunkt har dygnets medeleffekt beräknats och en 

jämn effektförbrukning för hushållslasterna har erhållits. För att kunna få en viss marginal 

och tillåta laddningen av hemmalager när solen inte skiner har den maximala effekttoppen 

för hushållets konsumtion varje månad ökats med 2 kW (se tabell 12). Det motsvarar den 

mängd elenergi som behövs för att ladda hemmalagret mellan klockan 18-06. 

Energiförbrukningen från elbilsladdningen täcks sedan av energin från ett batterilager i 

hushållet. Den effekt som används till beräkningen av kostnaden under högbelastningstid 

är alltså bara effekt från hushållet (se tabell 13).  

Tabell 12: Effektförbrukningen för ett småhus i scenario låg last.  

Fall 1: Småhus med elvärme  

Scenario låg last 

Månad Maximal effektkonsumtion för hushåll utan elbil [kW] 

Januari 6,25 

Februari 6,21 

Mars 5,54 

  April 5,57 

Maj 3,96 

Juni 3,18 

Juli 3,05 

Augusti 3,18 

September 3,38 

Oktober 5,74 

November 6,44 

December 6,54 

 

Tabell 13: Effektförbrukningen under högbelastning i scenario låg last. Last från 

laddning av batterilager i hemmet har lagts på maximala hushållseffekten från tabell 7.  

Fall 1: Småhus med elvärme  

Scenario låg last 

Månad Maximal effektkonsumtion under högbelastning [kW] 

Januari 4,25 

Februari 4,21 

Mars 3,54 

November 4,44 

December 4,54 

 

4.6 Fall 2: Flerbostadshus utan elvärme 

I fallet med flerbostadshuset har hela föreningen ett gemensamt abonnemang för alla 

boende. Det är för att kunna styra lasterna gemensamt och ha ett batterilager som kan 

utnyttjas av alla boende. Hur betalningen sedan görs upp inom föreningen ligger utanför 

denna studies avgränsningar.  



26 
 

4.6.1 Beräkning av data till scenario hög last 

För att få fram lastkurvan för ett flerbostadshus har data för energiförbrukningen för 21 

stycken lägenhetsabonnemang använts. Lastförbrukningen för varje lägenhet har adderats 

ihop och på så sätt har en timförbrukning för ett lägenhetshus med 21 lägenheter 

konstruerats. Likt fallet med småhus har produktionen av solel räknats bort från husets 

konsumtion. Lastförbrukning från gemensamma utrymmen så som belysning, ventilation, 

tvättstuga etc har inte funnits tillgängligt och därmed bortsetts från i denna analys. 

Maximala effekterna för hushållen med och utan elbilsladdning går att utläsa i tabell 14. 

I tabell 15 visas de maximala effekterna under högbelastningstid. 

Tabell 14: Maximala effekten med och utan elbilsladdning för ett flerbostadshus utan 

elvärme. 

Fall 2: Flerbostadshus utan elvärme  

Scenario hög last 

Månad Maximal effektkonsumtion för 

hushåll utan elbil [kW] 

Maximal effektkonsumtion med 

elbilsladdning [kW] 

Januari 20,70 56,70 

Februari 23,50 59,50 

Mars 19,77 55,77 

April 17,06 53,06 

Maj 16,28 52,28 

Juni 14,89 50,89 

Juli 13,76 49,76 

Augusti 19,59 55,59 

September 16,80 52,80 

Oktober 18,50 54,50 

November 20,00 56,00 

December 20,20 56,20 

 

Tabell 15: Effektförbrukningen under högbelastning i scenario hög last. Last från elbil 

har lagts på maximala effektkonsumtionen vid klockan 17. 

Fall 2: Flerbostadshus utan elvärme  

Scenario hög last 

Månad Maximal effektkonsumtion med elbilsladdningen under högbelastning 

[kW] 

Januari 53,10 

Februari 51,70 

Mars 49,60 

November 51,00 

December 52,70 
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4.6.2 Beräkning av data till scenario låg last 

För scenario låg last har flerbostadshusets lastförbrukning räknats fram genom att 

summera förbrukningsdatan från de 21 lägenheterna. Effektkonsumtionen har dock, på 

samma sätt som i fallet med småhusen, jämnats ut över hela dygnet och på så vis har en 

medeleffekt tagits fram. Därtill har sedan den maximala effekttoppen från 

hushållskonsumtionen per månad ökats med 10 kW för att kunna hantera de dagar då 

solen inte lyser samt kunna ladda hemmalagret (se tabell 16).  

Tabell 16: Effektförbrukningen för ett flerbostadshus i scenario låg last. En effekt på 10 

kW har lagts på den maximala effekttoppen från hushållkonsumtionen. 

Scenario låglast 

Månad Maximal effektkonsumtion för hushåll under ett dygn. 

[kW] 

Januari 21,17 

Februari 21,10 

Mars 20,00 

April 18,59 

Maj 18,24 

Juni 17,05 

Juli 16,96 

Augusti 16,96 

September 18,29 

Oktober 19,01 

November 20,73 

December 20,49 

 

Maximala effekten som förbrukas under högbelastningstid går att utläsa i tabell 17. 

Tabell 17: Effektförbrukningen under högbelastning i scenario låg last. 

Scenario låglast 

Månad Maximal effektkonsumtion under högbelastning [kW] 

Januari 11,17 

Februari 11,10 

Mars 10,00 

November 10,73 

December 10,49 

 

4.7 Nuvärdesanalys 

Nuvärdesanalys används för att avgöra om ett projekt eller en investering är ekonomiskt 

hållbar att genomföra. Det kan användas för att ställa olika projekt mot varandra och 

avgöra vilket som är bästa alternativet (Whitman och Terry 2012). Nuvärdesmetoden är 

en väl beprövad och användbar metod. Den valdes som metod då det är en enkel metod 
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att göra beräkningar med och ger mer realistiska resultat än andra statistiska metoder. 

Huvudkonceptet är att den ekonomiska vinsten eller förlusten räknas fram genom att 

diskontera alla nuvarande och framtida kassaflöden i samband med projektet. Att 

diskontera innebär att alla betalningar som sker vid framtida tidpunkter räknas om till ett 

belopp som gäller för en viss tidpunkt bakåt i tiden. Oftast brukar denna tidpunkt infalla 

då beslutet om en viss investering tas (Götze et al 2015). 

Lönsamheten för projekten brukar bedömas enligt följande (Götze et al 2015): 

 Absolut lönsamhet nås om nuvärdet för investeringen är större än noll. 

 Relativ lönsamhet nås om nuvärdet för investeringen i det valda projektet är högre 

än andra alternativa investeringsprojekt. 

Nuvärdet är skillnaden mellan det nuvarande värdet på kassainflödet och nuvarande 

värdet på kassautflödet. Följande formel används för att beräkna nuvärdet (Whitman och 

Terry 2012): 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  ∑(𝐶𝐼𝐹𝑡 − 𝐶𝑂𝐹𝑡) ∙ 𝑞−𝑡

𝑇

𝑡=0

 

t = tidsindex 

T = föregående år när kassaflöde sker 

CIFt = Kassainflöde vid tiden t 

COFt = Kassautflöde vi tiden t 

q-t = diskonteringsfaktor vid tiden t (𝑞−𝑡 =
1

𝑞𝑡 =
1

(1+𝑖)𝑡) 

För att kunna betrakta komponenterna i analysen på ett differentierat sätt måste 

ekvationen ovan vara detaljerad. I kassaflödet kan nyinvesteringar, kassainflöden och 

kassautflöden räknas in. Kassainflöden kan exempelvis komma från försäljning och 

kassautflöden kan vara olika kostnader under projektets gång. Skillnaden mellan 

kassainflöde och kassautflöde är nettokassaflödet vilket är det som diskonteras tillbaka 

till tidpunkt 0 (se figur 7) (Götze et al 2015).  
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Figur 7: Diskontering av nettokassaflödet (NCF) (Götze et al 2015). 

En nuvärdesanalys är som tidigare nämnt ett bra verktyg för att jämföra olika 

investeringsalternativ. När en jämförelse ska göras mellan olika alternativ är det framför 

allt kassaflödet som är det väsentliga. I det avseendet kan därför kostnader som är samma 

för de båda projekten bortses ifrån då de inte kommer att förändra differensen mellan de 

olika alternativen. Skillnaden mellan de olika fallen blir följande: 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝑑𝑖𝑓𝑓) = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝐴) − 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝐵) 

Om Nuvärde(diff) är positiv har Nuvärde(A) ett högre nuvärde än Nuvärde(B) vilket innebär 

att det relativt är mer lönsamt. Om den absoluta lönsamheten ska beräknas måste dock 

alla konstandsaspekter räknas med. 

4.7.1 Ekonomiska antaganden 

För nuvärdesanalysen har vissa ekonomiska antaganden gjorts baserat på fakta inhämtad 

från litteraturstudie, föredrag samt intervjuer. De ekonomiska grundantagandena är 

desamma för båda fallen, dock krävs det olika storlekar på batterilager och 

laststyrningstekniken vilket gör att fallen får olika ekonomiska indata. För den 

ekonomiska analysen i nuvärdesanalysen har kostnaden för solcellsanläggning inte 

räknats med. Detta baseras på att solceller ingår i båda investeringarna och har samma 

kostnader oavsett scenario. Det behöver då inte tas med som parametrar i analysen (se 

kapitel 4.7). I studien har det även antagits att kunderna inte får betalt för överskottet av 

egenproducerad el som skickas ut på nätet. Detta då flera aktörer i branschen anser att det 

inte finns några större svårigheter att producera tillräcklig mängd elenergi. Svårigheten 

ligger istället i att försöka hålla balansen i nätet och då är det effekten som är av betydelse. 

Flera aktörer ser en osäkerhet i om mikroproducenterna i framtiden kommer få betalt per 

kilowattimmar egenproducerad el. Detta då energipriserna är väldigt låga och det med 

förnyelsebar energi inte innebär några stora produktionskostnader (Energiutblick 2017). 

Olika framtidsprognoser gällande prisutvecklingen av batterilager har studerats, vilket 

går att läsa mer om i kapitel 3.3.1. Den studien har sedan legat till grund för vilket 

ekonomiskt värde som har valts till nuvärdesanalysen. Det har antagits att kostnaden för 

stödmaskinvara kommer följa samma prisutveckling som batterierna och därmed ha en 
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halverad kostnad år 2025. Batterierna har ofta en garantitid på 10 år men oftast håller de 

längre än det (Becker 2017). Därför har det antagits att efter 10 år måste en service av 

batterisystemet göras. I tabell 18 går det att läsa om vilka ytterligare ekonomiska 

antaganden som gjorts för småhus och flerbostadshus. 

Tabell 18: Ekonomiska grundantaganden som har gjorts till nuvärdesanalysen. Såvida 

antagandet har definierats för småhus eller flerbostadshus gäller antagandet för båda 

fallen. 

Kostnadsställe Ekonomiska antaganden Källa 

Dollarkurs 1 $ = 8,8 SEK XE (2017) 

Batterikostnad ($) 195 kWh/$ 
Nyqvist och Nilsson 

(2015) 

Batterikostnad (SEK) 1716 kWh/SEK 
Nyqvist och Nilsson 

(2015) 

Stödmaskinvara 2 800 SEK Tesla (2017a) 

Installationskostnad för 

batterilager 

8 900 SEK (småhus) 

22 300 SEK (flerbostadshus) 
Tesla (2017a) 

Teknik för laststyrning, 

effektvakt 

9 732 SEK (småhus) 

60 825 SEK (flerbostadshus) 
Elbutik (2017) 

Servicekostnad 
5 000 SEK (småhus) 

10 000 SEK (flerbostadshus) 
Becker (2017) 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten från nuvärdesanalysen som är gjord för de båda 

fallen, småhus med elvärme och flerbostadshus, samt en känslighetsanalys av resultatet.  

5.1 Ekonomiska incitament 

5.1.1 Fall 1: Småhus med elvärme 

Tabell 19 visar hur mycket en småhuskund med elvärme kan minska sina 

nättariffkostnader om den agerar som i scenario låg last jämfört med att agera som i 

scenario hög last. Kostnaden för investeringarna är inte medräknad i denna tabell. 

Tabell 19: Nuvärdeskostnad för nättariffkostnaden för småhus med elvärme. Analysen 

är för ett tidsintervall på 20 år med start år 2025. 

Tariffkostnader under 20 år 

Tariffmodell Tariffkostnad hög last Tariffkostnad låg last Differens 

Elinorr 118 655 SEK 54 990 SEK 63 665 SEK 

Karlstads El- och 

Stadsnät 

176 058 SEK 97 400 SEK 78 658 SEK  

 

Då scenario hög last inte har några investeringskostnader, eftersom det antas att kunden 

inte har installerar smart teknik eller batterilager, är det bara tariffkostnaden som räknas 

med. För scenario låg last tillkommer investeringskostnader för batterilager och teknik 

för laststyrning. I tabell 20 visas nuvärdesanalysen för de olika nättariffmodellerna och 

scenariona.  
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Tabell 20: Nuvärdesanalys för småhus med elvärme och olika alternativ för 

elbilsladdning. 35,2 kWh motsvarar en körsträcka på 17,5 mil, 20 kWh motsvarar en 

körsträcka på 10 mil och 5 kWh motsvarar en körsträcka på 5 mil. Nuvärdesanalysen är 

gjord på två olika nättariffmodeller med start år 2025 och slut år 2045. 

Servicekostnaden samt kostnaderna för laststyrningen, installation och stödmaskinvara 

är samma oavsett storlek på batterilager. 

Nuvärdesanalys för småhus med elvärme och olika laddningsalternativ för elbil 

Servicekostnad för låg last på 20 år 3 070 SEK 

Investeringskostnader för laststyrning, installation 

och stödmaskinvara 
21 432 SEK 

Elbilsladdning på 35,2 kWh 

Investeringskostnad batterilager 60 043 SEK 

Nättariff Elinorr Nuvärde 

Scenario hög last 118 655 SEK 

Scenario låg last 139 895 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg -21 239 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät Nuvärde 

Scenario hög last 176 058 SEK 

Scenario låg last 182 304 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg -6 247 SEK 

Elbilsladdning på 20 kWh 

Investeringskostnad batterilager 34 320 SEK 

Nättariff Elinorr Nuvärde 

Scenario hög last 118 655 SEK 

Scenario låg last 113 811 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg 4 844 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät Nuvärde 

Scenario hög last 176 058 SEK 

Scenario låg last 156 221 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg 19 836 SEK 
 

Elbilsladdning på 10 kWh 

Investeringskostnad batterilager 17 160 SEK 

Nättariff Elinorr Nuvärde 

Scenario hög last 118 655 SEK 

Scenario låg last 96 651 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg 22 004 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät Nuvärde 

Scenario hög last 176 058 SEK 

Scenario låg last 139 061 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg 36 996 SEK 
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5.1.2 Fall 2: Flerbostadshus utan elvärme 

Tabell 21 visar på hur mycket ett flerbostadshus utan elvärme kan minska sina 

nättariffkostnader om den agerar som i scenario låg last jämfört med att agera som i 

scenario hög last. Kostnaden för investeringarna är inte medräknad. 

Tabell 21: Nuvärdeskostnad för nättariffkostnaden för flerbostadshus. Analysen är för 

ett tidsintervall på 20 år med start år 2025. 

Tariffkostnader under 20 år 

Tariffmodell Tariffkostnad hög last Tariffkostnad låg last Differens 

Elinorr 396 192 SEK 152 331 SEK 243 861 SEK 

Karlstads El- och 

Stadsnät 

614 340 SEK 311 213 SEK 303 126 SEK  

 

Då scenario hög last inte har några investeringskostnader, eftersom det antas att kunden 

inte har installerar smart teknik eller batterilager, är det bara tariffkostnaden som räknas 

med. För scenario låg last tillkommer investeringskostnader för batterilager och teknik 

för laststyrning. I tabell 22 visas nuvärdesanalysen för de olika nättariffmodellerna och 

scenariona.  
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Tabell 22: Nuvärdesanalys för småhus med elvärme och olika alternativ för 

elbilsladdning. 176 kWh motsvarar en körsträcka på 17,5 mil per bil, 100 kWh 

motsvarar en körsträcka på 10 mil per bil och 50 kWh motsvarar en körsträcka på 5 mil 

per bil. Nuvärdesanalysen är gjord på två olika nättariffmodeller med start år 2025 och 

slut år 2045. Servicekostnaden samt kostnaderna för laststyrningen, installation och 

stödmaskinvara är samma oavsett storlek på batterilager.. 

Nuvärdesanalys för småhus med elvärme och olika laddningsalternativ för elbil 

Servicekostnad för låg last på 20 år 6 139 SEK 

Investeringskostnader för laststyrning, installation 

och stödmaskinvara 
85 925 SEK 

Nuvärdesanalys för elbilsladdning på 176 kWh 

Investeringskostnad batterilager 302 016 SEK 

Nättariff Elinorr Nuvärde 

Scenario hög last 396 192 SEK 

Scenario låg last 546 411 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg -150 219 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät Nuvärde 

Scenario hög last 614 340 SEK 

Scenario låg last 705 293 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg -90 954 SEK 

Nuvärdesanalys för elbilsladdning på 100 kWh 

Investeringskostnad batterilager 171 600 SEK 

Nättariff Elinorr Nuvärde 

Scenario hög last 396 192 SEK 

Scenario låg last 415 995 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg -19 803 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät Nuvärde 

Scenario hög last 614 340 SEK 

Scenario låg last 574 873 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg 39 462 SEK 

Nuvärdesanalys för elbilsladdning på 50 kWh 

Investeringskostnad för låg last 85 800 SEK 

Nättariff Elinorr Nuvärde 

Scenario hög last 396 192 SEK 

Scenario låg last 330 195 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg 65 997 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät Nuvärde 

Scenario hög last 614 340 SEK 

Scenario låg last 489 077 SEK 

Jämförelse av nuvärde för scenario hög och låg 125 262 SEK 
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5.2 Känslighetsanalys 

5.2.1 Fler elbilar i flerbostadshuset 

För fallet med flerbostadshuset gjordes antagandet att huset hade 10 parkeringsplatser 

med laddstolpar. För att undersöka vilken påverkan det antagandet har på 

nuvärdesanalysen gjordes en känslighetsanalys där det istället ansattes att alla 

lägenheterna har en elbil och det därför krävs 21 parkeringsplatser med laddstolpar. Dock 

kvarstår faktorn med en sammanlagring på 0,5. 

I alternativet med en laddeffekt på 4,4 kW för att ladda elbilen lönar sig inte scenario låg 

last. Dock sker en förändring i resultatet för alternativet med 2,5 kW laddeffekt för 

elbilen. I tabell 23 går det se att differensen mellan scenario hög last och scenario låg last 

blir större med 21 parkeringsplatser för elbilar. 

Tabell 23: Känslighetsanalys över vilken påverkan antalet elbilar med laddeffekt på 2,5 

kW har på nuvärdesanalysen för flerbostadshuset. 

Känslighetsanalys för flerbostadshus med fler laddplatser för elbilar 

Nättariff Elinorr 
Differens mellan nuvärde för 

scenario hög och låg last 

10 laddplatser för elbilar -19 803 SEK 

21 laddplatser för elbilar -5 338 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät 
Differens mellan nuvärde för 

scenario hög och låg last 

10 laddplatser för elbilar 39 462 SEK 

21 laddplatser för elbilar 125 602 SEK 

 

5.2.2 Alternativ kostnad för batterierna 

De prisprognoser som har gjorts för batterikostnaderna innebär en viss osäkerhet för 

resultatet i nuvärdesanalysen. Det är svårt att förutspå vad priset kommer att ligga på i 

framtiden eftersom många olika faktorer kan påverka det. Sammanställningarna av 

prisprognoserna som har kunnat tillgås i den är studien är ett till två år gamla. Sedan är 

prisuppgifterna i de sammanställningarna i några fall något år gamla. Därför finns det en 

viss osäkerhet i vad priset för ett batterilager kommer vara om 10 år. Priset som har 

använts baseras på Nyqvist och Nilssons (2015) påstående om att tillverkningskostnaden 

måste ligga på 150 $/kWh för att bli kommersiellt gångbart. En känslighetsanalys har 

gjorts för att undersöka vilken påverkan batteripriset har på slutresultatet. Sänks 

batteripriset så att det säljs för 108 $/kWh, vilket Reid och Juvle (2016) tror i sin prognos, 

blir nuvärdet för scenario låg last även positivt om elnätskunden med nättariffen på 

Karlstads El- och Stadsnät väljer att ladda elbilen med laddeffekt på 4,4 kW i 8 timmar 

(se tabell 24 och 25). 
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Tabell 24: Känslighetsanalys av nuvärdesanalysen där batteripriset ändrats till 130 

$/kWh. Analysen är gjord för alternativet där elbilen laddas i 8 timmar med en 

laddeffekt på 4,4 kWh vilket kräver ett hemmabatterilager på 35,2 kWh. 

Känslighetsanalys för småhus med elvärme med olika batteripriser 

Nättariff Elinorr 
Differens mellan nuvärde för 

scenario hög och låg last 

Batteripris på 150 $/kWh -21 239 SEK 

Batteripris på 108 $/kWh 5 741 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät 
Differens mellan nuvärde för 

scenario hög och låg last 

Batteripris på 150 $/kWh -6 247 SEK 

Batteripris på 108 $/kWh 20 733 SEK 

 

Tabell 25: Känslighetsanalys av nuvärdesanalysen där batteripriset ändrats till 130 

$/kWh. Analysen är gjord för alternativet där elbilen laddas i 8 timmar med en 

laddeffekt på 4,4 kWh vilket kräver ett hemmabatterilager på 176 kWh. 

Känslighetsanalys för flerbostadshus med olika batteripriser 

Nättariff Elinorr 
Differens mellan nuvärde för 

scenario hög och låg last 

Batteripris på 150 $/kWh -150 219 SEK 

Batteripris på 108 $/kWh -15 319 SEK 

Nättariff Karlstads El- och Stadsnät 
Differens mellan nuvärde för 

scenario hög och låg last 

Batteripris på 150 $/kWh -90 954 SEK 

Batteripris på 108 $/kWh 43 947 SEK 
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6. Analys 

Följande avsnitt är en diskussion av resultatet kopplat till de framtidsutsikter som 

presenterades i avsnitt 3. 

6.1 Förutsättningarna i scenario hög last och låg last 

Med största sannolikhet kommer andelen elbilar att fortsätta öka i Sverige, så som 

undersökningen i denna studie pekar på. En bidragande faktor är att riksdagen beslutat att 

skapa ekonomiska incitament för att köpa elbilar, istället för fossildrivna bilar. Som en 

följd av regeringens bonus-malus-system kan bilägarna spara in stora summor genom att 

anskaffa elbilar istället för fossildrivna bilar. Utbudet ökar också i och med att fler elbilar 

kommer ut på marknaden, i olika prisklasser. Ser man till branschens prognoser 

förutsätter de att det år 2028 kan finnas en miljon elbilar i Sverige (O. Johansson 2017b). 

Om antalet bilar fortsätter att öka med 1,16 % varje år enligt Svahns (2016) statistik skulle 

det innebära att 17 % av alla fordon är elbilar år 2028. Idag finns det runt 31 500 laddbara 

bilar (Power Circle 2017). Det innebär alltså att en femtedel av alla fordon kommer vara 

elbilar. IEA (2016) tror att urbanisering fortsätter öka de kommande åren, vilket i sin tur 

kommer att påverka ökningen av antal elfordon. Att det just är i de urbana miljöerna som 

elfordonen kommer få störst spridning beror på de kortare köravstånden där, vilket passar 

elbilar. Därför är det kombinerat med ett bonus-malus-systemet ett troligt scenario att 

antalet elbilar kan öka ännu mer om 10 år. Tillsammans med de ladd-hybrider som idag 

finns på marknaden är antagandet om att hälften av alla lägenheterna vill ladda en elbil i 

anslutning till bostaden ett troligt scenario. 

Nordling (2016) tror att urbaniseringen kommer påverka hur elnätet används. Hon anser 

att urbaniseringen i landet gör att storstädernas elnät kommer att belastas mer i takt med 

att fler människor flyttar dit. Utflyttningen från landsbygden gör samtidigt att 

landsbygdens elnät behöver försörja färre människor, vilket i sin tur kommer att resultera 

i dyrare avgifter för de som bor kvar. Med det i åtanke bör det finnas incitament för 

elnätskunderna på landsbygden att göra aktiva val vad gäller hushållens 

effektkonsumtion. Elnätskundernas kostnader påverkas olika beroende på vilken nät-

tariffmodell som används. Med tidsdynamiska nättariffer är det av större vikt att styra 

effektförbrukningen på ett smart sätt eftersom nättariffkostnaderna blir högre med en 

sådan tariffmodell, vilket går att se i resultaten från nuvärdesanalysen. För de 

elnätskunder som väljer att investera i elbil och ladda den hemma kommer 

nättariffkostnaderna att påverkas av hur de konsumerar effekten och under vilka tider. 

Även hushåll som inte använder elbil kommer att behöva göra val för hur hushållets 

elektriska apparater ska användas.  

Kravet på god elkvalitét, elnätsföretagens problematik med att kontrollera effekt-

förbrukningen i nätet, samt ett större effektbehov från elbilar, tyder på att det i framtiden 

kommer vara viktigare att begränsa vilken maximal effekt som förbrukas i hushållet, 

snarare än hur stor elenergimängd som förbrukas. Flera aktörer på marknaden har också 
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uttryckt att, då det i Sverige finns mycket förnyelsebar energi att producera el av, 

begräsningen i nätet inte ligger där. Kvalitéten och kapaciteten begränsas istället av 

effektbalansen i nätet. Med en stor andel förnyelsebar energi i nätet, som det i princip 

finns oändlig tillgång till, innebär det att kostnaderna för energi blir låga. Det som istället 

påverkar priset mest är fasta kostnader för att underhålla och driva kraftstationerna och 

näten, samt att bibehålla en effektbalans i nätet. För att få en jämn effektbalans måste 

produktion och konsumtion ligga på samma nivå. Idag kan dock inte nätbolagen ställa 

krav på hur elnätskunderna får använda effekten från nätet. Om nätbolagen istället ger 

kunden valmöjligheten att nyttja billigare el under tidsperioder som nätet är lägre belastat, 

kan elnätskunderna indirekt hjälpa till att hålla en jämn effektbalans i nätet. Genom 

nuvärdesanalysen går det att se att kunderna kan minska sina nättariffkostnader genom 

att göra aktiva val för när effekten konsumeras. 

6.2 Ekonomiska incitament 

Om elnätskunden agerar som scenario låg last kan tariffkostnaden minskas avsevärt. 

Genom att låta laddningen av elbilen ske från ett hemmalager kan investeringen i ett 

batterilager ge lönsamhet. Hur stor lönsamheten är beror dock av vilka val kunden gör 

gällande laddningen av elbilen. Som det går att se i nuvärdesanalysen blir differensen 

mellan scenario hög last och låg last olika beroende på vilken effekt kunden väljer att 

ladda sin elbil med. Väljer kunden att ladda med högre effekter krävs ett större 

hemmalager, vilket minskar lönsamheten hos investeringen. Investeringskostnaden blir i 

detta fall större än minskningen av tariffkostnaden, vilket resulterar i att differensen för 

nuvärdet blir negativt. Väljer småhuskunden att ladda elbilen med effektnivåer som 

kräver batterilager på 20 kWh respektive 10 kWh lönar det sig att agera som i scenario 

låg last. Att ladda elbilen med denna mängd elenergi ger bilen körsträckan 10 mil 

respektive 5 mil. För elnätskunder på landsbygden kan sådana körsträckor vara för korta, 

vilket gör att de skulle tvingas investera i ett större hemmalager för laddning av elbilen. 

Detta ger i så fall mycket små eller inga ekonomiska incitament för kunden att skaffa ett 

hemmalager till elbilsladdning. I storstadsregionerna, med dagliga körsträckor på 5-10 

mil, är det dock ett rimligt alternativ då statistiken säger att svenskar i genomsnitt kör 3,2 

mil per dag (Svahn 2016). 

Nuvärdesanalysen för flerbostadshuset visar att de som laddar elbilar måste göra det med 

lägre effekter för att få lönsamhet i scenario låg last. Dock är det bara med laddeffekter 

på 1,25 kW som scenario låg last blir lönsam för båda tariffmodellerna. Väljer 

elbilsägarna att ladda med högre effekter krävs batterikapaciteter som kostar mer än vad 

elnätskunder sparar in på minskningen av nättariffkostnaderna. Som känslighetsanalysen 

visar ökar incitamenten för flerbostadshusen att investera i scenario låg last om antalet 

elbilar ökar. I båda fallen, småhus och flerbostadshus, är incitamenten för att investera i 

scenario låg last större om elnätsbolagen inför dynamiska nättariffer, ex vis likt Karlstads 

El- och Stadsnät. Detta är framför allt beroende av om elnätskunderna väljer att ladda 

elbilen under låg belastning i nätet, något som inte tas i beaktning i scenario hög last. Vid 

ett scenario där elnätskunden har dynamisk nättariff, inte har investerat i smart teknik 
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eller batterilager, och väljer att ladda elbilen med en effekt på 7,2 kW, kan kunden 

fortfarande minska nättariffkostnaden med ungefär 860 kr per år genom att starta 

laddningen när högbelastningstiden har passerat. För ett flerbostadshus skulle 

motsvarande summa bli cirka 4300 kr per år. Detta talar för att kunden bör göra ett aktivt 

val för när under dygnet laddningen ska ske och i största mån undvika att utnyttja elnätet 

under perioder med hög belastning. De elnätskunder som har en effekttariff likt Elinorrs 

får inte lika stor lönsamhet, men bör ändå investera i batterilager med smart teknik och 

göra aktiva val för hur effekten förbrukas, eftersom de fortfarande kan minska sina 

tariffkostnader. 

För att privata elnätskunder ska lockas till investera i batterilager måste priset för batterier 

sjunka. Majoriteten av de tillfrågade bedömer att hemmalager med litiumjonbatterier är 

den batteriteknik som kommer att kommersialiseras först på marknaden (Energiutblick 

2017; Elbilsseminarium 2017). Enligt prisprognoserna som studerats kommer sannolikt 

ett batterilager fortfarande innebära en stor investeringskostnad för elnätskunderna om 10 

år. Prognoserna är dock osäkra och prissänkningen kan gå snabbare än vad som har 

förutspåtts. I exempelvis Australien sjönk kostnaderna för litiumjonbatterier med mer än 

50 % på ett kvartal, vilket var en prisändring som skedde mycket snabbare än experterna 

hade förutspått (Normark 2017). Att förutspå exakta pris om 10 år för batterier är 

omöjligt, men något som kan möjliggöra ytterligare sänkningar av batterikostnaderna är 

de stora batterifabrikerna som planeras att öppna inom kort. Exempelvis bygger Tesla just 

nu en så kallad Gigafactory i USA som kommer stå redo för produktion år 2018.  Planen 

är att denna fabrik ensam ska kunna tillverka fler litiumjonbatterier än vad som 

tillverkades globalt under hela år 2013. Teslas mål är att sänka kostnaden per 

kilowattimme med 30 % för batterierna i elbilarna till år 2018 (Tesla 2017b). Om en Tesla 

Powerwall kostar 393 $/kWh år 2017 skulle det i så fall innebära att en Powerwall 2 

kostar 275 $/kWh år 2023 (med antagandet att de stationära batterierna ligger fem år efter 

prisutvecklingen för elbilsbatterier). Om Teslas mål är att minska priset med 30 % är det 

svårt att inom 10 år nå batteripriser som ger ekonomiska incitament till scenario låg last. 

Även om priset per kilowattimme går ner till runt 100 $, som användes i 

känslighetsanalysen, kan fortfarande ingen lönsamhet uppnås om elbilen laddas med höga 

effektnivåer. 

Som tidigare nämnts har inte nätbolagen möjlighet att ställa direkta krav på hur 

elnätskunderna ska styra sina laster eller minska effektförbrukningen. Med en ökning av 

förnyelsebar elproduktion i Sverige kommer produktionen variera mer. Det kommer 

därför bli svårt att bibehålla en bra elkvalitet om inte konsumenterna hjälper till att skapa 

balans i nätet. Exempelvis mikroproduktionen av solel i Tyskland har ökat kraftigt de 

senaste åren, utan att kapaciteten för att lagra elektricitet följde med, vilket ledde till en 

överproduktion av el under soliga dagar, som inte kunde konsumeras, vilket skapade 

obalans i elsystemet. En kund som idag köper en solelsanläggning i Tyskland måste även 

köpa ett energilager för att kunna ta hand om överskottet av el (Becker 2017).  Ett troligt 

scenario kan därför vara att elnätsbolagen genom ändringar i reglermodellen kommer att 

kunna ställa krav på att kunder med solelsproduktion även måste investera i ett 
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batterilager för att ge effektivare utnyttjande av elnätet och inte skapa obalanser. Något 

som styrker denna tes är att riksdagen beslutat att ge incitament till att investera i 

batterilager. Fram till år 2019 ges alla privata elnätskunder med solelsanläggningar bidrag 

till att köpa batterilager till hemmet. Bidraget täcker 60 % av investeringskostnaden, dock 

högst 50 000 kr (Hjalmarson 2016). Skulle ett sådant bidrag även finnas om 10 år skulle 

scenario låg last ge större lönsamhet för småhuskunderna, då en stor del av investerings-

kostnaden försvinner. Med ett investeringsstöd skulle småhuskunden kunna installera ett 

hemmalager på 35,2 kWh, vilket skulle ge en lönsam investering. För flerbostadshuset är 

investeringsstödet fortfarande för litet då taket för investeringen är på 50 000 kr. 

6.3 Påverkan på aktörerna 

Resultatet visar på att elnätskunderna kan minska sina tariffkostnader vilket ger 

incitament för att tänka smart kring effektkonsumtionen. Vad som dock är positivt för 

elnätskunderna blir istället en negativ effekt för elnätsbolagen. Om en småhuskund väljer 

att agera som scenario låg last och minska sin nättariffkostnad med 64 000 till 79 000 

kronor innebär det att elnätsbolaget förlorar samma summa i intäkter. Eftersom 

nätbolagen har små vinstmarginaler innebär det antingen att elnätsbolaget går med förlust, 

eller så drabbas en annan elnätskund som inte agerat som i scenario låg last av högre 

tariffkostnader.  

Valet av nättariffmodell ger olika konsekvenser för elnätskunderna och elnätsbolagen. 

Väljer elnätsbolaget en dynamisk tariffmodell, för att öka incitamenten att konsumera 

effekt under tider med låg belastning, förutsätter de att majoriteten av effekten förbrukas 

mellan klockan 06-18 vilket är under högbelastningstiden. En intressant aspekt är dock 

vad som händer om elnätskunder väljer att ladda elbilen med högre effektnivåer utanför 

högbelastningstiden för att spara pengar. I ett område med mycket elbilar blir det istället 

en effekttopp senare på kvällen. Är det dessutom lite effektproduktion måste nätbolagen 

klara av att hantera effektbalansen utan att kunna ta mer betalt för det. De får inte den 

utjämnande effekten de önskar. 
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7. Slutdiskussion 

Studien visar på att elnätskunder i framtiden troligtvis kommer ställas inför scenarion likt 

scenario hög last och låg last. Många aktörer på marknaden lägger ner arbete på att forska 

och utveckla teknik för att styra laster i hemmet och möjligheten att använda batterilager 

för att lagra elenergi. Regeringen jobbar för att fler ska välja elbilar framför bränsledrivna 

system samtidigt som fler elbilar kommer ut på marknaden. Elnätsbolagen går mot att 

införa nättariffer som beror av kundens maximala effektkonsumtion och de kunder som 

har köpt en elbil kommer att ställas inför valet att agera som i scenario hög last eller som 

i scenario låg last. Med en nättariff som tar betalt för vilken maximal effekt som förbrukas 

kommer kunden att få incitament för att vilja hålla en så låg effektförbrukning som 

möjligt. I och med den forskning som sker kring utveckling av batterilager och smart 

teknik kommer det vara möjligt att välja att agera som i scenario låg last framför scenario 

hög last och få en lönsamhet av detta. Då batterikostnaderna fortfarande kommer att vara 

höga om 10 år innebär dock scenario låg last dyra investeringskostnader. 

Investeringskostnaderna kan minskas genom att välja ett hemmalager med lägre 

kapacitet. Kapaciteten på batteriet beror av vilken effekt elnätskunden väljer att ladda sin 

elbil med. Som följd ligger de ekonomiska incitamenten för kunden framför allt i att 

kunden själv gör ett aktivt val gällande hur elbilen laddas. Om kunden väljer att ladda 

med lägre effekter på 2,5 kW och 1,25 kW lönar det sig att investera i scenario låg last 

istället för att agera som i scenario hög last. Dock kommer inte endast en investering i 

batteri minska i kostnaden utan hela lönsamheten är beroende av att kunden väljer att 

ladda batteriet med så låga effekter som möjligt. De största incitamenten finns hos 

elnätskunder i storstadsregionerna där körsträckorna är kortare och inte kräver lika hög 

batterikapacitet i elbilen till skillnad från de elnätskunder som bor på landsbygden. Båda 

nättariffkostnaderna ger lönsamhet om låga laddeffekter väljs men det är framför allt om 

kunden ställs inför en tidsdynamisk nättariff som den får mest lönsamhet.   

Minskar kostnaden för batterilager mer än vad prognoser förutspår ökar incitamenten för 

kunden att agera enligt scenario låg last. För flerbostadshusen påverkas även lönsamheten 

av hur många elbilar som är kopplade till bostadshuset. Med fler elbilar blir incitamenten 

större genom att agera som i scenario låg last. 

Som en avslutande sammanfattning har följande slutsatser dragits genom denna studie: 

Vilket eller vilka är de ekonomiska incitamenten för elnätskunden att investera i teknik 

som möjliggör scenario låg last? 

Det främsta ekonomiska incitamentet för kunden, gällande laddning av elbil, kommer 

sannolikt vara att minska sin tariffkostnad. Väljer kunden lägre laddeffekter blir 

lönsamheten i scenario låg last större. 

Vilka faktorer påverkar valet av scenario låg last? 

De faktorer som främst påverkar incitamenten för scenario låg last är sannolikt vilken 

tariffmodell elnätsbolagen väljer, batteripriserna om 10 år samt elbilarnas batterikapacitet 

om 10 år. 



42 
 

Vad kommer att driva elnätskunden mot att välja mellan scenario låg och hög? 

Studien visar att flera elnätsbolag planerar att ta betalt för effektkonsumtionen i framtiden, 

istället för mängden elenergi. Antalet elnätskunder som äger elbilar, och vill ladda dem 

hemma, kommer sannolikt att fortsätta öka, vilket kommer att leda till en ökad 

effektkonsumtion. Elnätskunden kommer sannolikt att behöva göra ett aktivt val kring 

sin elförsörjning för att minska sin tariffkostnad. Intensiv forskning och utveckling sker 

kring batteritekniker och laststyrning, med fortsatt sänkta kostnader som följd. Sannolikt 

kommer lönsamheten i att minska tariffkostnaderna med hjälp av hemmalager och 

laststyrning öka i framtiden. 

7.1 Vidare studier 

Studien som gjorts är inom ett ämnesområde som det forskas mycket på och som det sker 

mycket utveckling inom. Utifrån den här rapporten finns det fler områden som är 

intressant att utveckla och utreda vidare. Här följer några förslag: 

 Som studien visar är valet av laddeffekter avgörande för vad det kostar att ladda 

elbilen i hushållet. Det finns intressanta möjligheter att undersöka bilisternas 

körvanor och kunna klassificera och gruppera dem efter körmönster. Utifrån detta 

skulle kostnadsförslag över vad det kostar att ladda elbilen i hemmet kunna tas 

fram. Det kan användas för att undersöka de ekonomiska incitamenten att köpa 

elbil istället för bränsledrivna bilar. 

 Kostnaden för hemmalagret har genom den här studien visat sig ha stor påverkan 

på lönsamheten av investeringen. Ett scenario i framtiden skulle vara att 

bostadsområden går ihop och investerar i en solelsanläggning, batteri och 

laddplatser åt elbilar. I en vidare studie skulle en nuvärdesanalys kunna göras för 

detta scenario. 

 Styrningen av laster i hushållet är viktigt för att möjliggöra scenario låg last. Att 

styra laster innebär mycket datahantering och kommunikation mellan olika 

apparater. Idag finns det flera aktörer som jobbar med datahantering och redan har 

IT-lösningar i hemmet, exempelvis de som sköter internetuppkopplingen eller styr 

övervakningen i hemmet. Det är intressesant att undersöka vilka aktörer som 

skulle kunna ansvara för laststyrningen och vilka möjligheter som finns med den. 
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Appendix A 

Frågor: 

1. Hur tror du att elförsörjningen i hushållen kommer att se ut om 10 år? 

a. Kommer vi fortsätta vara beroende av elnätet, ha off-gridlösningar, 

kommer vi skicka ut el på nätet? 

b. Kommer det så olika ut i olika delar av landet, på landsbygden eller i 

storstäderna? 

c. Vad och vilka kommer styra den här utvecklingen? 

2. Hur vill du att det ska se ut? 

a. Vad är det som hindrar/kommer hindra att vi inte når dit? 

b. Hur jobbar ni för att påverka den utvecklingen? 

3. Hur mycket elbilar kommer vi ha om 10 år? (privata fordon) 

4. Vilka faktorer kommer påverka att någon vill införskaffa elbil? 

a. Vilka använder elbilar idag? 

b. Vilka kommer använda elbilar om 10 år? 

5. Hur kommer elbilsanvändarna ladda sina elbilar? 

a. Hur ofta kommer de ladda? 

b. Vart kommer laddningen ske (i hemmet, arbetsplats, offentliga platser?) 

6. Vilken storlek kommer de ha på laddarna i hemmet? 

a. Semi, snabb? Etc. Vilken effekt. 

b. Hur kommer man ta betalt för laddningen i flerbostadshus? 

7. Vad kommer påverka prisutvecklingen av elbilar? 

8. Finns det något annat miljövänligt alternativ till elbilar? 

9. Vilka batteritekniker kommer användas om 10 år? 

10. Vad kan möjligen motverka trenden mot en ökning av antalet elbilar? 

11. Hur kommer elbilarna användas? 

a. Kommer de även kunna användas som energilager i hemmet? 

12. Hur kommer laststyrningen ske? Hos slutkunderna eller kommer elnätsföretagen 

styra det? 

a. Vilka möjligheter ger digitaliseringen att styra elförbrukningen och 

försörjningen?  

13. Hur troligt är det att folk kommer ha smart teknik i hemmet? 

a. Vilka drivkrafter kommer finnas? Kapacitet, minska energi? 

14. Varför kommer man vilja lagra el i hemmet? 

15. Vilka incitament finns för att man endast skulle skaffa batterilager utan egen 

produktion? 

16. Vilken typ av hemmalagring kommer att användas? 

17. Vad talar emot att vi kommer batterilager i hemmet? 

18. Hur kommer prisutvecklingen för hemmabatterier se ut? 

a. Hur mycket skiljer sig kostnaden mellan Li-jonbatterier för EV och för 

hemmabruk? 



 

Appendix B 

kunder_vektor_25A = [kund_1_25A, kund_2_25A, kund_3_25A, kund_4_25A, 

kund_5_25A, kund_6_25A, kund_7_25A, kund_8_25A, kund_9_25A, 

kund_10_25A, kund_11_25A]; 
kund_25A = []; 
max_effekt_25A = []; 

  
kunder_vektor_20A = [kund_1_20A, kund_2_20A, kund_3_20A, kund_4_20A, 

kund_5_20A, kund_6_20A, kund_7_20A, kund_8_20A, kund_9_20A, 

kund_10_20A, kund_11_20A, kund_12_20A, kund_13_20A, kund_14_20A, 

kund_15_20A, kund_16_20A, kund_17_20A, kund_18_20A]; 
kund_20A = []; 
max_effekt_20A = []; 

  
kunder_vektor_16A = [kund_1_16A, kund_2_16A, kund_3_16A, kund_4_16A, 

kund_5_16A]; 
kund_16A = []; 
max_effekt_16A = []; 

  
figure('Name', '25A') 

  

  
for j = 1:11 
    for i = 0:364 
      kund_25A = kunder_vektor_25A(:,j); 
      max_effekt_25A (i+1) = max (kund_25A(1+24*i:24+24*i)) ; 
    end 
    plot (max_effekt_25A); 
    hold on 
end 
legend ('25A kund 1', '25A kund 2', '25A kund 3', '25A kund 4', '25A 

kund 5', '25A kund 6', '25A kund 7', '25A kund 8', '25A kund 9', '25A 

kund 10', '25A kund 11') 
axis([0 365 -4 14]) 

  
figure('Name', '20A') 

  
for j = 1:18 
    for i = 0:364 
      kund_20A = kunder_vektor_20A(:,j); 
      max_effekt_20A (i+1) = max (kund_20A(1+24*i:24+24*i)) ; 
    end 
    plot (max_effekt_20A); 
    hold on 
end 
legend ('20A kund 1', '20A kund 2', '20A kund 3', '20A kund 4', '20A 

kund 5', '20A kund 6', '20A kund 7', '20A kund 8', '20A kund 9', '20A 

kund 10', '20A kund 11', '20A kund 12', '20A kund 13', '20A kund 14', 

'20A kund 15', '20A kund 16', '20A kund 17', '20A kund 18') 
axis([0 365 -4 14]) 

  
figure('Name', '16A') 

  
for j = 1:5 
    for i = 0:364 
      kund_16A = kunder_vektor_16A(:,j); 
      max_effekt_16A (i+1) = max (kund_16A(1+24*i:24+24*i)) ; 
    end 



 

    plot (max_effekt_16A); 
    hold on 
end 

  
legend ('16A kund 1', '16A kund 2', '16A kund 3', '16A kund 4', '16A 

kund 5') 
axis([0 365 -4 14]) 

  
max_konsumtion_kund_25A = []; 
max_konsumtion_kund_20A = []; 
max_konsumtion_kund_16A = []; 

  
energiforbrukning_kund_25A =[]; 
energiforbrukning_kund_20A =[]; 
energiforbrukning_kund_16A =[]; 

  
for k = 1:11 
    max_konsumtion_kund_25A (k) = max(kunder_vektor_25A (:,k)); 
    energiforbrukning_kund_25A (k) = sum (kunder_vektor_25A (:,k)); 
end 

  
for k = 1:18 
    max_konsumtion_kund_20A (k) = max(kunder_vektor_20A (:,k)); 
    energiforbrukning_kund_20A (k) = sum (kunder_vektor_20A (:,k)); 
end 

  
for k = 1:5 
    max_konsumtion_kund_16A (k) = max(kunder_vektor_16A (:,k)); 
    energiforbrukning_kund_16A (k) = sum (kunder_vektor_16A (:,k)); 
end 

  
max_konsumtion_kund_25A = max_konsumtion_kund_25A.'  
energiforbrukning_kund_25A = energiforbrukning_kund_25A.' 

  
max_konsumtion_kund_20A = max_konsumtion_kund_20A.' 
energiforbrukning_kund_20A = energiforbrukning_kund_20A.' 

  
max_konsumtion_kund_16 = max_konsumtion_kund_16A.' 
energiforbrukning_kund_16A = energiforbrukning_kund_16A.' 

 

 

 


