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Abstract 

The aim of the thesis was to evaluate the load forecasts used in the flexibility market  

CoordiNet, more specific the load forecasted used for Uppsala during the winters 2020-2021 

and 2021-2022. The load forecasts are based on machine learning and to answer the aim of  

the thesis the following three research questions have been studied: what factors affect the  

load forecasting errors, which factors are important to increase the reliability of the load 

forecasts and how can Vattenfall Eldistribution evaluate load forecasts in the future.  

To answer the first question MAPE and RMSE have been used to calculate the load forecast 

error for the seven chosen factors. The results of the first research question showed that 

significant grid users and cleared flexibility bids create significant forecasting errors. Meanwhile 

the study showed that the forecast error generally decreased when the load was high. Factors 

like high electricity prices, extreme cold weathers and when the subscription might have, or 

would have, been surpassed are usually connected to high loads. And during these periods the 

forecast error also decreased.   

Furthermore the study evaluated which factors that are important to increase the reliability of  

the load forecasts. The result showed that there is an benefit to continuously reference if a 

known error source have affected the load forecasting error, to continuously evaluate the load 

customer portfolio and finally to continuously look for new consumption patterns in the 

forecasted area to see if new input parameters need to be included in the load forecasts.  

The last part found some improvements of how Vattenfall Eldistribution can evaluate their load 

forecasts in the future. Firstly it is important to remember that the purpose of the load forecasts 

is to predict when, how long and the amount of megawatt that can surpass the subscription 

limit. Therefore these three aspects should be evaluated. Furthermore a comparison between 

the dayahead forecast and the intraday forecast should be done to increase the internal 

knowledge in Vattenfall Eldistribution about the differences between the two forecasts. Finally 

and most important is to manage the cleared flexibility and significant grid users that deviate 

from their production plan, when evaluating the load forecasts. This is important because it was 

showed that cleared flexibility and significant grid users that deviate from their production plan 

will display as a load forecasting error. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sverige står inför för stora utmaningar där elanvändningen ökar i snabb takt vilket medför att 

elnätet måste byggas ut. Men energiomställningen sker i en hastighet som utbyggnaden av 

elnätet inte kommer hinna med. Det finns därför ett stort behov av att hitta temporära 

lösningar speciellt innan elnätet byggts ut. Bland annat att måste elnätsföretagen hantera 

kapacitetsutmaningar som kan uppstå där effektnivån blir högre än vad elnätet är 

dimensionerat efter. För att säkra leveranssäkerheten och kapacitetsläget i elnätet är satsningar 

på efterfrågeflexibilitet en av de möjliga lösningarna. Vilket innebär att olika elnätskunder 

kan öka sin produktion av el eller minska sin förbrukning på förfrågan av elnätsbolaget. 

Vattenfall Eldistribution arbetade bland annat med flexibilitetsmarknaden CoordiNet i 

Uppsala och en central del i projekten var att för första gången skapa lastprognoser för elnätet. 

Lastprognoserna är en väsentlig del i att förstå när och hur mycket flexibilitet som 

elnätsbolagen behöver avropa för att hantera effekttopparna.  

Syftet med examensarbetet var att utvärdera lastprognoserna som används för CoordiNet, mer 

specifikt lastprognoserna i Uppsala under vintrarna 2020-2021 och 2021-2022. Arbetet 

handlar om att öka förståelsen av vilka felkällor som finns samt hur Vattenfall Eldistribution 

kan utvärdera lastprognoser i framtiden.  

För att svara på syftet har stor del i arbetet grundats i att öka förståelsen av hur 

lastprognoserna är uppbyggda, hur de integrerar med flexibilitetsmarknadens plattform och 

vilka informationsluckor finns kring de som arbetar med prognoserna. De främsta 

informationsluckorna var att öka förståelsen kring varför det finns både en dayaheadprognos 

och en intradayprognos samt hur maskininlärningsmodellerna som prognoserna är uppbyggda 

på skiljer sig åt. Samtidigt har ett urval av potentiella felkällor som kan påverka prognosfelet 

identifierats efter flertalet intervjuer med olika personer som har varierande kopplingar till 

flexibilitetsmarknaden. De sju potentiella felkällorna som undersöktes var: osäkerheten i 

väderprognoser, variationer i lasten, större nätanvändare(SGU:er), extremväder, planerade 

driftomläggningar, variationer i elpriser och flexibilitetsavrop. Felkällorna har analyserats 

genom olika bildanalyser samt genom att beräkna MAPE och RMSE. 

Resultatet är uppdelat i tre delat; vilka faktorer som påverkar lastprognosfelet, vilka faktorer 

som är viktiga att ta hänsyn till för att öka tillförlitligheten av lastprognoserna och hur 

Vattenfall Eldistribution kan utvärdera lastprognoser i framtiden. Första delen i arbetet visade 

hur primärt två felkällor skapar stora prognosfel, faktorerna är SGU:er som avviker från deras 

produktionsplan och avropad flexibilitet. Ett oväntat resultat var att prognosfelet generellt 

minskade vid hög last. Prognosfelet minskade även vid ökade elpriser, extremväder och vid 

flexibilitetsavrop när prognosfelet jämfördes mot det uppskattade effektuttaget utan flex (vid 

tillfällen när Uppsalas abonnemangsgräns eventuellt hade överskridits). 

Andra delen visade hur det primärt är tre aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att öka 

tillförlitligheten av lastprognoserna. Den första aspekten beskriver vikten av att kontinuerligt 

återkoppla när en känd felkälla inträffar. Andra aspekten behandlar vikten av att kontinuerligt 

utvärdera kundportfolion och återkoppla om exempelvis en SGU avvikit från 

produktionsplanen. Sista aspekten är att kontinuerligt undersöka nya lastmönster i områdena 

för att se om nya parametrar bör inkluderas i prognoserna. Exempelvis elpriset som visade sig 

ha en påverkan på prognosfelet och elpannans användning. 
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Tredje delen var att se hur Vattenfall Eldistribution kan utvärdera prognoser i framtiden. Där 

lyfts hur det huvudsakliga syftet med lastprognoserna är att de ska förutspå när, hur länge och 

mängden megawatt som kommer överskrida abonnemanget. Det är därför viktigt att dessa tre 

aspekt utvärderas. Samtidigt som skillnaderna mellan dayaheadprognosen och 

intradayprognosen bör utvärderas och lyftas för att öka kunskapen om prognosernas olikheter. 

Slutligen var en slutsats för att förbättra dagens metod att genomför lastprognosutvärderingen, 

att utvärderingen borde utföras mot observationen med och utan flex samt att separera 

SGU:ers avvikelse från produktionsplanen. Detta för att flexibilitet och SGU:ers avvikelse 

från produktionsplanen, som visats påverka prognosfelet, inte ska visas som en 

prognosavvikelse vid prognosutvärderingar.  
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1. Inledning 
Idag arbetar Sverige för att bli ett fossilfritt välfärdsland (Fossilfritt Sverige, 2020).  För att 

fullfölja omställningen och samtidigt fortsätta främja regional utveckling är det väsentligt att 

Sverige kan tillgodose trygg elförsörjning både för befintliga och nya kunder i hela landet. 

Det kommer sättas en stor press på elnätsbolagen, speciellt för att de ska kunna fortsätta 

säkerställa en trygg elförsörjning till kunderna. Energiomställningen innebär bland annat en 

större andel förnybar energi i energimixen, ökad elektrifiering hos befintliga kunder och nya 

anslutningar av elintensiva verksamheter samt elektrifieringen av hela sektorer. För att klara 

utvecklingen behöver Sveriges elnät utvecklas (Svenska Kraftnät, 2021). Elförbrukningen i 

Sverige har sedan 1990-talet varit förhållandevis konstant mellan 130-140 TWh per år, och 

utbyggnaden av elnätet var i princip färdigbyggt från och med att kärnkraften kom under 70- 

till 80-talet (Vattenfall, 2023). Men med energiomställningen måste elnätet byggas ut för att 

elnätsbolagen fortsatt ska kunna leverera trygg elförsörjning. Den stora utmaningen är att 

processen för att bygga nya el-förbindelser kan ta kring tio år, medan själva byggtiden endast 

tar mellan två till tre år (Svenska Kraftnät, 2021). Dessutom så har Sverige ett av världens 

äldsta stamnät och därav måste även befintliga ledningar bytas ut och underhållas under de 

närmaste 20 åren. 

”En ökad elanvändning tillsammans med ökad andel väderberoende 

elproduktion och samtidig utfasning av de sista fossila bränslena ställer stora 

krav på elsystemet, inte minst avseende effektbalanseringen och kapaciteten i 

elnäten.” (Bruce, o.a., 2019) 

Sverige står inför för stora utmaningar där elanvändningen ökar i snabb takt, en hastighet som 

utbyggnaden av elnätet inte kommer hinna ikapp. Det finns därför ett stort behov av att hitta 

temporära lösningar som kan hantera kapaciteten i elnätet, speciellt under åren när elnätet 

byggs ut. För även om man bortser från den ökade elanvändningen så uppkommer stora 

utmaningar med en ökad andelen förnybar elproduktion och med nya och fortfarande okända 

och troligen mer varierande förbrukningsmönster kommer uppenbara sig från både befintliga 

och nya elkunder. Fokuserar man enbart på den ökade andelen förnybar energi och nya 

förbrukningsmönster kommer utvecklingen leda till kapacitetsutmaningar där effekttopparna 

kan blir högre än vad elnätet är dimensionerat efter. Tar man därefter även hänsyn till den 

ökade elanvändningen växer utmaningen med kapacitetsbristen ytterligare (Axberg, o.a., 

2020). 

För att säkra leveranssäkerheten och kapaciteten i elnätet är satsningar på efterfrågeflexibilitet 

en av de möjliga lösningarna. Vilket innebär att elnätsbolaget påverkar elnätskunder att öka 

sin produktion av el eller minska sin förbrukning på förfrågan. Bland annat visar en rapport 

från NEPP på att det finns ett stort värde i att öka användandet av efterfrågeflexibilitet i 

framtidens elsystem, bland annat hur efterfrågeflexibilitet kommer det bli en viktigt 

reglerresurs (Bruce, o.a., 2019). 

Vattenfall Eldistribution har arbetat med två större projekt som demonstrerar 

efterfrågeflexibilitet. Båda projektens syfte har grundats i att öka kunskapen kring marknader 

med efterfrågeflexibilitet och i att hantera kapacitetsbristen som finns på några platser i 

Sverige. Två av städerna i Sverige med kapacitetsbrist är Uppsala och Stockholm. Vattenfall 

Eldistributions första projektet med efterfrågeflexibilitet var CoordiNet och Uppsala var en av 
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platserna där en flexibilitetsmarknad demonstrerades. Året efter startade projektet sthlmflex 

som öppnade en flexibilitetsmarknad i Stockholms regionen.   

En central del i projekten med efterfrågeflexibilitet är träffsäkra lastprognoser. 

Lastprognoserna är en väsentlig del i att förstå när och hur mycket flexibilitet som behöver 

avropas, vilket underlättar driftens dagliga arbete. Genom prognoserna skapas även värde i att 

kunderna får information i god tid om kommande flexibilitet för att de ska kunna planera sin 

verksamhet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
På marknader med efterfrågeflexibilitet är tillförlitligheten av lastprognoser en nyckelfaktor. 

Lastprognosernas syfte är att prognostisera lasten i elnätsområdet vilket är en väsentlig del för 

att förstå när och hur mycket flexibilitet som behöver avropas. Ytterligare en viktig aspekt är 

att kunden ska få informationen i god tid kring kommande flexibilitetsbehov hos nätbolagen. 

Det är därför viktigt att öka tillförlitligheten i lastprognoserna, både genom att förstå 

felkällorna och sambandet kring när de inträffar samt öka den interna kunskapen bland dem 

som använder prognoserna i sitt arbete.  

Syftet med examensarbetet är att utvärdera lastprognoserna som används för CoordiNet, mer 

specifikt lastprognoserna i Uppsala. Arbetet är uppdelad i två delar, delvis att utvärdera och 

öka förståelsen kring lastprognoserna i Uppsala för vintrarna 2020-2021 och 2021-2022 samt 

delvis ta fram metoder för hur Vattenfall Eldistribution ska utvärdera lastprognoser i 

framtiden. 

För att svara på syftet har följande tre frågeställningar undersökts: 

▪ Vilka faktorer har en påverkan på prognosfelet av CoordiNet i Uppsalas lastprognoser?   

▪ Vilka aspekter är viktiga att undersöka för att öka tillförlitligheten av lastprognoserna i 

CoordiNet i Uppsala? 

▪ Hur kan Vattenfall Eldistribution utvärdera lastprognoser i framtiden?  

1.2 Avgränsningar 
För att begränsa examensarbetets omfång har flera avgränsningar gjorts. En avgränsning var 

att primärt undersöka lastprognoserna i Uppsala. Arbetet behandlar flexibilitetsmarknader där 

området har kapacitetsbrist vilket är fallet i Uppsala och Stockholm. Men för att arbetet ska 

rymmas inom ramarna för ett examensarbete undersöks primärt lastprognoserna i Uppsala. 

Ytterligare en avgränsning var att inte undersöka lastprognoserna under alla projektets vintrar. 

CoordiNets första vinter, vintern 2019-2020, exkluderades från undersökningen. Under första 

vintern användes endast en typ av marknad, dayahead-marknaden,  vilket medförde en typ av 

prognos. Därefter började projektet med två marknader, en dayahead-marknad och en 

intraday-marknad, vilket resulterade i två typer av prognoser. I examensarbetet undersöks och 

jämförs de två olika prognosmodellerna vilket är anledningen till att avgränsa undersökningen 

till CoordiNets andra (2020-2021) och tredje (2021-2022) vinter.  

Slutligen är sista avgränsningen att inte undersöka felkällornas påverkan på prognosen, utan 

undersökningen ämnar till att studera hur felkällorna påverkar prognosfelet.   
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2 Elsystemet och kapacitetsbrist 
Följande kapitel presenterar teoretisk bakgrund för att förstå anledningen till behovet av 

flexibilitetsmarknader. Kapitlet är uppdelat i fyra delar. Först beskrivs hur Sveriges elnät är 

uppbyggt och vilka marknader som är verksamma för att balansera elnätet. Därefter diskuteras 

vad som innebär med kapacitetsbrist och hur det uppvisas i Uppsala. Tredje delen beskriver 

hur flexibilitetsmarknader fungerar och lyfter vikten av säkra lastprognoser. Slutligen 

diskuteras vilka faktorer som historiskt bevisats påverka lasten i ett nätområde.  

2.1 Sveriges elnät 
Det svenska elnätet började byggas under 1920-talet och är ett av världens äldsta stamnät 

(E.ON, 2023). Stamnätet eller det s.k. transmissionsnätet används för att transportera elen 

långa sträckor mellan norra till södra delen av Sverige. Idag består elnätet i Sverige av tre 

nivåer; transmissionsnätet, regionnätet och lokalnätet. Där regionnätet och lokalnätet går 

under samlingsnamnet distributionsnätet. Nivåerna i elnätet representerar olika 

spänningsnivåer och distanser som elen ska transporteras. Det svenska transmissionsnätet och 

regionnätet fortsatte under 1950-1980 att byggas ut vilket krävde stora investeringar, därefter 

från 1990-talet och framåt avtog utbyggnaden kraftigt. Orsaken till minskningen av 

utbyggnaden och investeringarna var att Sveriges årliga elanvändning sedan 1990-talet har 

varit relativt konstant kring 140 TWh, vilket utgjorde att elnätet redan hade den kapacitet som 

behövdes (Axberg, o.a., 2020).  

Det svenska transmissionsnätet består av cirka 17 000 kilometer kraftledningar, som 

transporterar el långa avstånd med en hög spänning för att minimera förlusterna. 

Spänningsnivån hos transmissionsnätet varierar mellan 220-400 kilovolt och är främst var 

stora el-användare och stora elproduktionsanläggningar är direkt kopplade, likaså är andra 

länders elnät ihopkopplade med Sverige genom transmissionsnätet. Syftet med 

transmissionsnätet är att främst transportera el i hela landet, från stora elproducenter vidare till 

distributionsnätet. Det är transmissionsnätsoperatören (TSO) som har ansvar över 

transmissionsnätet, i Sverige är det Svenska kraftnät,  vilket innefattar att Svenska kraftnät 

står för förvaltningen och utvecklingen (Svenska Kraftnät, 2022).  

Regionnätet erhåller en spänningsnivån mellan 40 till 130 kilovolt och transporterar el på 

medellånga avstånd, bland annat ner till lokalnätet. Mellanstora elproducenter och stora 

elförbrukare eller elanvändare är generellt anslutna direkt till regionnätet. Det är olika  

DSO:er (Distribution System Operator) som äger regionnäten. Det är ofta större elnätsföretag 

som exempelvis Vattenfall Eldistribution som är DSO:er. Lokalnäten har däremot en lägre 

spänningsnivå upp till maximalt 40 kilovolt, och transporterar elen till majoriteten av 

elanvändarna och elförbrukarna. Bland annat elanvändare som företag och hushåll, varav den 

vanliga hushållskunden erhåller el med en spänning nere på 230 volt. Ytterligare kan även de 

små elproducenterna vara kopplade till lokalnätet, bland annat hushåll med solceller som 

stundvis säljer sin överskottsproduktion (Svenska Kraftnät, 2022). 

2.1.1 Maskade nät 

Det finns två olika typer av elnät, antingen kan elnätet vara radiellt eller maskat. Varav 

Sveriges stamnät och regionnät är maskade nät medan lokalnäten i hög utsträckning är 

radiella nät. De radiella näten har en startpunkt och en slutpunkt, där elen åker från punkt a till 

b alternativt b till a. Det är en rak linje vilket gör att om ledningen får problem blir 

konsumenterna i slutet av nätet strömlösa tills ledningen är fixad. Maskade nät är när en 



9 

stamnätsstation har flera förbindelser, detta för att öka leveranssäkerheten. Vid bortfall av en 

ledning kan strömmen transporteras genom andra vägar till stamnätsstationen, och genom det 

blir konsumenterna inte av med tillgången av ström. Men om en ledning tas ur bruk måste 

strömmen transporteras genom ledningar som annars inte har samma flöde.  

”På det sättet som nätet är kopplat så kan strömmar flyta på andra sätt än vad 

som är tänkt.”  

Vid ett avbrott på maskade nät utförs en omkoppling vilket ökar belastningen på de 

närliggande elledningarna, detta kallas för att nätet får en ovanlig nätkonfiguration. Även 

avbrott som Svenska kraftnät gör påverkar stationer och skapar ovanliga nätkonfigurationer 

(Brännman, 2022).  

2.1.2 Elnätets uppbyggnad 

I det svenska elnätet finns det en TSO och två typer av DSO:er, de kan antingen vara 

regionala DSO.er som verkar på regionnätet och under dem finns det lokala DSO:er som 

verkar på lokalnätet. Mellan de olika nivåerna av elnätet finns det avtalade abonnemangsnivå 

som begränsar DSO:ernas uttag från det överliggande nätet, se figur 1.  

Elnätet är uppbyggt så att alla abonnenter debiteras efter hur de nyttjar transmissionsnätet. 

Debiteringen som tillkommer Svenska kraftnät (TSO:n) ska användas för att täcka kostnader 

för underhåll och drift av transmissionsnätet, samt att debiteringen ska bekosta både inköp av 

el och de förluster som tillkommer vid transporten. Faktureringen som tillkommer Svenska 

kraftnät omfattar (Svenska Kraftnät, 2023): 

▪ Effektavgifter - Effektavgiften är uppdelad i tre delar, ordinarie effektabonnemang, 

tillfälliga effektabonnemang och överskridandeavgiften.  

▪ Energiavgifter – Energiavgiften är uppdelad i två delar, pris på upphandlad förlustkraft 

och marginalförlustkoefficienter. 

▪ Samt kostnader som tillkommer när abonnemang överskrids.  

 

Figur 1 Övergripande bild av olika nivåer i det svenska transmissionsnätet.  

Källa: (Etherden, Ruwaida, & Hansson, 2022) 

Abonnemangsgränsen är inte avtalad efter elnätets fysiska begränsningar, utan nivån 

beskriver en tröskel för vilken maximal effekt som kan matas in i distributionsnätet. Historiskt 
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har de regionala DSO:erna haft möjlighet till höjning av abonnemangsgränserna antingen 

permanent eller via tillfälliga abonnemang vid förfrågan till TSO:n. Men i Uppsalas fall har 

TSO:n (Svenska kraftnät) nekat Vattenfall Eldistribution en höjning av den årliga 

abonnemangsgränsen samt i vissa fall har även förfrågan av tillfälliga abonnemang nekats 

(Etherden, Ruwaida, & Hansson, 2022).  

2.1.3 Balansering av elnätet 

Den viktigaste uppgiften för TSO:er är att upprätthålla konstant och kortsiktig balansering av 

kraftsystemet. För att kraftsystemet och elförsörjningen ska fungera måste förhållandet mellan 

produktion och konsumtion av el vara ekvivalent varje sekund. Om inte balansen upprätthålls 

kan elnätet skadas eller i värsta fall kan de leda till att teknisk utrustning går sönder 

(Balansering av kraftsystemet, 2021). 

Svenska kraftnät köper in och vid behov aktiverar stödtjänster för att upprätthålla balansen. 

Stödtjänsterna består av uppreglering eller nedreglering av antingen förbrukning eller 

produktion av el. Eftersom balanseringen behöver vara stabil på sekundnivå finns olika typer 

av stödtjänster som har olika krav gällande snabbhet och uthållighet. Ett exempel på 

stödtjänster är energilager eller produktionsanläggningar som kan anpassa sin förbrukning 

(Balansmarknaden, 2021).  

Idag står vi inför en energiomställning som innebär att nya tekniker tillkommer och andelen 

förnybar elproduktion kommer öka. Vilket kommer innebära att elkonsumptionen blir svårare 

att förutsäga. Förnybar energiproduktion är till stor del väderberoende vilket kommer 

innebära att balanseringsbehovet kommer öka. Det är svårare att förutspå vädret och därav 

svårt att förutspå produktionen. Ytterligare ett exempel är att omställningen leder till utfasning 

av flera fossila kraftproduktioner som har använts som baskraft. Genom att fasa ut de fossila 

energikällorna och ersätta de med förnybara väderberoende energikällor kommer ett ökat 

behov av nya stödtjänster. Svenska kraftnät behöver både fler flexibla resurser och nya 

marknader för stödtjänsterna (Balansmarknaden, 2021). Eftersom elsystemet ändras i snabb 

takt måste dagens systemtjänster följa med i utvecklingen och förnyas och anpassas 

(Sköldberg, o.a., 2020). 

2.1.4 Tillfälliga effektabonnemang  

Regionala DSO:er har möjlighet att ansöka om tillfälliga abonnemang hos stamnätet som 

drivs av Svenska Kraftnät. Det tillfälliga abonnemanget möjliggör för DSO:n att mata in eller 

ta ut mer än vad som tillåts från det ordinarie abonnemanget. Tillfälliga abonnemang avser en 

avtalad ökning som sträcker sig i sju dagar från att begäran godkänts. Begäran kan skickas in 

senast timman innan det tillfälliga abonnemanget ska börja gälla. Svenska kraftnät godkänner 

eller avslår begäran baserat på om det finns ledig nätkapacitet, det vill säga så det tillfälliga 

abonnemanget inte medför att kraftsystemets leveranssäkerheten påverkas märkvärt. Eftersom 

Svenska kraftnät har ansvar över transmissionsnätet har de makten att avbryta ett tillfälligt 

abonnemang om de bedömer att det finns risk för överbelastning i transmissionsnätet. Vid 

tillfällen där Svenska kraftnät avbryter ett tillfälligt abonnemang kommer ingen 

avgiftsreduktion eller ersättning delas ut till den anslutande parten.  

Debiteringen för ett tillfälligt abonnemang är baserad på två avgifter. Delvis motsvarar 

avgiften 1/200 av nätbolagets årliga effektavgift både per kW och abonnerad vecka, samt 
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delvis beror avgiften på en utfallsbaserad del där 1/500 av nätbolagets årliga effektavgift 

betalas per faktiskt utnyttjad kWh (Svenska Kraftnät, 2023).  

2.1.5 Överskridning av abonnemanget 

Att överskrida sitt abonnemang är inte tillåtet,  oavsett om det är ett ordinarie eller ett 

tillfälligt abonnemang. Om nätbolaget inte får eller inte sökt ett tillfälligt abonnemang och 

därav överskrider det ordinarie abonnemanget, eller det tillfälliga abonnemanget, måste 

nätbolaget betala en avgift. Beloppet på avgiften beror av hur många timmar i följd som 

överskrids. Vid överskridning av tre eller fler timmar under samma dygn måste nätbolaget 

betala en avgift på 2 800 sek/MW, det vill säga per MW som överskrider det ordinarie 

abonnemanget. För överskridandets första timme är nätbolaget skyldig att betala 560 sek/MW 

vilket motsvarar 20 procent av den totala avgiften. Vid den andra överskridande timmen ökar 

avgiften till 50 procent av avgiften vilket motsvarar 1400 sek/MW (Svenska Kraftnät, 2023). 

I Uppsala och Stockholm har Svenska kraftnät infört uttagstak för stamnätsstationer som är en 

nivå som DSO:n inte ska överskrida. Det går inte att söka tillfälligt abonnemang för uttagstak. 

2.1.6 Elområden 

Eftersom stor del av elproduktionen genereras i norra Sverige medan majoriteten av elen 

konsumerats i södra Sverige, behöver stor del av elen transporteras från norr till söder. Det 

krävs därav en bra överföringsförmåga som möjliggör att elen kan transporteras de långa 

sträckorna i transmissionsnätet och att därefter flöda vidare ut i distributionsnätet till 

kunderna. Men på grund av att det förekommer förluster när elen transporteras är Sverige 

uppdelad i fyra elområden; SE1, SE2, SE3 och SE4. Elområdernas gränser är baserade på var 

i landet som det finns begränsningar i överföringskapaciteten, se figur 2, och syftet med 

områdena är att tydliggöra var transmissionsnätet behöver byggas ut för att elproduktionen 

ska matcha elområdenas förbrukning. Det är på grund av att de olika elområderna har olika 

konsumtions och produktions mönster som bland annat priserna skiljer sig åt i landet. I SE1 

och SE2 finns generellt ett överskott på el från merparten av Sveriges vattenkraftverk, medan 

i SE3 och SE4 finns ett underskott på el där konsumtionen är högre än elproduktionen 

(Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2020).  

 

Figur 2 Översiktlig bild på Sveriges fyra elområden. Källa: (Konsumenternas 

Energimarknadsbyrå, 2020) 
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De begränsningar som finns mellan elområdena är grundade i att stamnätet saknar kapaciteten 

att överföra elen dit den behövs, vilket benämns som en flaskhals (Fortum, 2023). Ytterligare 

har överföringskapaciteten i det svenska elnätet begränsats av Svenska kraftnät till följd av 

behovet att säkerställa driftsäkerheten i elnätet. Orsaken är delvis det så kallade N-1 kriteriet 

och utbyggnaden av elnätet. N-1 kriteriet uttrycker att transmissionsnätet måste klara av att en 

godtycklig beståndsdel i elnätet bortfaller utan att det påverkar konsumenterna. Det handlar 

om att försäkra leveranssäkerheten i Sverige (Svenska Kraftnät, 2021). 

2.1.7 Elmarknaden 

Nord Pool är den nordiska elbörsen som erbjuder handel på både en dayahead- och en 

intradaymarkand. Dayaheadmarknaden behandlar handel som avtalas klockan 12:00 dagen 

före, medan intradaymarknaden erbjuder handel kontinuerligt under dygnet för att 

upprätthålla balansen i elnätet. Totalt 20 länder handlar sin el på Nord Pool, vilket möjliggör 

handel över landsgränser (Nord Pool, 2023).  

Idag bestäms elpriset, så kallade spotpriset på dayahead-elmarknaden, av Nord Pool baserat 

på de inkomna buden av elproduktion och elkonsumtionen för varje timme. Elhandelsföretag 

lämnar in köpbud på mängden el de behöver, där ingår önskade volymen och min- och 

maxprisgränser för varje timma. Elproducenter lämnar in säljbud som beskriver hur mycket el 

de kan generera. Priset på säljbudet baseras på marginalkostnaden(rörliga kostnaden) av 

produktionen under respektive timma. Eftersom olika typer av kraftproduktion har olika 

produktionspriser, där exempelvis vindkraft har en låg marginalkostnad och gasturbiner en 

hög marginalkostnaden baseras spotpriser på jämviktspunkten av köp- och säljbud. Figur 3 

visar hur priset blir skärpunkten mellan de inkomma köp- och säljbuden (Damsgaard, 2008). 

 

Figur 3 Exempel på marginalkostnadsprisbildningen på årsbasis. Den streckade linjen 

markerar priset för efterfrågan möter marginalkostnaden. Källa: (Damsgaard, 2008) 

Köp- och säljbuden för dayahead-elmarknaden inkommer mellan 08:00-12:00 dagen före, 

efter klockan 12:00 stänger marknaden och spotpriserna meddelas klockan 12:45. Men innan 

marknaden stänger inkommer information om överföringskapaciteten i elnätet. Svenska 

kraftnät och andra TSO:er från andra länder skickar in överföringskapaciteten mellan olika 

elområden för nästkommande dag, informationen ska skickas till Nord Pool senast klockan 

10:00. Genom informationen om produktion, konsumtion och överföringskapaciteter kan 

Nord Pool avgöra priserna, volymerna och flödena av elen för nästa dag (Nord Pool, 2023). 
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Spotpriset baseras på totalt utbud och efterfrågan vilket möjliggör att ett elpris kan sättas för 

respektive timma. Så länge som överföringskapaciteterna mellan elområdena inte är fulla blir 

områdespriserna samma i elområdena. Men om överföringskapaciteten är fulla är elområdena 

inte prismässigt sammankopplade. Elpriset är alltså samma i sammankopplade elområden. 

(Svenska Kraftnät, 2021).  

2.2 Kapacitetsbrist i elnätet 
Under de senaste åren har stora förändringar inträffat och förväntas fortsätta förändra 

elanvändningen och elförbrukningen i Sverige. Det har bland annat skapats en ökad 

efterfrågan på el från nya elintensiva etableringar, från en ökad urbanisering och ett ökat 

elbehov från industri- och transportsektorn. Ytterligare står vi inför en energiomställning där 

vi går mot en ökad mängd förnybara energikällor ” drivkraft som bland annat kommer till 

uttryck i klimatlagen (2017:720)”. Från elproduktionssidan uppstår nya mönster där mängden 

väderberoende energikällor som sol- och vindkraft ökar på lägre spänningsnivåer samtidigt 

som mängden lokal planerbar produktion som kraftvärme minskar. Förändringarna kommer 

ställa ett stort krav på överföringskapaciteten i transmissionsnätet och kan leda till att flera 

områden kommer få kapacitetsbrist, samtidigt kan ytterligare förändringar och utmaningar 

förväntas komma i framtiden (Axberg, o.a., 2020). 

Kapaciteten i elnätet innefattar mängden effekt som elledningarna är kapabla att leverera, det 

vill säga att elnätet har en begränsad mängd el som kan transporteras samtidigt. 

Kapacitetsbristen som kan uppkomma grundas i att det inte finns tillräckligt med plats i 

elledningarna, det finns ett högre behov än vad ledningarna är kapabla att leverera. I Sverige 

är kapacitetsbristen speciellt stor på vinterns kalla dagar där många använder stor mängd el 

samtidig. För att lösa problemet behöver elnätet byggas ut (E.ON, 2023).  

”Även om vi bortser från hur elanvändningen förväntas utvecklas framöver kan 

ökad andel variabel elproduktion och ändrade förbrukningsmönster, från nya 

och befintliga elkunder, leda till kapacitetsutmaningar (NEPP, 2019). En sådan 

utmaning är att topparna på effektkurvan kan bli högre. Att dessa toppar ökar 

är problematiskt då de ursprungliga elnäten är dimensionerade efter vissa 

kapacitetsbehov och det kan därmed bidra till en ökad nätkapacitetsbrist”. 

(Axberg, o.a., 2020) 

Sweco har på uppdrag av Energimyndigheten uppskattat hur Sveriges årliga elanvändning 

kommer förändras till år 2030. Från 1990-talet har den årliga elanvändningen varierat nära 

140 TWh, men en ökad elektrifiering och energianvändning har identifierats vilket kommer 

påverka Sveriges årliga elanvändning. I undersökningen uppskattade Sweco att Sveriges 

årliga elanvändning år 2030 kommer öka med cirka 20 TWh, 23 TWh i det snabba scenariot 

och 16 TWh i det medelsnabba scenariot. Från undersökningen beräknas ökningen främst ske 

i Norrbotten, Västerbotten, Stockholm, Västra Götaland och Skåne (Holtz & Obel, 2020). 

Utöver Energimyndighetens uppdrag har Sweco även fått order av 

Energimarknadsinspektionen att kartlägga huruvida de planerade nätinvesteringarna kommer 

lösa kapacitetsbristen i olika städer till 2030. Undersökningen använder färgmarkeringar för 

att visa i vilken omfattning som nätinvesteringarna kommer minska kapacitetsbristen, se figur 

4. De olika scenariona är markerade som röda, gula eller gröna. En röd markering innebär att 

elnätet inte är kapabelt att leverera dagens eller det förväntade och bokade framtida behovet. 

Den gula markeringen innefattar att det framtida ”förväntade” behovet, det vill säga att 
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förfrågan är mindre skarpt, överskrider vad elnätsinvesteringarna förväntas leverera. Det finns 

en risk för kapacitetsbrist om förfrågan blir bestämda. Vid grön markering förväntas 

elnätskapaciteten klara av det efterfrågade behovet. Bedömningen tar inte hänsyn till 

alternativa lösningar som flexibilitet, nätkapacitetsavtal, villkorade abonnemang med mera. 

Bedömningen studerar endast nätkapaciteten i jämförelse med behovet i staden (Sahlén, 

Antonsson, & Bergerlind, 2020). Från rapporten visades Uppsala och Stockholm vara de två 

enda städerna som bedömdes som röda. Den röda markeringen menar på att städerna inte har 

elnätskapacitet som kan klara dagens eller de framtida kapacitetsbehovet (Axberg, o.a., 2020). 

Swecos undersökning publicerades 2020 men idag har det visats hur kapacitetsbehovet ökat 

även i längst kusten i norra Sverige (Netterlind, 2022).  

 

Figur 4 Swecos sammanfattande bedömning av kapacitetsläget år 2020, 2025 och 2030 med 

kända planerade investeringar. Källa: (Sahlén, Antonsson, & Bergerlind, 2020). 

2.2.1 Kapacitetsbristen i Uppsala 

Kapacitetsbristen i Uppsala startade 2016 när Svenska Kraftnät nekade Uppsala att höja 

abonnemangsgränsen för Vattenfall Eldistributions regionnät. Efter 2016 har Uppsala haft stor 

problematik med kapacitetsbrist speciellt under vinterhalvåret. År 2020 angav Uppsala 

kommun att kapacitetsbristen inträffar mellan 150-200 timmar per år (af Burén et all, 2021).  

Uppsala befinner sig i en intensiv tillväxtfas och erhåller idag ett effektbehov på 370 MW, 

vilket överskrider den tillgängliga kapaciteten med 80 MW. Eftersom det sker stor tillväxt i 

staden förväntas kapacitetsbehovet år 2030 kunna öka upp mot 535 MW. I Uppsala är 

kapacitetsbristen inte baserad på att elnätet inte har kapacitet i ledningarna, utan 

begränsningar i transmissionsnätets överföringskapacitet mellan elområderna SE2 och SE3. 

(Sahlén, Antonsson, & Bergerlind, 2020). År 2023 planerades kapaciteten i Uppsala öka med 

100 MW efter mindre förstärkningsåtgärder som innefattar transmissionsnätsförstärkningar, 

men lösningen är nu förskjuten till år 2025. (Svenska Kraftnät, 2022) Svenska kraftnät påstår 

att kapacitetsbristen i Uppsala inte kommer lösas innan projektet NordSyd  beräknas slutföras 

(Sahlén, Antonsson, & Bergerlind, 2020).  

Lokala planerbara energikällor kan ha en stor påverkan effektbalansen, speciellt i områden där 

kapaciteten är ansträngd som i exempelvis Uppsala. Förutom att Uppsala befinner sig i en 

intensiv tillväxtfas har nerläggningen av kraftvärme påverkat kapacitetsbehovet. År 2017 

utgjorde kraftvärme 50 procent av den installerade effekten i Uppsala och stod för ungefär 12 

procent av den producerade elen. Men år 2019, vilket är tre år efter Svenska kraftnät nekade 

Uppsala extra effekt från stamnätet, avinstallerades kraftvärmen med 100 MW el (Karlsson, 
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2020). Anledningen var att kraftvärmeanläggningen var i behov av ökade investeringar för att 

kunna fortsatta vara i drift, något som ansetts vara olönsamt för kraftvärmens ägare (af Burén 

et all, 2021). 

Flera aktörer som Vattenfall och Stockholm Exergi har ställt sig tveksamma till 

framtida investeringar i kraftvärme, istället undersöks investeringar i endast 

värmeproduktion. (Energiföretagen Sverige, 2018)  

En av anledningarna till att kraftvärme anses olönsamma är eftersom verken ofta är avstängda 

under sommartid när värmebehovet är lågt. Men en aspekt som är viktigt att inkludera vid 

diskussioner kring kraftvärme är att efterfrågan av värme och el ofta följer varandra. Vid hög 

efterfrågan på värme är vanligtvis efterfrågan av el också högt, exempelvis vid perioder med 

kalla temperaturer (af Burén et all, 2021). Eftersom kapacitetsbristen i Uppsala är påtaglig 

under vintern hade kraftvärmen en stor betydelse för effektbalansen. Innan kraftvärmeverket 

lades ner i Uppsala år 2019 kunde den bidra med en eleffekt upp mot 100 MW på vintrarna 

(Karlsson, 2020).  

För att i nuläget hantera behovet av 380 MW ansöker Vattenfall Eldistribution om tillfälliga 

abonnemang från Svenska kraftnät. Utöver de tillfälliga abonnemangen har pilotprojektet 

CoordiNet lanserats i Uppsala, projektet syftar till en flexibilitetsmarknad som ska hantera 

kapacitetsbristen under den kalla vintern mellan november till mars (Sahlén, Antonsson, & 

Bergerlind, 2020). 

 

2.3 Flexibilitetsmarknader 
Flexibilitetsmarknadernas syfte är att hantera flaskhalsar i elnätet genom att utnyttja befintliga 

resurser i elnätet och elnätet mer effektivt. Sverige står inför för stora utmaningar där 

elanvändningen ökar i snabb takt, en hastighet som utbyggnaden av elnätet inte kommer hinna 

ikapp. Det finns därför ett stort behov av att hitta temporära lösningar som kan hantera 

effektbalansering och kapacitetsproblemen i elnätet, speciellt under åren när elnätet byggs ut 

(Axberg, o.a., 2020).  

Flexibilitet beskriver hur leverantörer och kunder kan få ersättning för att öka eller minska sin 

konsumtion eller produktion. Genom att kunderna är flexibla med när de nyttjar elnätet kan 

flaskhalsarna hanteras, vilket skapar en stor samhällsekonomisk vinst. Projektet CoordiNet 

var Sveriges första marknadsbaserade lösning med att genom flexibilitet hantera flaskhalsar i 

elnätet. Genom projektet har Sverige börjat bygga och utveckla kompetens kring flexibilitet 

och vilka marknadsbaserade lösningar som krävs för att möjliggöra handeln. (Svenska 

Kraftnät, 2022). 

2.3.1 Historisk flexibilitet 

Användningen av flexibilitet hos elnätskunder har använts långt innan projektet CoordiNet 

startade. Flexibilitet har kunnat avropats av Svenska kraftnät för bland annat balansering av 

kraftsystemet. Svenska Kraftnät erhåller ansvar över att balansera hela kraftsystemet, men det 

behövs även lokal flexibilitet för att hantera lokala obalanser som exempelvis kapacitetsbrist. 

Historiskt har vattenkraft använts i hög grad för att hantera variationer i elnätet. Vattenkraften 

är en planerbar energikälla som kan hantera obalanser med kort framförhållning. I figur 5 
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beskrivs hur olika energikällor kan användas för att balansera elnätet. Svarta staplar visar 

vilken potential som finns idag och de gråa staplarna beskriver potentialen år för 2040. 

 

Figur 5 Beskriver en undersökning av WSP där svarta staplar beskriver balanserings-

potentialen och de gråa staplarna beskriver vilken ökad möjlighet resurserna har som 

balansering år 2040. Källa: (af Burén et all, 2021). 

Flera resurser har länge använts för flexibilitet och balanserings av kraftsystemet. Men 

eftersom andelen icke-planerbar produktion som sol- och vindkraft tar plats i elsystemet 

samtidigt som den planerbara kärnkraften fasas ut kommer behovet av flexibilitet öka. 

Tidigare har den stora mängden planerbar produktion lett till att variationerna i elsystemet 

varit mer förutsägbara, men med ökad andel väderberoende energikällor kommer 

variationerna öka och vara svårare att förutspå (af Burén et all, 2021). 

2.3.2 CoordiNet 

CoordiNet är ett EU-projekt som finansierades av Horizon 2020 som startade i januari 2019 

och avslutades efter tre vintrars demonstrationer av flexibilitetsmarknader i juni 2022. 

Projektets syfte var att demonstrera koordinering mellan TSO, DSO och konsumenter som 

kan bidra till att utveckla ett säkert, smart och mer motståndskraftig energisystem. Specifikt 

undersöks och definieras flexibilitet på alla spänningsnivåer i elnätet. CoordiNets syfte testas 

genom tre större demonstrationer på 10 olika platser i Spanien, Grekland och Sverige  där 

olika modeller och olika produkter av flexibilitetstjänster för DSO och TSO demonstreras 

(CoordiNet, 2023). 

I Sverige pågick CoordiNets demonstrationer på fyra platser i landet; i Skåne, Gotland, 

Uppland och Västernorrland/Jämtland. Totalt verkade flexibilitetsmarknaden i tre vintrar 

mellan november och mars; första året var vintern 2019/2020, andra vintern ägde rum mellan 

2020/2021 och sista vintern pågick mellan 2021/2022 (Etherden, Ruwaida, & Hansson, 2022). 

De utmaningarna som Sverige stod inför innefattade följande: 

▪ Stor tillväxt från industri och transportsektorn som strävar efter att bli fossilfria, vilket 

skapar stor efterfrågan på ökade kapacitet. 

▪ Snabb urbanisering 

▪ Förändrade produktionsmönster där kraftproduktionen minskar i större städer och 

vinproduktionen ökar i norr. 
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Utmaningarna stärks eftersom det idag finns begränsningar i transmissionsnätet som 

uppkommer bland annat eftersom ledtiden för att förnya och skapa nya elledningar kan ta upp 

mot 10-15 år för stamnätet. Ytterligare finns regionala nätbegränsningar som kräver nya 

marknadslösningar (CoordiNet, 2023). 

I arbetet undersöks endast lastprognoserna som används för Uppsala, följande stycken 

kommer därav specifikt fokusera på demonstrationen i Uppland. I Uppsala har flertalet kunder 

nekats anslutningar eller ökad kapacitet till följd av kapacitetsbristen i staden. Vilket har 

hindrat den ekonomiska utvecklingen och stadstillväxten i regionen. Vattenfall Eldistribution 

har sedan 2018 hanterat denna utmaning genom att ta fram bilaterala avtal för både 

produktions och laststyrning mellan kunder och DSO:er och genom att manuellt styra olika 

flexibla resurser och laster. De bilaterala avtalen har möjliggjort att nya kunder kan anslutas 

eftersom avtalen tillåter dem att manuellt minska förbrukningen av olika flexibilitetsresurser. 

Men denna typ av bilaterala avtal som innefattat fast budkapacitet är manuella och det finns 

en stor tröghet i att skala upp dessa. Bland annat eftersom de endast riktar sig till kunder som 

har en hög tillgänglighet att minska förbrukning eller öka produktion. CoordiNet har skapat 

ett marknadsbaserat synsätt där ekonomisk och urban tillväxt kan möjliggöras genom ett 

flexiblare sätt att frigöra kapacitet i elnätet. Bland annat möjliggör CoordiNet en 

flexibilitetsmarknad med mindre administrativa omkostnader där målet är att även uppmuntra 

nya typer av aktörer att bidra med flexibilitet (Etherden, Ruwaida, & Hansson, 2022). 

Det var totalt 13 olika flexibilitetsresursers som deltog på flexibilitetsmarknaden i Uppsala 

under de tre vintrarna. Tillsammans erhöll de en flexibilitetspotential av 173 MW. Under de 

två första vintrarna avropades 3,3 GWh respektive 6,6 GWh av flexibilitet i Uppsala. Men 

under den tredje och sista vintern minskades den avropade mängden flexibilitet till 0,1 GWh, 

minskningen av flexibilitet berodde av den oväntade stegringen av elpriserna. (Etherden, 

Ruwaida, & Hansson, 2022).  

Flexibilitetsmarknaden innefattade tre olika typer av marknader för Uppsala. För Uppsala 

tillkom en ny marknad varje vinter. Första vintern bestod flexibilitetsmarknaden av en 

marknad som skulle hantera överbelastningen i elnätet genom en dayahead marknad. Det vill 

säga att under första vintern kunde flexibilitet endast avropas dagen före själva flexibiliteten 

skulle genomföras. Under den andra vintern tillkom en ny marknad som innebar att flexibilitet 

kunde avropas på en intraday-marknad. Skillnaden från dayahead-marknaden är att 

flexibiliteten kunde avropas upp mot två timmar före flexibilitetsresursen förväntades minska 

lasten eller öka produktionen. Både på dayahead- , och intraday-marknaderna agerade 

Vattenfall Eldistribution (områdets DSO) som beställare. För den sista vintern introducerade 

CoordiNet en balansmarknad  för manuell frekvensåterställningsreservs (mFRR) där Svenska 

kraftnät (TSO:n) kunde avropa flexibilitetsresurserna för att nätets frekvens inte ska avvika 

från 50,00 Hz (Svenska Kraftnät, 2022). I Sverige finns en mFRR marknad, men det var 

under CoordiNets tredje vinter som flexibilitetsresurser som medverkat på 

flexibilitetsmarknaden även hade möjlighet att avropas på balansmarknaden (Etherden, 

Ruwaida, & Hansson, 2022). 
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2.3.3 Lastprognoser för flexibilitetsmarknaderna 

För CoordiNet i Uppsala skapas prognoser både en prognos dagen innan och därefter nya 

prognoser kontinuerligt under dygnet, prognoserna kallas dayaheadprognoser (DAP) och 

intradayprognoser (IDP). Det huvudsakliga syftet med lastprognoserna är att möjliggöra ett 

effektivt utnyttjande av flexibilitet i elnätet genom att skapa medvetenhet kring lastens 

mönster. Prognoserna innehåller information om effektbehovet framåt i tiden vilket ger 

driften möjlighet att i förekommande fall se när, hur länge och mängden megawatt som är 

beräknade att överskrida abonnemanget. Det gör att DSO kan förutse problematiska 

situationer och har möjligheten att agera i förebyggande syfte. Genom att avropa flexibilitet 

dagen före ett eventuellt överskridande får kunderna mer tid att förbereda sig samt att det 

minimerar mängden stressiga och dyra ”sista-minuten” handlingar för att hantera de 

potentiella överskridningar (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020). Träffsäkra 

prognoser är nödvändigt för att kunna minska säkerhetsmarginalen på mängden megawatt 

som avropas, samt för att minska avrop på intraday-marknaden (Etherden, Ruwaida, & 

Hansson, 2022).  

2.3.4 Switchmarket 

Marknadsplattformen som används för bland annat flexibilitetsmarknaden CoordiNet heter 

Switchmarket. Plattformen är skapad och designad av E.ON med kravställningar från bland 

annat Vattenfall Eldistribution. Syftet med plattformen baseras på de olika 

användargruppernas behov, syftet går att dela upp i fyra delar (Etherden, Ruwaida, & 

Hansson, 2022): 

1) Skapa ett gränssnitt som kan visualisera prognoser och de uppmätta värdena av 

nätbelastningen. Gränssnittet blir ett verktyg som DSO:erna kan använda för att 

övervaka potentiella överbelastningen och då genomföra flexibilitetsavrop.  

2) Utforma ett marknadsverktyg som möjliggör handel mellan DSO:er och 

flexibilitetsresurser. Där flexibilitetsresurerna kan skicka in bud och DSO:er kan 

avropa flexibilitet efter behov. Buden från flexibilitetsleverantörerna rankas efter 

en meritordning av minskat pris på plattformen vilket förenklar processen att 

genomföra avrop för driften. 

3) Skapa ett gränssnitt där flexibilitetsleverantörer kan skicka in och schemalägga 

deras flexibilitetsbud samt deras baslinjer. Genom baslinjerna kan DSO:erna 

validera och se om leverantören minskat sin förbrukning vid ett avrop. På 

plattformen kan respektive flexibilitetsresurs se historik av sin uppmätta 

förbrukning, inskickade bud och de avrop som inkommit. 

4) Sista delen var att skapa en peer-to-peer marknadsplats för flaskhalsar i elnätet. På 

marknadsplatsen ska handel av kapacitet möjliggöras mellan konsumenter och 

producenter. Ej implementerat för CoordiNet i Uppsala. 

 

2.4 Faktorer som påverkar belastningen i nätet 
Det finns flera faktorer som kan påverka lasten och effekttopparna i ett nätområde. Nedan 

beskrivs hur significat grid users (SGU:er), aggregatorer, uppvärmning och elpriset har 

bevisats påverka lasten i ett område. 
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2.4.1 Significant grid users (SGU:er) 

SGU:er är aktörerna som står för en större eller betydande procentuell andel av lasten i ett 

nätområdet. Det är viktigt att undersöka kundportföljen och identifiera SGU:erna i området 

eftersom de har en stor påverkan på lasten och därav lastprognoserna. Olika exempel på 

SGU:er är olika industrier och elpannor men olika aggregatorer som har en stor påverkan på 

flera mindre laster kan också komma att anses som SGU:er i framtiden. I Uppsala är en 

elpanna och ett vattenkraftverk i närheten av Uppsala två av SGU:erna som identifierats. 

Elpannan har en maxeffekt på 20 procent av abonnemangsgränsen i Uppsala, och har därför 

en betydande påverkan på lasten (Etherden & Ruwaida, 2022). 

Frinberg och Genethliou (2005) lyfter vikten av att skilja på olika kunder i området som ska 

prognotiseras. De menar att olika kunder har olika mönster av hur de använder elektricitet. De 

påpekar att många urskiljer olika kundgrupper i olika klasser när lasten i ett område 

prognotiserats. De olika grupperna är vanligtvis bostäder, industrier eller kommersiella 

byggnader. 

2.4.2 Aggregatorers påverkan på lasten 

På flexibilitetsmarknaden kan hushålls värmepumpar och elbilsladdning agera som 

flexibilitetsresurser via en aggregator. En aggregering innebär att flera kunders elektriska last 

eller ett flertalets kunders elproduktion sammanslås för auktionering, inköp eller försäljning 

på elmarknaden. Aggregatorn är antingen en juridisk eller fysisk person som erbjuder 

aggregeringstjänsten för den sammanslagna kundgruppen, och kan vara bunden eller 

oberoende till kundernas befintliga elhandelsföretag (Lejestrand, 2020). Aggregatorn agerar 

via styrsignaler som skickas till kunderna. Den nämnda styrsignalen kan exempelvis utgå från 

hur ansträngt kapacitetsbehovet är eller hur spotpriset på el varierar. Viktigt att nämna är att 

det framförallt är en styrsignal som baseras på ansträngt kapacitetsbehov som hjälper elnätet. 

En styrsignal som baseras på spotpris på el kan i värsta fall ge rakt motsatt effekt (Blomqvist, 

Sköldberg, Lindén, & Schumacher, 2020). 

För att motverka detta har Energimarknadsinspektionen skickat in ett förslag på nya 

lagändringar i ellagen. En av förslagen innebär att aggregatorerna borde bli ansvariga för 

eventuella obalanser som uppkommer i elnätet (Fried, Husblad, Swenman, & Tvingsjö, 2021). 

Men hittills har ingen ändring implementerats. 

Även (Hong & Fan, 2016) lyfter utmaningarna med ett ökat antal elbilar, vid prognosering av 

den elektriska lasten. Elbilarna medför nya förbrukningsmönster som är kopplade till 

mänsklig aktivitet i form av exempelvis jobbtider. Den dagliga lasten beror delvis av 

elbilsförarnas arbetsscheman. På lång sikt antar Hong och Fan att användningen av elbilar 

kommer påverka prognoser på toppeffekt, men att hur elbilarnas last ska hanteras i prognoser 

är ett framväxande forskningsproblem. 

2.4.3 Väderberoende last 

Frinberg och Genethliou (2005) beskriver hur temperaturen och lyftfuktigheten är de 

vanligaste faktrorerna som används till lastprognoser, eftersom de påverkar lasten i ett 

område. Väderparameter är speciellt signifikanta vid framtagandet av kortsikriga 

lasttprognoser som sträcker sig mellan en timma och en vecka. 

En faktor som kan skapa väderberoende i ett nätområde är fördelningen av olika 

uppvärmningssätt. I Sverige är det primärt två typer av uppvärmningssätt som används för 
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uppvärmning av hushåll och varmvatten. De två vanligaste uppvärmningssätten är fjärrvärme 

och elvärme, som sammanlagt står för 85,6 procent av alla värmekällor i Sverige under 2021 

(Dyfvelsten, 2022). Genom att undersöka kundportföljen och öka förståelsen av vilka 

uppvärmningstyper som används i nätområdet, skapar man en större förståelse av 

lastbeteendet samt flexibilitetsmöjligheterna. Energikontoret Storsthlm har publicerat en 

rapport med Energimyndigheten genom NEPP (North European Energy Perspectives Project) 

som undersöker de aktuella utmaningarna med effekt- och elnätskapacitetsbrist. I rapporten 

beskrivs hur olika uppvärmningstyper påverkar lasten specifikt vid kalla temperaturer.  

”När temperaturen går ned går elanvändningen upp. Dock påverkas olika 

nätområden inom regionen olika mycket av en temperatursänkning, beroende på 

om det specifika nätområdet har en stor andel eluppvärmning eller inte. 

Områden med exempelvis större andel fjärrvärme har inte ett lika starkt 

temperaturberoende.” (Blomqvist, Sköldberg, Lindén, & Schumacher, 2020) 
 

Elvärme är en typ av elanvändning som enkelt kan flyttas från en tidpunkt till en annan, vilket 

gör att elvärme kan användas som en flexibilitetsresurs. Specifikt under kalla vinterdagar där 

elnätet kan var ansträngt används många hushållsvärmepumpar på max. Men både mindre och 

större anläggningar med värmepumpar har möjlighet att användas som flexibilitetsresurs även 

vid kalla vinterdagar, om rätt typ av incitament eller styrsignaler finns tillgängliga 

(Johannsson, 2022).  

Ett exempel är att antalet kunder med elvärme påverkar energibehovet i nätområden. Om 

hushåll ersatt uppvärmning av direktverkande el med värmepumpar kommer energibehovet 

och i vissa avseenden även effektbehovet minska. Men om hushållen ersätter exempelvis 

fjärrvärme (icke-elberoende uppvärmningsformer) med elberoende uppvärmning kommer 

effektbehovet öka specifik under kalla dagar där elnätet ofta redan är ansträngt (Blomqvist, 

Sköldberg, Lindén, & Schumacher, 2020). 

2.4.4 Elprisets påverkan på flexibilitet och lasten 

Under den sista vintern med CoordiNet i Uppsala upptäcktes hur vissa flexibilitetsresurser är  

beroende av elpriset. Det märkets eftersom visa flera flexibilitetsresurser inte var tillgängliga 

för flexibilitetsavrop vid perioder med höga elpriser. Samtidigt som resurserna inte var 

tillgängliga på flexibilitetsmarknaden var dessa inte i drift under perioderna, vilket gjorde att 

de inte bidrog till ökad last under de timmarna. En av flexibilitetsleverantörerna som visat sig 

vara elprisberoende är elpannan. Elpannan har en effekt på 20 procent av Uppsalas 

abonnemangsnivå och har därför en stor påverkan på lasten. Vintern 2020-2021 avropades 

elpannan en tredjedel av timmarna, men vintern 2021-2022 när elpriserna ökade kunde inte 

elpannan avropas under någon av de 114 timmarna med överskridningar (Etherden, Ruwaida, 

& Hansson, 2022). 

Lasten i ett område varierar vanligtvis när elpriserna ökar eller minskar. En faktor som 

påverkar hur elprisberoende ett område är beror av kundgrupperna. Finns många industrier 

som är känsliga av variationer i elpriserna kan lasten i området påverkas. Enligt en studie av 

Chen et al. visades hur prognoser förbättrades när elpriser användes som inputarametrar för 

att förutspå lasten i ett område (Chen, Canizares, & A., 2001) . 
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3 Lastprognoser 
I följande avsnitt beskrivs hur DAP och IDP är uppbyggda. Avsnittet beskriver hur 

maskininlärningsmodeller fungerar, hur Uppsalas prognoser är uppbyggda och vilka lärdomar 

från CoordiNet som redan identifierats. Därefter beskrivs vilka prognosförbättringar som 

genomförts och hur prognoserna utvärderas idag. 

Lastprognoserna har en central roll i flexibilitetsmarknaden och möjliggör för driften att i 

förväg hantera överbelastningar i nätet med hjälp av flexibilitetsavrop (Etherden & Ruwaida, 

2022). De två prognoserna som används för att driften ska ha möjlighet att hantera potentiella 

överskridningar är dayaheadprognoser (IDP) och intradayprognoser (IDP). Visar prognoserna 

på en potentiell överskridning av abonnemanget hanterar driften det genom att avropa 

flexibilitet för samma mängd megawatt och under de timmarna som prognostiserats 

överskrida abonnemanget. 

3.1 Prognosernas uppbyggnad 
Prognoserna för flexibilitetsmarknaden i Uppsala är skapade av Expekta. Expektra tar ansvar 

över att träna och testa modellen och att därefter se till att prognoserna skickas till 

flexibilitetsmarknadens plattform som heter Switchmarket. Prognoserna är uppbyggda av 

artificiell intelligens genom maskininlärning.  

3.1.1 Maskininlärning 

Maskininlärning är en del av artificiell intelligens, som i kontrast till klassisk programmering 

kan skapa och utveckla egna regler utifrån stora datamängder. Maskininlärning kan användas 

för att analysera stora uppsättningar med data och skapa olika kluster, klassificering eller 

beslutsanalyser. Utvecklingen inom maskininlärning gynnar även området för 

energiprognoser, eftersom framtidens energiförbrukningsmönster antas kunna projiceras 

utifrån historisk data som finns tillgänglig (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020). 

Prognoserna som är skapade för CoordiNet är utvecklade inom maskininlärningsområdet 

tillämpade regressionsalgoritmer. Exempel på regressionsmodeller är Neurala nätverk, linjära 

modeller, logistiska modeller eller polynom modeller. Mer specifikt använder Expektra 

neurala nätverk som adderar probabilistiska metoder ovanpå en utvecklad deterministisk 

tidsserieprognos (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020). 

3.1.2 Maskininlärning för prognoser 

När det kommer till att skapa lastprognoser, eller prognoser över elnätet, är det viktigt att både 

analysera varaktigheten och amplituden av en potentiell överbelastningssituation. För 

flexibilitetsmarknader är det avgörande för att driften ska ha möjlighet att avropa rätt mängd 

flexibilitet under rätt timmar. Detta är speciellt viktigt under perioder med hög belastning, 

som under vintern. När nätet är högt belastat drivs det på lägre reservmarginaler, vilket 

uppstår på bekostnad av leveranssäkerheten (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020).  

Expektras riktlinje var att designa en maskininlärningsbaserad prognosmodell som kunde 

skapa prognoser med en mindre mängd data. Den data som Expektra fick tillgång till var 

uttagsdata från stamnäts- och fördelningsstationer och som används av driftens SCADA-

systemet (Supervisory Control And Data Acuquisitio), exempel på data från SCADA är 

historisk mätdata från respektive transformator på Vattenfall Eldistributions 

fördelningsstationer som härstammar från skydd- och kontrollterminaler i stationen och som 
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indikera tidpunkten, amplituden och varaktigheten på en överskridning (Gürses-Tran, Ehn, 

Etherden, & Jansson, 2020).  

3.1.3 Viktiga parametrar 

För att skapa lastprognoser är det viktigt att förstå vilka parametrar som är viktiga att ta 

hänsyn till när det kommer att prognostisera elnätet. Nedan beskrivs olika faktorer som har 

påverkan på laster och därav är viktiga parametrar som Expektra tog hänsyn till vid skapandet 

av prognoserna. Figur 6 visar de generella in- och utparametrarna som lastprognosmodeller 

använder. Figuren visar hur historiska observationer, väderdata och produktionsplaner är 

vanliga inparametrar.  

 

Figur 6 Allmänna parametrar som används i modellerna vid skapandet av lastprognoser 

(Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020) 

Vid skapandet av kortsiktiga lastprognoser är tre viktiga parametrar: tidsfaktorer, väderdata 

och olika kundgrupper (Frinberg & Genethliou, 2005).  En grundläggande faktor för att skapa 

lastprognoser är historiska observationer av förbrukningen i ett område. För att skapa 

prognoser använder maskininlärningen historiska observationer som används för att 

modellerna ska kunna hitta mönster och lära sig hur förbrukningen beror andra inparametrar. 

Exempelvis studeras förbrukningens mönster i förhållande till väderdata och variationer från 

olika årstider. Tidsserierna och deras historiska samband används därefter för att 

prognostisera den framtida lasten (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020). 

Den stora utmaningen med urvalet av parametrar är tillgången av data och till vilken 

tidshorisont data finns tillgängligt. Tillgängligheten baseras på prognoser framåt i tiden,  

exempelvis väderprognoser, och tillgången till historisk data. Väderdata har en signifikant 

påverkan på lasten i ett område men att tillägga är att tillgången på träffsäkra väderprognoser 

kan vara svåra att få tillgång till (Hahn, Meyer-Nieberg, & Pickl, 2009). 

Eftersom mönstret av elkonsumtionen kan variera mycket påverkas prognoserna både av 

kortsiktiga och långsiktiga faktorer. Kortsiktiga faktorer innefattar bland annat variationer i 

väder, dygns- eller veckomönster eller ovanliga beteenden på röda dagar (Frinberg & 

Genethliou, 2005).  Zhao et al (2022)  lyfter problemet med att lastbehovet från användarna 

blir mer och mer mångsidigt och slumpmässigt, vilket medför svårigheter för att prognostisera 

effektbehovet. De visade hur deras prognoser signifikant förbättrades när elpriset användes 

som en inputparameter i lastprognoserna.  
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Nettobelastningen i elnätet som menas konsumtionen subtraherat med produktionen är i hög 

grad påverkad av kortsiktiga faktorer. De långsiktiga faktorerna som ekonomisk utveckling, 

ökade elektrifiering eller utbyggnad av stadsområden har en påverkan på konsumtionen, där 

mönstret långsamt förskjuts och påverkar prognoserna (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & 

Jansson, 2020). 

Huvudproblemet för Uppsala är att förutspå när den totala belastningen är högre än 

abonnemangsgränsen. Den totala belastningen beskrivs som produktionen av el subtraherat 

med förbrukningen. Det innebär att lokala kraftproduktioner också har en påverkan. 

Produktion från intermittent energikällor som vind och i vissa fall solkraft, har en påverkan på 

belastningen och eftersom dessa typer av kraftproduktion är väderberoende skapar de en ökad 

osäkerhet och variabilitet för prognosmodellerna (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 

2020). 

Specifikt för prognoser av elnätet kan maskininlärningens modeller ha olika 

påverkansfaktorer beroende på vilken stamnätstation eller punkt i elnätet som prognostiseras. 

Olika inparametrar kommer ha varierande påverkan på stamnätstationerna, för vissa punkter i 

elnätet är en inparametrar väsentlig och i andra punkter är samma parameter överflödig. 

Således behöver valet av inparametrar och utparametrar, men även den interna 

konfigurationen av modellerna, t.ex. hur mycket fördröjd (historisk) information som är 

relevant, specificeras för varje enskild station (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020). 

En annan viktig faktor är nätets aktuella tillstånd. Nätets aktuella tillstånd är påverkat av 

nätkonfigurationerna, anslutningarna och det fysiska flödet av el. Det är därför viktigt att för 

maskininlärningen att strukturera dataserierna för att kunna hantera olika påverkansfaktorer 

och skapa prognoser av lasten (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020). 

3.1.4 Strukturera dataserier  

Förutom att avgöra viktiga inparametrar till prognoserna är det viktigt att även strukturera 

dataserierna. Att skapa strukturer för att hantera dataserier och deras samband är en viktig del 

i prognosarbetet. En typ av strukturering som används för att skapa prognoserna till Uppsala 

är genom att bygga prognoserna ”bottom-up”. Strukturen innebär att ett antal underliggande 

serier summeras till en aggregerad nivå samtidigt som vissa serier exkluderas. Serierna som 

exkluderas används fortfarande till den slutgiltiga prognosen, men de isoleras och hanteras 

separat. Metoden av att isolera serier är främst relevant om serierna kommer från SGU:er eller 

om belastningen på ett annat sätt har en betydande påverkan på en annan serie och är svår att 

förutsäga (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 2020).  

Ett exempel på en serie som isolerats är elpannan i Uppsala. Elpannan har ett oförutsägbart 

produktionsmönster där den antingen använder en stor effekt eller ingen effekt alls. Elpannan 

är ett av tre sätt för Uppsala att värma upp vattnet till fjärrvärmesystemet. Primärt så används 

biobränsle eller avfallsförbränning för att värma vattnet, men periodvis används elpannan. 

Under vissa perioder planeras och ändras elpannans produktionsplan från dagen innan till 

endast några timmar i förväg. Elpannan skapar därav en stor osäkerheter för 

prognosmodellerna, och ur ett prognosperspektiv anses förändringarna väldigt stokastiska. 

Det är på grund av det som elpannan isoleras från den övriga lasten, och genom att göra det 

kan den övriga lasten i Uppsala prognostiseras med bättre precision (Gürses-Tran, Ehn, 

Etherden, & Jansson, 2020). 
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Ytterligare ett sätt som Expektra strukturerar serierna på är genom att skilja på olika serier. De 

tre typerna av serier som Expektra använder är (Gürses-Tran, Ehn, Etherden, & Jansson, 

2020);  

▪ Inkommande (incomming) – Dataserierna har levererats till Expektra från andra 

system. De levererade serierna kan vara modifierade men det är innan de skickades till 

Expektra. Exempel på inkommande serier är mätdata.   

▪ Beräknade (derived) – De beräknade dataserierna har Expektra genom förutbestämda 

formler strukturerat om. Exempel på beräknade serier är de sammanslagna 

observationsserierna eller de serier som isoleras från observationsdata.    

▪ Prognostiserade (predict) – Den sista typen av strukturerad data innefattar 

prognostiserad data. Prognoserna är baserade på Expektras modeller som modellerats 

med specifika prioriterade mål.  Olika prognoser använder olika modeller med olika mål, 

och en prognostiserade serier kan bestå av både prognostiserad data och beräknad eller 

inkommande serier. 

 

3.1.5 Uppsalas prognoser 

Uppsalas prognoser är designade för att kunna prognostisera lasten med en mindre mängd 

data. Lastprognoserna som används till Uppsalas är uppbyggda av följande; 

▪ Väderdata (temperatur, vindhastighet och solinstrålning) 

▪ Historiska observationer 

▪ Planer och prognoser för SGU:er 

▪ Prognoser med och utan SGU:er 

▪ Påverkansfaktorer 

 

Ett sätt för Expektra att hantera modellredundansen kring den primära inparametern 

väderdata, är genom att hämta väderprognoser från flertalet källor. Exempelvis erhåller 

Expektra data från både SMHI och YR. Temperaturprognoserna skickas till Expektra fyra 

gånger per dag, klockan 00:00, 06:00, 12:00 och 18:00. Beroende på vilket klockslag som 

beräknas kan temperaturprognoserna vara skapade mellan en till sex timmar innan de används 

som inparametrar till prognoserna. 

Prognosen för Uppsala består av flertalet prognoser och planer som adderas ihop för att skapa 

en slutgiltig sammanlagd prognos. De underliggande prognoserna och planerna är skapade för 

olika stamnätstationer, olika SGU och för specialfall som exempelvis prognoser för lasten i 

Uppsala där elpannas last är borträknad. Kortfattat är prognosen uppbyggd genom att de två 

olika stamnätstationernas prognoser adderas till en prognos. Respektive prognos består av 

flertalet modeller som skapat en prognos som därefter kombineras med produktionsplaner för 

Elpannan och Älvkarleby.   

I prognosen finns både prognoser och produktionsplaner för olika SGU:er. Planerna används 

för kunder och SGU:er som inte kan prognoseras, exempelvis elpannan som antingen är på 

eller av och där tiderna för när den är igång inte följer ett givet mönster. Vid 

svårprognostiserade kunder isoleras dessa från övriga prognoserna och planerna av dessa 

adderas därefter senare till prognosen. Elpannans produktionsplan skickas en gång per dag till 
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Expektra. Produktionsplanerna inkommer klockan 08:30 dagenföre för att inkluderas i 

dayaheadprognosen och därefter intradayprognoserna (Åslund, 2022). 

Prognoser skapas genom att flera modeller (antalet olika beror på vilket område) körs 

parallellt. De olika modellerna skapas genom att input data bearbetas på olika sätt, nya 

parametrar inkluderas eller tas bort, olika typer av feature engineering utförs (exempelvis 

genom indexerade värden). Expektra beskriver arbetet med modellerna som ”en evig 

kapplöpning, med ständigt nya tävlanden”.  Kvalitetskontroller av prognoserna genomförs 

kontinuerligt. Modellerna blir utvärderade genom att Expektra bland annat räknar ut Mean 

squared error (MSE) för respektive modell, därefter rankas modellerna. Utvärderingen 

använder det ”historiska fönstret” det vill säga att utvärderingen jämför modellerna med 

historisk data. Samma procedur repeteras hundratals gånger för att simulera prognoser med 

historisk data, och efteråt väljs den bästa modellen ut. Genom processen kan den slutgiltiga 

prognosen bestå av flera olika modeller, där exempelvis en modell kan användas i en timma 

och andra modeller används resterande timmar (Åslund, 2022).  Efter att resultaten är 

utvärderade och den bästa modellen är utvald, används modellen för att producera en prognos. 

Därefter skickas den färdiga prognosen till plattformen Switchmarket. 

 

3.2 Genomförda prognosförbättringar 
Under projektet CoordiNet har ett antal prognosförbättringar implementerats. Under vintrarna 

har prognoserna kontinuerligt utvärderats för att identifiera potentiella flaskhalsar och 

undersöka möjliga förbättringar som kan implementeras. Figur 7 redovisar fyra stora 

prognosförbättringar som hade påverkan på prognoserna. De första två stora 

prognosförbättringarna inträffade CoordiNets första vinter (2019-2020), därefter 

implementerades en förbättring andra vintern (2020-2021) och slutligen en till 

prognosförbättring den tredje och sista vintern (2021-2022).  

 

Figur 7 Fyra betydande prognosförbättringar som hade påverkan på lastprognoserna 

Genom undersökningen av prognosförbättringar hat fem olika versioner av prognoserna 

identifierats. Versionerna medför att en betydande ändring implementerades, att tillägga är att 

mindre prognosförbättringar kontinuerligt genomförts av Expektra. 

1) Första versionen av prognosen användes under november och december år 2019. 

Där användes och utformades en prognos för den totala lasten i Uppsala.  
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2) Den andra versionen implementerades den 2 februari 2020. Efter den 2 februari 

skapades ingen separat prognos för den totala lasten i Uppsala, prognosen ersattes 

av att adderades de enskilda prognoserna från de två stamnätstationerna. Genom 

att kombinera prognoserna från stamnätstationernas förbättrades prognosen. I 

CoordiNets rapport (D4.5) framgår dock inte varför en kombinerade prognos 

presterade bättre, men att det mest troligt beror på hur strömmarna flyter i det 

maskade distributionsnätet.  

3) Tredje versionen genomfördes den 14 februari vintern 2020. Efter utvärdering av 

prognosen visades hur prognosen försämrades när elpannan i Uppsala användes. 

Elpannan är en SGU i Uppsala och har därav en betydande påverkan på lasten. 

Från utvärderingen framstod hur elpannan var svår att prognostisera från tidigare 

observationer eftersom elpannans elkraftsbehov bestäms av operatörerna. 

Operatörerna avgör huruvida elektriska eller icke-elektriska källor, som biomassa 

eller avfallsförbränning, ska användas för att tillgodose värmebehovet i Uppsala. 

Lösningen blev att subtrahera den observerade lasten från Elpannan, vilket 

resulterade i att modellerna tränades på data av lasten i Uppsalas exklusive 

elpannans last. Efter att en prognos skapats av lasten i Uppsala exklusive elpannan, 

adderades elpannans produktionsplan till prognosen vilket sammantaget 

representerade den slutgiltiga prognosen som skickades till Switchmarket.  

4) Den fjärde versionen startade under CoordiNets andra vintern, i november 2020. 

Version fyra är en utbyggnad av version tre, men där fler SGU:er extraheras från 

den historiska lasten för att deras produktionsplaner därefter adderas till den 

slutgiltiga  prognosen. Förutom elpannan identifierades ett vattenkraftverk 90 km 

norr om Uppsala också påverka lasten (Etherden, Ruwaida, & Johansson, 2020). 

 

Tredje vintern skapades en implementering på marknadsplattformen som möjliggjorde 

validering av den avropade flexibiliteten från alla flexibilitetsresurser. Men eftersom 

informationen inte förmedlades vidare till Expektra var det inget som påverkade 

lastprognoserna. Orsaken till implementeringen är för att med hjälp av informationen 

modifiera dataserierna och kunna skapa en serie som representerar lasten om ingen flexibilitet 

hade avropats. Modifieringen har ännu inte implementerats på plattformen Switchmarket 

(Etherden & Ruwaida, 2022).  

5) Sista större prognosförbättringen som skapades implementerades den 6 december 

2021. Modellen skapades för att ge bättre prognoser vid kall väderlek och vid 

tidpunkter där temperaturen hastigt sjönk. Dessa tidpunkter med mycket låga 

temperaturer som orsakar hög elförbrukning är relativt ovanliga, vilket medför 

utmaningar för modeller sakade av maskininlärning. Eftersom perioderna är 

ovanliga finns en begränsad datamängd med historisk data som modellerna kan 

tränas på. Samtidigt är dessa perioder av extra beroende av säkra prognoser, 

eftersom risken att överskrida abonnemangsgränsen ökar (Etherden & Ruwaida, 

2022). 
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3.3 Utmaningar med maskininlärning och påverkansfaktorer 
Det finns flera fördelar med att skapa prognoser genom maskininlärning men det uppkommer 

även utmaningar för att prognostisera lasten genom AI. En stor faktor som ökar utmaningen är 

att lastprognoserna är skapade på stamnätspunkterna. Efter en intervju med en driftingenjör 

från Vattenfall diskuterades utmaningarna med dagens prognoser. Följande utmaningar 

diskuterades där:  

1) Flexibilitetsavrop avlastar inte alla nätpunkter lika mycket, och beräknade 

påverkansfaktorer (impact faktor) krävs för att veta var i nätet som flexibiliteten 

kommer minska lastuttaget 

2) Problematiken med att 70-130 nätet (regionnätet) är maskat, vilket medför att vid 

driftomläggningar kan elen transporteras via nya vägar vilket skapar ovanliga 

nätkonfigurationer 

3) Främsta utmaningen med de statiska påverkansfaktorerna som används är 

avsaknaden av ett normalt driftläge. 

Första punkten som lyfter svårigheten att förutspå flexibilitetsavropens påverkan på elnätet. 

Flexibilitetsavropen används för att motverka överskridningar av summaabonnemanget i 

Uppsala. Men de underliggande näten till stamnätsstationerna har egna begränsningar. En 

flexibilitetsresurs levererade flexibilitet fördelas enligt statiska påverkansfaktorer som har 

beräknats av nätplanerare för höglastfall. Påverkansfaktorn beskriver hur stor procentuell 

påverkan flexibilitetsresursen har på stamnätsstation. Detta är en osäkerhet för driften när de 

gör flexibilitetsavrop, att de inte vet exakt var i nätet som lasten minskas. Men på plattformen 

Switchmarket tar algoritmerna hänsyn till påverkansfaktorerna i kombination med priset per 

MW för att visa i vilken ordning buden ska avropas. (Etherden & Ruwaida, 2020) Samtidigt 

har prognoserna ingen återkoppling av flexibilitetsavrop, vilket gör att maskininlärningen 

tränas på icke-representativ data. 

Med andra punkten uppkommer utmaningar med maskade nät. Eftersom regionnätet är 

maskat, finns det flertalet vägar elen kan transporteras om exempelvis Vattenfall stänger av en 

elledning för ett planerat avbrott. Det innebär att ström kan flöda till en användare från flera 

kraftledningar. (Etherden & Ruwaida, 2020) Vid dessa typer av avbrott kommer elen som 

normalt flödar genom den stängda elledningen behöva hitta nya vägar. För att hantera nya 

nätkonfigurationer genomför driften beräkningar för att se om nätet klarar av den beräknade 

belastningen som tillkommer i de andra elledningarna. I Sverige beräknas kapaciteten enligt 

N-1 kriteriet, som medför att stora potentiella problem måste redovisas en plan för horisonten 

av tio år och för både sommar och vinter scenarion (Etherden & Ruwaida, 2020). 

Problematiken för prognoserna grundas delvis i att det inte finns återkoppling kring om eller 

när en driftomläggning sker eller delvis att dessa beräkningsmetoder inte används av 

maskininlärningen. De maskade näten skapar en komplex problematik vid omkopplingar av 

elnätet som prognoserna idag inte har möjlighet att hantera, även om arbetet pågår för att 

hantera driftomläggningar vid rapportens färdigställande. Men ytterligare lyfts hur 

driftomläggningar inte enbart planeras och genomförs av Vattenfall Eldistribution, utan att 

även Svenska kraftnät genomför flertalet driftomläggningar som påverkar Vattenfall 

Eldistributions nät. Svenska kraftnät bygger ut elnätet i hög takt vilket medför många 

driftomläggningar som i sin tur har stor påverkan på driftsäkerheten i elnätet och kan medföra 

prognosfel på grund av ändrade flöden.  
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Sista punkten kring avsaknaden av ett normalt driftläge beskriver delvis utmaningarna för 

driften att hantera elnätet samt delvis utmaningarna med att skapa träffsäkra prognoser. Enligt 

driftingenjören finns det inte något som heter ”normal drift”, påståendet baseras på hur nätet 

ändras kontinuerligt. Olika faktorer som påverkar driften är delvis hur elanvändningen idag 

börjar öka efter att varit relativt konstant sedan 1990-talet och delvis projekt som CoordiNet 

som skapar nya arbetsuppgifter för driften. Med den ökade elanvändningen tillkommer 

flertalet intermittenta energislag som påverkar elproduktionsmönster och att nya elintensiva 

byggnader som industrier och datorhallar byggs. Ytterligare står driften för stora utmaningar 

eftersom ett av Vattenfalls strategiska mål är att duplicera mängden distribuerad el i deras nät 

till 2030 (Vattenfall, 2021). Driftingenjören lyfter utmaningarna med att elnätet inte kommer 

hinna byggas ut i tid, vilket medför att elnätet kommer behöva köras hårdare för att klara 

målet. Därav uppstår en ökad utmaning för driftingenjörerna och detta visar på hur föränderlig 

miljön driften behöver arbeta i är. Dessa utmaningar visar att nätet ändras kontinuerligt vilket 

kräver dynamiska påverkansfaktorer för att prognostisera nät korrekt.  

De tre utmaningarna påverkar prognosen och prognosfelet särskilt eftersom att 

maskininlärning kontinuerligt söker samband av indata. Så vid avsaknad at återkoppling eller 

avvikande driftförhållanden försöker maskininlärningen hitta samband hos andra parametrar 

vilket kan skapa prognosfel.  

 

3.4 Skillnader mellan DAP och IDP 
För CoordiNet finns det två marknader, en marknad som stänger dagen före och en marknad 

som är öppen kontinuerligt under dagen. Flexibilitetsmarknaden som stänger dagen före 

benämns dayaheadmarknaden och marknaden som är öppen under det berörda dygnet kallas 

intradaymarknaden. Under CoordiNets första vintern 2019-2020, användes bara 

dayaheadmarknaden. Därefter under den andra vintern 2020-2021 öppnades ytterligare en 

marknad som möjliggjorde avrop under dygnet, vilket blev intradaymarknaden. Samtidigt 

som två typer av flexibilitetsmarknader kan användas i Uppsala har Vattenfall genom 

interaktioner med berörda aktörer, skapat ett avtal med energiindustrierna i Sverige som 

fastslår att dayaheadmarknaden är den som främst ska användas.  

Prognoser som är skapade för dayahead- och  intradaymarknaderna är klassificerade som 

kortsiktiga lastprognoser. Kortsiktiga lastprognoser innefattar en prognos som har en tidsram 

upp mot en vecka och är användbara för bland annat den dagliga driften av kraftsystemet så 

som energihandel på avreglerade marknader (Groß, Lenders, Schwenker, Braun, & Fischer, 

2021). En annan användning av kortsiktiga lastprognoser är för att prognostisera 

effektbehovet på nätområden med flexibilitetsmarknader. Prognoserna som Expektra skickar 

till Switchmarket är skapade dagen före(DAP) och nya prognoser som uppdateras varje timma 

under hela dagen (IDP). Respektive prognoser är uppbyggd genom samma algoritm. Datorn 

använder samma modeller men eftersom Expektra använder maskininlärning kan olika 

parametrar viktas olika för prognoserna.  

Anledningen till att två olika typer av prognoser finns är eftersom CoordiNet har två olika 

marknader. Där DAP ska användas på dayahead-marknaden och IDP ska användas på 

intraday-marknaden. Genom intervjuer uppkom en informationslucka som berörde 

prognoserna vad som skiljer prognoserna åt. Första delen för att öka kunskapen kring de olika 

prognoserna börjar i att förstå hur marknaden och prognoserna hänger ihop. Figur 8 visar en 



29 

översiktlig bild över marknaderna och prognoserna. Där den gröna linjen representerar DAP 

och den lila linjen beskriver hur IDP uppdateras kontinuerligt och skiljer sig från DAP. 

 

 

Figur 8 Översikt av flexibilitetsmarknaderna och hur de fungerar. 

Syftet med DAP och IDP som skapas för flexibilitetsmarknaderna är densamma, att hjälpa 

driften förutspå när och hur mycket flexibilitet som ska avropas. Samtidigt som Vattenfall 

Eldistributions mål är alla avrop, så långt som möjligt ska ske på dayahead-marknaden. Detta 

för att flexibilitetsleverantörerna  ska ha tid att genomföra förändringar i sin förbrukning. 

Dagen innan hantering av flex ger även Vattenfall Eldistribution tid slippa den potentiellt 

dyrare sistaminuten avrop på intraday-marknaden 

3.4.1 Dayaheadprognoser (DAP) 

Dayahead marknaden äger rum dagen innan dygnet som den potentiella flexibiliteten ska 

inträffa. Ungefär klockan 09:45 dagen innan berört dygn inkommer DAP till Switchmarkets 

plattform. Prognosen uppskattar lasten mellan 15-39 timmar i framåt i tiden.  Dayahead-

marknaden är därefter öppen fram till klockan 10:30. Marknaden stänger klockan 10:30 för att 

inte påverka elmarknaden Nord Pool som stänger klockan 12:00. När flexibilitetsmarknaden 

stänger har flexibilitetsleverantörerna över 13 timmar att förbereda ett eventuellt 

flexibilitetsavrop.  

I vissa fall uppdateras DAP efter klockan 09:45. Om DAP uppdateras blir den första DAP 

benämnd som den frysta prognosmodellen, och den uppdaterade DAP benämns ”Day ahead 

prognosmodell”. På Switchmarket har plattformen programmerats så att den senast 

uppdaterade DAP klockan 09:45 sparas som den frysta prognosen. Detta för att historiskt se 

vad prognosen visade och för att se vilka förutsättningar driften hade att avgöra om flexibilitet 

skulle avropas eller inte (Bjarup, 2023). DAP är generellt baserade på historisk data, 

väderprognoser och produktionsplaner för SGU:er. Genom dessa komponenter skapas en 

prognos baserad på ”vad lasten brukar vara” grundat på värdena från inparametrarna. 

Figur 9 visar ett exempel på när DAP uppdaterades 50 minuter efter att första DAP 

levererades. Figuren visade hur den uppdaterade DAP prognostiserade att lasten skulle vara 

en aning lägre än den första DAP förutspådde. 
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Figur 9 Exempel på hur lastprognoserna(DAP) visualiseras på Switchmarket. 

 

3.4.2 Intradayprognoser (IDP) 

Intraday-marknaden ska användas som ett komplement om DAP eventuellt har underskattat 

lasten eller att oförutsägbara händelser potentiellt har resulterat i oväntade potentiella 

överskridanden (Etherden & Ruwaida, 2022). Intraday-marknaden är öppen under det berörda 

dygnets alla timmar och där kan flexibilitet avropas om IDP visar på potentiella 

överskridningar som inte var tydliga genom DAP. På intradagsmarknaden kan 

nätbolaget(Vattenfall Eldistribution) avropa flexibilitet fram till två timmar innan resursen 

behöver verkställa flexibilitetsbudet (Ruwaida, 2023).  Figur 10 visar ett exempel från 

plattformen Switchmarket där IDP under vissa timmar prognostiserade lasten noggrannare än 

DAP, men exempelvis klockan 10:00 visade IDP en större avvikelse. IDP skickas till 

Switchmarket från Expektra och uppdateras varje timma (Åslund, 2022). När en ny prognos 

skickas till plattformen uppdateras prognosen, och ersätter de prognostiserade värdena från 

den föregående IDP framåt i tiden (Bjarup, 2023). 

 

Figur 10 Exempel på hur lastprognoserna(DAP och IDP) visualiseras på Switchmarket. 
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3.5 Utvärdering av lastprognoser 
Idag utvärderas prognoserna både hos olika aktörer och på olika sätt. Följande avsnitt 

beskriver hur utvärderingen av genomförs på Switchmarket och Expektra.    

3.5.1 Vanliga metoder för att utvärdera lastprognoser 

Prognoser utvärderas vanligtvis genom olika metoder som räknar ut felet mellan det faktiska 

värdet och det prognostiserade värdet. Från en studie som undersökte 77 tidigare rapporter 

som studerat lastprognoser framgick att Mean Absolute Procentage Error (MAPE) och Root 

Mean Square Error(RMSE) är de två vanligaste metoderna, se figur 11. Studiens resultat 

visade att RMSE användes i 38 procent av rapporterna som undersöktes och MAPE användes 

i 35 procent av studierna. Det framgick även att anledningen till att MAPE används i hög 

utsträckning är att den är lätt att beräkna och lätt att förstå (Nti, Teimeh, Nyarko-Boateng, & 

Adekoya, 2020). 

 

Figur 11 Vanligaste metoderna för att utvärdera lastprognoser eldigt en systematisk 

undersökning som analyserade 77 tidigare arbeten om lastprognoser (Nti, Teimeh, Nyarko-

Boateng, & Adekoya, 2020). 

RMSE används för att kunna utvärdera avvikelsen mellan det observerade och uppmätta 

värdet, och är känsligare mot extremvärden. MAPE beskriver det relativa felet mellan det 

genomsnittliga uppmätta och prognostiserade värdet. Metoderna MAPE, RMSE och MAE 

beskrivs i flera studier som vanliga metoder för att utvärdera lastprognosfel. (Cai, Tao, & 

Zhu, 2021) (Almazrouee, o.a., 2020) 

3.5.2 Utvärdering av prognoserna i Switchmarket 

På Switchmarket utvärderas prognoserna kontinuerligt. Utvärderingen räknar både 

prognosfelet i procent genom att använda sig av metoden Mean Absolute Procentage Error 

(MAPE) och prognosfelet i megawatt genom metoden Mean Absolute Error (MAE). 

Prognosfelet beräknas genom att prognoserna jämförs med observationen av lasten, det vill 

säga att prognosutvärderingen inte tar hänsyn till den avropade flexibiliteten (Bjarup, 2023).  

Den kontinuerliga utvärderingen undersöker den sammanlagda prognosen för Uppsala. 

Utvärderingen genomförs för DAP, den frysta DAP samt IDP och utvärderingen genomförs 

för fyra olika tidsspann. För varje tidsspann räknas värdet av MAPE och MAE för perioden.  

Tidsspannen är följande:  
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▪ Igår  

▪ Senaste veckan 

▪ Senaste 30 dagarna  

▪ Senaste 90 dagarna.  

Utvärderingen på Switchmarket genomförs en gång per dygn, vilket inträffar på natten. Då 

utvärderas det senaste dygnets prognoser och värdena adderas till de olika tidsspannen. Det 

betyder att igår räknas som de senaste 24 timmarna från tidpunkten som utvärderingen 

genomfördes, och senaste veckan menas de senaste sju dagarna (Bjarup, 2023).  

Utöver att MAPE och MAE värdet beräknas och skrivs ut, skapas en graf av prognosfelet 

under de senaste 90 dagarna. Figur 12 visar ett exempel på hur prognosfelet visualiseras på 

Switchmarket. Värdet avser ett medelvärde för det senaste dygnets prognosfel (Bjarup, 2023). 

 

Figur 12 Ett exempel på hur grafen av prognosfelet(MAPE) de senaste 90 dagarna 

visualiseras på Switchmarket. 

3.5.3 Utvärdering av prognoserna hos Expektra 

Expektra utför en prognosutvärdering av alla de slutgiltiga prognoserna på deras plattform. 

Det inkluderar prognosen som skickas iväg till Switchmarket samt alla underliggande 

prognoser som adderas ihop till den slutgiltiga prognosen. Prognoserna utvärderas genom 

beräkningar av avvikelser genom de relativa absolutfelet(RAE) och absolutfelet(AE) mellan 

prognosen och observationen. Expektra har inte tillgång till levererad flex och därför jämförs 

prognoserna mot observationsvärdet. Utvärderingen sparas på Expektras plattform.    



33 

4 Metod 
I följande avsnitt beskrivs metoden för att genomföra undersökningarna. Kapitlet är uppdelat i 

fyra delar. Först beskrivs hur insamlingen och hanteringen av data har genomförts. Därefter 

presenteras vilka potentiella felkällor som kommer undersökas. Tredje delen beskriver vilka 

metoder som använts för att utvärdera prognosfelet för att slutligen beskriva hur data 

hanteringen som ligger grund för undersökningen av de sju potentiella felkällorna. 

4.1 Insamling och hantering av data 
För att genomföra undersökningarna har marknadsdata, prognoser, uppmätt uttag och 

väderdata och från olika källor. Men en del av undersökningen är baserad på att hämta 

information om prognoserna och öka förståelsen av deras felkällor och skillnader. 

Kompilerande informationen har hämtats från tidigare rapporter, genom intervjuer, en 

workshop och en interaktiv presentation.  

Data har analyserats för perioden 1 november till 31 mars för CoordiNets andra vinter (2020-

2021) och CoordiNets tredje vintern (2021-2022). Undersökningen baseras på timvis data. 

Tabell 1 visar vilken data som har använts i undersökningarna och beskriver var den hämtats.  

Tabell 1 Beskriven vilken data som används i undersökningen och var den är hämtad. 

Data Källa 

Dayaheadprognoser Expektra 

Intradayprognoser Expektra 

Observation av last Debiteringsdata 

Flexibilitetsavrop Switchmarket 

Validering av flexibilitetsavrop Switchmarket 

Temperaturprognos (SMHI) Switchmarket 

Temperaturprognos (Expektra) Switchmarket (inskickat från Expektra) 

Temperatur observation SMHI 

Elpannans observation Expektra 

Elpannans produktionsplan Expektra 

Planerade driftomläggningar Vattenfall Eldistribution 

Elpris (Spotpris) Nord Pool 

 

Temperaturprognoserna som hämtades på Switchmarket är skickade till plattformen från två 

externa källor. Den ena temperaturprognosen hämtar Switchmarket från SMHI, värden 

hämtas kontinuerligt varje timma som prognostiserar upp mot en vecka i framtiden. Den 

andra temperaturprognosen skickas från Expektra till Switchmarket, och utgörs av 

väderprognoser som används till intradayprognoserna. Expektra hämtar sina 

temperaturprognoser fyra gånger per dygn, klockan 00:00, 06:00, 12:00 och 18:00. 

Figur 13 visar en period under CoordiNets tredje vinter som visar hur temperaturprognoserna 

förhåller sig till den uppmätta temperaturen. Figuren visar att prognoserna skiljer sig åt, där 

SMHI:s temperaturprognos som uppdateras kontinuerligt varje timma bättre fångar 

extremvärden eller snabba ändringar är temperaturprognosen som Expektra skickat till 

Switchmarket.  
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Figur 13 Skillnaden mellan Expektras (röd linjen) och SMHI:s (gula linjen) 

temperaturprognoser i förhållande till den uppmätta temperaturen (blåa linjen).   

Figur 14 visar prognosavvikelserna för de två temperaturprognoserna. Där Expektras 

temperaturprognos visas i blått och SMHI:s temperaturprognos i rött. Figuren synliggör hur 

Expektras temperaturprognos har större avvikelser från den observerade temperaturen. 

Anledningen till skillnaden är när prognosen är hämtad, SMHI:s prognos uppdaterades varje 

timma medan Expektras prognos erhöll värden som hämtats fyra gånger per dag. 

Lastprognoserna som undersöks i examensarbetet har använt Expektras prognoser som 

inputparametrar. Så beroende på vilket klockslag som beräknas kan temperaturprognoserna 

vara skapade mellan en till sex timmar innan de används som inparametrar till prognoserna.   

 

Figur 14 Prognosfelet mellan den uppmätta temperaturen och Expektras (blåa linjen) 

respektive SMHI:s (röda linjen) temperaturprognos, för vintern 2021-2022. 

När det kommer till att få data av den timvisa lasten i ett område finns flera olika mätningar. 

Data på observationen finns både hos Switchmarket och Expektra och båda hämtar värdena 

från driftens SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) vilket härstammar från 

reläskydd med en typisk mätnoggranhet på 0,5-1 procent. Avläsningar av lasten från olika 

reläskydd i elnätet skickas till SCADA, där byts namnet på avläsningarna och för CoordiNet 

konfigureras avläsningen till timvärden. Reläskyddens mätnoggranhet skall jämföras med 

debiteringsmätarnas som brukar vara 0,2 %. Eftersom arbetet undersöker prognosfelet från 

lastprognoserna vilket behandlar mellan ungefär 3-7 procents prognosfel, kan den minskade 

noggrannheten påverka resultatet. För att kunna undersöka vad som är ett prognosfel och vad 
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som är brus från mätstationerna har debiteringsdata valts att användas. Debiteringsdata är mer 

noggrann. Både validering och rimlighetskontroller genomförs av debiteringsdata, för att 

försäkra en större noggrannhet. Från SCADA data kan det förekomma tillfällen med 

avsaknaden av värden, men debiteringsserierna är i princip kontinuerliga där värden har 

extrapolerats för att få fram en komplett timserie om data saknats. 

4.1.1 Informationsinsamling  

En del i undersökningen behandlade att öka kunskapen om lastprognosernas uppbyggnad och 

utmaningar. När det kommer till att utvärdera prognosfelet är det viktigt att förstå delvis vilka 

inputparametrar som används till modellerna och delvis förstå hur prognosmodellerna 

fungerar. Eftersom Vattenfall Eldistribution utlokaliserade framtagningen och arbetet med 

prognoserna till Expektra fanns det en brist i företaget av en detaljerad förståelsen för hur 

prognoserna fungerar och är uppbyggda. Därför var första delen i arbetet att hämta 

information kring prognoserna genom att bland annat hålla intervjuer med Expektra och 

personer på Vattenfall Eldistribution och Vattenfall R&D. Intervjuernas syfte var att förstå var 

informationsluckorna fanns och vad som är viktigt att förstå kring prognoserna för att främja 

arbetet med prognoser inom flexibilitetsmarknaderna. Vid båda intervjuerna diskuterades två 

stora informationsluckor kring lastprognoserna, delvis hur långt innan drifttimmen 

dayaheadprognosen och en intradayprognosen skapas och delvis hur modellerna för 

prognoserna skiljer sig åt. 

Flertalet personer har intervjuats med olika bakgrunder och kopplingar till prognoserna. Bland 

annat har Expektra intervjuats kring lastprognoserna, E.ON kring plattformen Switchmarket, 

och CoordiNets projektledare, driftoperatörer och R&D på Vattenfall som arbetar med eller 

nära flexibilitetsmarknaden och lastprognoserna. Vid intervjuer erhålls en persons synvinkel 

på ämnet och kan därav bestå av antaganden och teorier. För att öka tillförlitligheten av 

studien intervjuades personer med olika kopplingar till prognoserna som är skapade för 

flexibilitetsmarknaden i Uppsala. Genom att intervjua fler personer med olika kopplingar 

skapades en bredare blick av vilka informationsluckor som finns och vad olika personer har 

för uppfattning om prognoserna.  

Från intervjuerna lyftes flertalet potentiella felkällor som därefter diskuterades genom att hålla 

en två timmar lång workshop den 21 december 2022 med avdelningen Market Outlook & 

Innovation på Vattenfall Eldistribution. Syftet med workshopen var att öka förståelsen av hur 

de olika potentiella felkällor kan påverka prognosfelet. Workshopen gav flera synvinklar och 

teorier kring de olika potentiella felkällorna som därefter undersöktes deskriptivt vilket tillåter 

att visa om samband kan föreligga, men inte kan användas för att verifiera att slutsatsen är 

statistik signifikant. Detta gör att alla slutsatser i rapporten måste undersökas djupare, 

eventuellt med mer data, för att kunna fastslås som giltiga. 

Målet med den interaktiva presentationen som genomfördes i Trollhättan den 27 oktober 2022 

var att öka driftens förståelser över hur lastprognoserna är uppbyggda samt att diskutera vilka 

informationsluckor som finns. Från intervjuerna som genomfördes innan presentationen 

framgick vilka potentiella felkällor som finns samt att en informationslucka fanns kring 

skillnaden mellan prognosmodellerna. Under presentationen beskrevs båda prognoserna och 

vilka inparamterar som används idag. Vidare diskuterades vilka potentiella felkällor som finns 

och deras tankar kring felkällorna samt vilka oklarheter kring prognoserna som finns. Även 
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den interaktiva presentationen gav flera synvinklar och teorier som efter undersökningen 

kunde besvaras eller lyftas som en fortsatt osäkerhet. 

4.1.2 Prognosförbättringar 

Sista delen i arbetet med att undersöka prognosernas uppbyggnad innefattade att undersöka 

vilka stora prognosförbättringar som tillämpats under projektets gång. Eftersom nästa del i 

arbetet omfattar potentiella felkällors påverkan på prognosfelet, är det viktigt att undersöka 

om och när olika prognosförbättringar tillämpats. Anledningen är att öka förståelsen över att 

prognosarbetet är ett kontinuerligt arbete och att lyfta hur prognoserna som utvärderas vintern 

2020-2021 skiljer sig från prognoserna under vintern 2021-2022.  

För korrekt val av perioder för hur olika prognosfel undersöks är det väsentligt att veta 

tidpunkten för när en prognosförbättring inträffade. Exempelvis för undersökningen av 

extremväder, där hade en prognosförbättring för att hantera felkällan implementerats i 

december 2021. Vid undersökning av hur felkällan påverkar prognosfelet är det lämpligt att 

jämföra felkällans påverkan före och efter prognosförbättringen. Det för att kunna kvantifiera 

förbättringens storlek. Genom undersökningen kan slutsatser dras om felkällan har, 

hade(innan prognosförbättringen) eller inte visar en påverkan på prognosfelet. Detta medför 

att det finns olika längd på analyserade mätserier för respektive felkälla. 

4.1.3 Hantera flexibilitet 

För att genomföra undersökningarna kring lastprognoserna är det viktigt att hantera den 

avropade flexibiliteten. Eftersom lastprognoserna prognostiserar vad lasten förväntas vara i 

framtiden, möjliggör det för driften att avropa flexibilitet om en potentiell överskridning 

förväntas inträffa. Men eftersom lastprognoser skapas innan flexibiliteten avropas, går det inte 

att utvärdera prognosen genom att jämföra den med den uppmätta lasten. Den uppmätta lasten 

sänks i jämförelse med prognosen om flexibilitet avropades. Därför är det viktigt att utvärdera 

prognosen mot vad observationen hade varit om flexibilitet inte hade avropats, i rapporten 

beskrivs det som observationen utan flex.    

För att skapa serien ”Utan flex” adderas mängden levererad flexibilitet till serien av den 

uppmätta lasten se ekvation 1. Där At  representerat observationsvärdet av lasten, 

påverkansfaktorn beskriver hur stor påverkan flexibilitetsleverantören har på 

stamnätsstationerna och Flexlevererad representerar den avropade flexibiliteten multiplicerade 

med andelen levererad flexibilitet i procent som kunde valideras. Valideringen av levererad 

flexibilitet skapas på Switchmarket där förväntad prognos eller produktionsplan jämförs med 

utfallet av förbrukningen. 

𝑈𝑡𝑎𝑛 𝐹𝑙𝑒𝑥 = 𝐴𝑡 + (𝑃å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 × 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑)  (1) 

Påverkansfaktorn är en statisk procentsats som beräknats av nätplanerar och beskriver hur stor 

procentuell påverkan en flexibilitetsresurs har på olika stamnätsstationer. Det är därav olika 

påverkansfaktorer för olika flexibilitetsresusrser. Ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till 

vid ”Utan flex” är den stora skillnaden på avropad flexibilitet mellan vintrarna. CoordiNets 

andra vinter som är vintern 2020-2021 avropades 6,6 GWh, medan under CoordiNets tredje 

vintern avropades endast 0,1 GWh. 
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4.2 Urvalet av potentiella felkällor  
Urvalet av de potentiella felkällor som har undersökts i rapporten är baserade på intervjuer 

med CoordiNets projektledare, Expektra, R&D och från workshopen och presentationen på 

Vattenfall Eldistribution. Från intervjuerna och workshoparna följande sju potentiella 

felkällor valts ut för att undersökas; 

▪ Osäkerheten i väderprognoser        

▪ Variationer i lasten                

▪ Stora aktörer – SGU:er 

▪ Extremväder   

▪ Planerade driftomläggningar  

▪ Variationer i elpriser 

▪ Flexibilitetsavrop  

För att genomföra undersökningen av vilka potentiella felkällor som har en påverkan på 

lastprognosfelet har flertalet olika metoder använts.  

 

4.3 Metoder för utvärdering av prognosfel 
För alla analyser av de potentiella felkällorna har lastprognosfelet utvärderats genom flera 

metoder, men främst genom mean absolute procentage error och root mean square error. 

Mean absolute procentage error(MAPE) är en av metoderna som valts ut för att utvärdera 

prognosens avvikelse från det uppmätta värdet. MAPE:s ekvationen beskrivs av ekvation 3 

där At  representerat observationsvärdet av lasten, Ft  representerar det prognostiserade värdet 

och n representerar antal datapunkter.  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100%

𝑛
∑ |

𝐴𝑡−𝐹𝑡

𝐴𝑡
|𝑛

𝑡=1    (1) 

En annan metod som använts för att utvärdera prognosfelet är root mean square error 

(RMSE). Metoden demonstrerar prognosens avvikelse från observerade värdet, och 

ekvationen beskrivs i ekvation 4 där At  representerat observationsvärdet av lasten, Ft  

representerar det prognostiserade värdet och n representerar antal datapunkter.  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝐴𝑡−𝐹𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛
   (2) 

RMSE framhäver stora avvikelser enskilda timmar vilket gör den till ett bra mått på 

spridningen av prognosfelet. Men eftersom RMSE-värdet beskriver avvikelsen i samma enhet 

som prognostiserats, i detta falla kW, har ekvationen modifierats i rapporten. I rapporten har 

RMSE-värdet beräknats genom ekvation 5, där avvikelsen dividerats med stamnätstationernas 

abonnemangsgräns för att generera avvikelsen i procent. Fortsatt i arbetet när RMSE nämns, 

avses RMSE-värdet som procent av abonnemangsgränsen. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑖 % =
√

∑ (𝐴𝑡−𝐹𝑡)2𝑛
𝑡=1

𝑛

𝐴𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟ä𝑛𝑠
  (3) 

En av anledningarna till att både MAPE och RMSE värdet används är eftersom de undersöker 

olika typer av prognosfel. MAPE utvärderar prognosfelets avvikelse i förhållande till det 
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verkliga värdet, där visas prognosfelet i procent av observationsvärdet den specifika timman. 

Medan RMSE värdet utvärderar spridningen av prognosfelet i förhållande till ett konstant 

värde, antal datapunkter och i rapporten även abonnemangsgränsen. För att utvärdera lasten, 

som i Uppsala kan variera, har båda metoderna använts för att genomföra undersökningarna. 

Genom att utvärdera prognosfelen genom olika metoder ökar förståelsen av delvis vilka 

faktorer som påverkar prognosfelet och delvis hur olika utvärderingsmetoder skiljer sig åt. 

Genom undersökningen skapas kunskap kring felkällor samt kring olika metoder som kan 

användas för att utvärdera prognosfelet. 

Standardavvikelsen från prognosfelet har även undersökts i några av fallen. Genom 

undersökningen tydliggörs hur stor variation datapunkterna har från medelvärdet. En låg 

standardavvikelse betyder att datapunkterna är samlade nära medelvärdet och en hög 

standardavvikelse betyder att datapunkterna har stor spridning från medelvärdet. 

Standardavvikelsen har beräknats genom matlabs kommando std(), som definieras enligt 

ekvation 5. I ekvationen beskrivs S som standardavvikelsen, N är antal datapunkter, Ai 

representerar vektorn som undersöks och μ representerar medelvärdet av Ai. 

𝑆 = √
1

𝑁−1
∑ |𝐴𝑖 − 𝜇|2𝑁

𝑖=1    (4) 

Eftersom MAPE-värdet och RMSE-värdet beskriver prognosfelet i procent har även 

korrelationskoefficient mellan prognosfelet och den potentiella felkällan undersökts i vissa 

fall. Korrelationskoefficienten har beräknats genom matlab med kommandot corrcoef(A,B). 

Som input till kommandot har en vektor av prognosfelet och en vektor av den potentiella 

felkällan skickats. Genom matlab skapas en 2x2 matris med de två inputparametrarna på 

axlarna vilket genererade ettor i diagonalen och i de övriga två rutorna visas 

korrelationskoefficienten mellan prognosfelet och den potentiella felkällan. Värdet på 

korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1, där värdet 0 representerar ingen korrelation 

och -1 respektive 1 representerar en direkt negativ eller positiv korrelation. Genom 

korrelationsanalysen tydliggörs om, hur och hur mycket den potentiella felkällan korrelerar 

med prognosfelet.  

4.4 Datahantering för att utvärdera de potentiella felkällorna 
Nedan presenteras hur undersökningen av respektive potentiell felkälla har genomförts.  

4.4.1 Osäkerheten i väderprognoser      

Vid undersökningen om väderprognosfel skapar större lastprognosfel i Uppsala undersöktes 

CoordiNets tredje vintern (2021-2022) mellan november och mars när flexibilitetsmarknaden 

var öppen. Anledningen till att inte vintern 2020-2021 undersöktes var att prognoserna 

började sparas i Switchmarket efter att CoodiNets andra vinter avslutats. Därav fanns inte data 

tillgänglig för att undersöka osäkerheten i väderprognoser undervintern 2020-2021. 

Den data som används i undersökningen består av SMHI:s temperaturobservationer för 

Uppsala, SMHI:s väderprognoser som Switchmarket hämtar och temperaturprognoserna som 

Expektra använder och skickar till Switchmarket. Temperaturprognoserna från SMHI hämtas 

till Switchmarket en gång i timman. Prognoser för timmar nära i tiden ges för varje heltimme 

medan prognosvärden framåt i tiden ges fåtal värden per dygn (Bjarup, 2023). Men eftersom 

undersökningen genomförs på historiska värden kan det antas att temperaturerna för 

majoriteten av värdena är temperaturprognoser skapade en timma i förväg. 

https://se.mathworks.com/help/matlab/ref/corrcoef.html
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Temperaturprognoserna skickas till Expektra fyra gånger per dag, klockan 00:00, 06:00, 

12:00 och 18:00. Beroende på vilket klockslag som prognostiseras kan temperaturprognoserna 

vara skapade mellan en till sex timmar innan de används som inparametrar till prognoserna 

(Åslund, 2022). Där DAP använder prognoser från 06:00 dagen före och IDP använder 

väderprognoser som är mellan 1-6 timmar gammal. Temperaturprognoserna som är hämtade 

på Switchmarket är därav de prognoser som används i IDP, men undersökningen genomförs 

för både DAP och IDP. 

De timmar utan prognostiserad temperatur avlägsnades från datamängden. Om en 

temperaturprognos fattades från antingen Expektas eller SMHI:s temperaturprognos togs hela 

raden i tabellen bort. Vintern 2021-2022 hade totalt 3625 timmar som undersöktes, och efter 

urvalet återstod 3121 timmar, vilket innebär att 504 timmar med temperaturprognoser 

fattades.  

För undersökningen analyserades fyra olika värden på temperaturprognosfelet; över en grads 

skillnad, över två graders skillnad, över tre graders skillnad och för Expektras 

temperaturprognoser analyserades temperaturer över 5 graders skillnad. 

Temperaturprognosfelet räknas som temperaturprognos subtraherat med 

temperaturobservationen för respektive timme. Tabell 2 visar antal timmar respektive intervall 

innehöll. Från tabellen tydliggörs skillnaden på temperaturprognoserna från Expektra och 

SMHI.  

Tabell 2 Antal timmar med prognosfel för Expektras och SMHI:s temperaturprognoser. 

Tabellen visar prognosfelet för fyra olika intervall: över 1, 2, 3 eller 6 graders fel.  

Intervall 
Antal timmar 

Prognos Expektra 

Antal timmar 

Prognos SMHI 

> 1 °C 2115 719 
> 2 °C 1197 253 
> 3 °C 611 60 
> 6 °C 88 - 

 

Antal timmar med temperaturprognosfel över en grad är över dubbelt så många för Expektras 

temperaturprognoser i jämförelse med SMHI:s temperaturprognoser. Det talar för att 

Expektras temperaturprognoser är äldre än SMHI:s, eftersom prognoser generellt förbättras ju 

närmare i tiden som prognostiseras. För att tydliggöra skillnaden på temperaturprognoserna 

plottades två grafer. En graf som visar den uppmätta temperaturen och båda 

prognosmodellerna, och en graf som plottar prognosfelet för respektive temperaturprognos. 

Genom graferna går det att öka förståelse av skillnaden på temperaturprognoserna. 

Urvalet av intervallen baseras på skillnaden mellan antal timmar för respektive 

temperaturprognos i varje intervall. SMHI:s temperaturprognos hade endast 30 timmar med 

temperaturavvikelser över sex grader, vilket är för få timmar för att kunna dra pålitliga 

slutsatser. Därav undersöktes endast temperaturavvikelser upp mot tre graders skillnad för 

SMHI:s temperaturprognoser. Men eftersom Expektras temperaturprognoser hade fler timmar 

med temperaturavvikelser undersöktes ytterligare ett intervall. Valet av att undersöka över sex 

graders skillnad baseras på antal timmar i intervallet. Flera olika intervall undersöktes, och 

slutligen valdes över sex grader eftersom antal timmar var under 100 men över 50. 

Datamängden av över sex graders skillnad erhöll 88 timmar.  
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För alla intervall räknades MAPE och RMSE värdet ut för respektive temperaturprognos. 

Värdena räknades mot observationsvärdet med och utan flex, men eftersom det inte avropades 

en stor mängd flexibilitet vintern 2021-2022 visades ingen tydlig skillnad på värdena. Därför 

gjordes ett urval till att endast presentera värdena mot utan flex.  

Ytterligare plottades fyra punktdiagram med lastprognosfelet som y -axel och 

temperaturprognosfelet som x-axel. De fyra varianterna består av DAP eller IDP och för 

Expektras temperaturprognoser eller SMHI:s temperaturprognoser.  

4.4.2 Variationer i lasten  

För att undersöka om prognosfelet varierar vid olika förbrukningsnivåer har datasetet delats 

upp i fem olika grupper. Efter att datafilerna sammanfogats sorterades raderna med matlab-

kommandot Sortrows(). Datamängden delas upp efter storleken på lasten där 

flexibilitetsleveranserna är subtraherade, sorteringen baseras på kolumnen ”utan flex”. Lasten 

sorteras i storleksordning där de fem procent lägsta och högsta värdena är de två dataseten 

som exkluderas, detta för att utesluta extremvärden. Det som återstår är tre dataset med den 5-

35 procent lägsta lasten(låg last), medellasten vilket är de mittersta 35-65 procent och den 65-

95 procent högsta lasten(hög last). Efter att de tre olika grupperna sorterats ut beräknades 

medelvärdet för lasten i respektive grupp. Eftersom analysen beräknar medelvärdet av lasten 

kan extremvärden ha en stor påverkan på resultatet, därav har de exkluderats. Därefter 

beräknades MAPE och RMSE värdet för respektive grupp vilket redovisas i avsnitt 5. 

Anledningen att sorteringen baseras på lasten utan flex är för att inte få missvisande värden. 

Flexibilitetsavrop inträffar vid hög last där abonnemanget är prognostiserat att överskridas. 

Det är därav under timmar med hög förbrukning som flexibilitetsavrop inträffar. För att 

undersöka prognosavvikelsen är det viktigt att undersöka den ursprungliga lasten, eftersom ett 

avrop annars visas som en prognosavvikelse. Samtidigt som flera tillfällen där abonnemanget 

överskridits uteslutes eftersom de fem procent högsta värdena av lasten exkluderas från 

undersökningen.  

Tabell 3 visar antal timmar som undersöktes för respektive vinter och respektive intervall. 

Genom sorteringen klassificeras 315 timmar under CoordiNets andra vinter (2020-2021) och 

361 timmar under CoordiNets tredje vinter (2021-2022) som extremvärden, vilket inkluderar 

de lägsta lasterna och de högsta lasterna 

Tabell 3 Antal timmar i respektive intervall i undersökningen av variationer i last. Procenten 

är fördelade från lägsta till högsta lasten. 

Intervall av lasten 
Vintern 

2020-2021 

Vintern 

2021-2022 

0-5 % (lägst last) 157 180 

5-35 % 951 1087 

35-65 % 950 1088 

65-95 %  951 1087 

95-100 % (högst last) 158 181 

 

Anledningen till att det är olika datamängder för vintrarna är eftersom undersökningen för 

vintern 2020-2021, börjar den 20 november 2020.  
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4.4.3 Stora aktörer – SGU:er 

För att undersöka det som på engelska benämns som Significan Grid Users (SGU) påverkan 

på prognosfelet var första steget att välja ut en SGU. För undersökningen i Uppsala valdes 

elpannan. Elpannan i Uppsala har en maxeffekt på 20 procent av abonnemangsgränsen i 

Uppsala, och har därför en betydande påverkan på lasten i Uppsala. En annan faktor som 

förklarar varför elpannan analyseras, är eftersom elpannan skickar in produktionsplaner till 

Expektra som skapar prognoserna. Produktionsplanen beskriver hur elpannans är planerad att 

köras, och planen adderas på prognosen vilket medför att potentiella avvikelser elpannan gör 

från produktionsplanen kommer anses som prognosfel. Det är därför viktigt att öka förståelsen 

av sambandet mellan lastprognosfel och SGU:ers avvikelser från de inskickade 

produktionsplanerna. 

Undersökningen delades upp i två delar. Första delen var att öka förståelsen av sambandet 

mellan elpannans avvikelser och prognosfelet. Genom att plotta elpannans avvikelser och 

prognosfelet var det möjligt att se skillnader på en positiv och negativ avvikelse. Elpannans 

avvikelse (Eelpanna) räknades genom ekvation 6, där h representerar timman som undersöks, 

Felpanna representerar produktionsplanen, Aelpanna är observationsvärdet av elpannan och Alast 

observationsvärdet av lasten under timman som undersöks. Elpannans avvikelse räknas som 

procent av den totala lasten under den specifika timman. Genom det går det att se hur stor 

påverkan elpannans avvikelse har på observationen och eventuellt prognosavvikelsen. 

𝐸𝑒𝑙𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎(ℎ) =
𝐹𝑒𝑙𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎(ℎ)−𝐴𝑒𝑙𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎(ℎ)

𝐴𝑙𝑎𝑠𝑡(ℎ)
   (6) 

Prognosfelet för respektive prognos räknades genom att först räkna ut prognosfelet via 

ekvation 7. Där prognosfelet representeras av Elast och Flast beskriver det prognostiserade 

värdet av lasten.   

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡(ℎ) = 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑡(ℎ)−𝐴𝑙𝑎𝑠𝑡(ℎ)  (7) 

Därefter skapades en vektor av prognosernas glidande medelvärde, se ekvation 7. För varje 

timvärde räknades medelvärdet av de senaste 24 timmarna ut, vilket ger det glidande 

medelvärdet. I ekvation 7 representerar μ24 det glidande medelvärdet för de senaste 24 

timmarna och Eh-i representerar prognosfelet, där h representerar timman som det glidande 

medelvärdet skapas för. 

𝜇24(ℎ) =
1

24
∑ 𝐸ℎ−𝑖

23
𝑖=0     (7) 

Det glidande medelvärdet för prognosfelet dividerades därefter med observationsvärdet, Ah 

för timma h se ekvation 8, för att kunna jämföras med elpannans avvikelse . Där Eμ 

representerat prognosfelet av det glidande medelvärdet. 

𝐸𝜇 =
𝜇24(ℎ)

𝐴ℎ(ℎ)
      (8) 

För både avvikelsen och prognosfelet representerar negativa värden att observationen är större 

än produktionsplanen eller prognosen. Det vill säga att negativa värden visar hur elpannan 

överskred planen eller att prognosen underskattade lasten. Medan positiva värden visar hur 

elpannan underskred planen eller att prognosen överskattade lasten. 
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Den andra delen i undersökningen behandlar att räkna ut MAPE och RMSE av prognosfelet 

vid olika intervall av elpannans avvikelser. Där är lastprognosfelet beräknat enligt ekvation 2 

och 3 Avvikelserna är beräknade enligt ekvation 6 igen, där avvikelsen är beräknad som 

procent av lasten under den specifika timman. Intervallerna för elpannans avvikelser som 

valdes för undersökningen och antal timmar som identifierades i respektive intervall redovisas 

i tabell 4.  

Tabell 4 Antal timmar respektive intervall innehåller för vintern 2020-2021 och 2021-2022. 

Intervallen är baserade på hur stor avvikelse elpannans observation är i jämförelse med 

produktionsplanen. 

Intervall 
Antal timmar 

Vintern 2020-2021 

Antal timmar 

Vintern 2021-2022 

> 10 % 243 32 

5 % < x < 10 % 146 53 

0,5 % < x < 5 % 322 171 

< 0,5 % 2438 3345 

 

Urvalet av vilka intervall som undersöks är baserat storleken på elpannans avvikelse. Om 

avvikelsen är under 0,5 procent av lasten den specifika timman antas inte avvikelsen påverka 

lastprognosen. Andra intervallet visar på låg avvikelse mellan 0,5-5 procent av lasten, 

undersökningen ämnar till att se huruvida en liten avvikelse också påverkar prognosfelet. 

Tredje intervallet visar på en större avvikelse på mellan 5-10 procent av lasten i respektive 

timma. Sista intervallet visar på en avvikelse av minst tid procent av lasten. Genom att 

jämföra värdena går det att se hur känsliga lastprognoserna är mot olika avvikelser från 

elpannan.   

Undersökningen vintern 2020-2021 består av en större datamängd än för vintern 2021-2022. 

Under vintern 2020-2021 finns 1497 timmar med observationer där elpannan körs, 1518 

timmar där elpannans produktionsplan säger att elpannan skulle köras samt att elpannan 

sammanlagt avropats 224 gånger på flexibilitetsmarknaderna. Under vintern 2021-2022 finns 

479 timmar med observationer där elpannan körs, 423 timmar där elpannans produktionsplan 

säger att elpannan skulle köras samt att elpannan sammanlagt avropats 39 gånger på 

flexibilitetsmarknaderna. 

4.4.4 Extremväder   

Den fjärde potentiella felkällan som undersökts är om extremväder i form av extra kalla 

temperaturer har en påverkan på prognosfelet. I undersökningen har datamängderna 

grupperats efter olika temperaturer, kallare än -5 grader eller kallare än -10 grader. För varje 

gruppering beräknades MAPE och RMSE. För att slutligen räkna ut korrelationskoefficienten 

mellan lastprognosfelet och temperatur.   

I Uppsala är den normalt lägsta dygnstemperaturerna under vintern (från november till mars 

år 2014-2019) mellan -4,7 och 0,6 grader (Vackert Väder, 2023), och i Uppland varierar 

medeltemperaturen på vintrarna mellan -3 och -5 grader (SMHI, 2022). Eftersom 

medeltemperaturen anses variera kring -5 grader valdes extremtemperaturerna till 

temperaturer kallare än -5 grader eller kallare än -10 grader. 
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Vid undersökningen undersöktes vintern 2020-2021 från och med den 20 november 2020 

fram till sista mars. Undersökningen genomfördes både mot observationsvärden med och utan 

flex. För vintern 2021-2022 undersöktes två olika perioder, delvis hela perioden och delvis 

från och med den sista prognosförbättringen som inträffade den 6 december 2021. 

Anledningen var att undersöka huruvida prognosförbättringen resulterade i att prognoserna 

blev bättre på att prognostisera lasten under kalla temperaturer vilket var syftet.  

Tabell 5 visar hur stora dataset respektive intervall erhöll. Tabellen redovisar hur temperaturer 

kallare än – 5 grader inträffade ungefär 15 procent av tiden för båda vintrarna, och 

temperaturer kallare än -10 procent inträffade ungefär kring tre procent av alla timmar.  

Tabell 5 Antal timmar respektive intervall innehåller för tre olika perioder. Intervallen är 

baserade på skillnader i temperaturerna, där temperaturer under -5 och -10 grader är de 

extremväder som undersöks.  

Intervall 
Antal timmar 

Vintern 2020-2021 

Antal timmar 

Vintern 2021-2022 

Antal timmar 

Vintern 2021-2022 
Efter prognosförbättringen 

Hela perioden 3623 3624 2784 

20 november – 31 mars 3168 - - 

< -5 °C 463 572 363 

< -10 °C 120 111 80 

 

4.4.5 Planerade driftomläggningar  

För att undersöka hur planerade driftomläggningar påverkar prognosfelet har många urval 

gjorts. Undersökningen bestå av 4 delar: 

1) Urval av planerade driftomläggningar för vintrarna 2020-2021 och 2021-2022. 

2) Verifiera vilka planerade driftomläggningar som påverkade stamnätsstationerna 

3) Bildanalys av prognosfelet före, under och efter de planerade driftomläggningarna 

4) Beräkning av MAPE och RMSE för prognosfelet före, under och efter den 

planerade driftomläggningarna 

Första delen behandlar att ta reda på vilka planerade driftomläggningar som genomfördes 

vintrarna 2020-2021 och 2021-2022. Eftersom distributionsnätet är maskat är det viktigt att ha 

förståelse kring hur en driftomläggning påverkar det närliggande nätet. Både för att förstå var 

och hur det närliggandenäten blir påverkat. För att genomföra undersökningen kontaktades en 

av Vattenfall Eldistributions driftsplanerare som anordnade en lista av vilka 

driftomläggningarna som planerades att genomföras under vintrarna. Listan innehöll 12 

driftomläggningar med planerade ledningsavbrott och stamnätstransformatoravbrott i 

regionnätet. Från listan framgick datum och tid för när driftomläggningen skulle starta och 

sluta. Listan är sorterad efter följande kriterier: 

▪ Tidsperioder, 1 november till 31 mars år 2020-2021 och 2021-2022 

▪ Efter nätområden och typer av avbrott som anses påverka effektflödena. Exempelvis 

anses inte vanliga avbrott på krafttransformationer påverka effektflödet eftersom lasten 

endast flyttas från en transformator till den andra. 
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Driftsplaneraren undersökte hur de planerade driftomläggningarna beräknades påverka 

stamnätstationerna, vilket framgick i listan. Eftersom listan endast visar vilka 

driftomläggningar som planerades att genomföras är det viktigt att verifiera om avbrotten 

genomfördes som planerat. 

Andra delen behandlar att verifiera om den planerade driftomläggningarna påverkade 

effektflödet. Där undersöktes lasten under dagen eller perioden där driftomläggning 

planerades att genomföras. Genom att studera figurerna visades huruvida den planerade 

driftomläggningen påverkade lasten i den ena stamnätstationen. Urvalet baserades på att om 

ett tydligt hack i lasten påvisades, så skulle den planerade driftomläggningen undersökas 

vidare. Figur 15 visar ett exempel på en planerad driftomläggning som visar en tydlig 

påverkan på effektflödet. 

 

Figur 15 Exempel på när en planerad driftomläggning visas ha en tydlig påverkan på 

effektflödet i båda stamnätsstationerna. 

Vid urvalet exponerades hur en planerad driftomläggning inte alltid har en konstant påverkan 

på effektflödet. Figur 16 visar ett exempel där en planerad driftomläggning endast visar på ett 

ändrat effektflöde under få timmar i början och slutet av perioden. För att öka förståelsen 

kring driftomläggning, kontaktades driftsplanerare. Där undersöktes den specifika planerade 

driftomläggningen som redovisas i figur 16,  och det visades hur endast två kortare 

omkopplingar genomfördes. Vilket är vad som redovisas i figuren. 
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Figur 16 Exempel på när en planerad driftomläggning endast har påverkan på nätet i början 

och slutet av en driftomläggning. 

Exemplet understryker hur en planerad driftomläggning måste verifieras. När det kommer till 

att undersöka påverkan på prognosfelet är det därför viktigt att ha förståelse över att alla 

planerade driftomläggningar inte kommer visa en förändring i effektflödet under hela 

perioden.  

Det tredje exemplet på en planerad driftomläggning visas i figur 17. Figur 17 visar när en 

planerad driftomläggning inte påvisar en tydlig påverkan på effektflödet i någon av 

stamnätstationerna. Exemplet visar en planerad driftomläggning som inte valdes att 

undersökas vidare. 

 

Figur 17 Exempel på när en planerad driftomläggning inte visar en tydlig påverkan på 

effektflödet i någon av stamnätstationerna. 

Efter urvalet återstod fem fall av planerade driftomläggningar. Tre av fallen skulle enligt 

listan från driftsplaneraren påverka Plenninge med ökat uttag och två av fallen skulle påverka 

Bredåker med ökad inmatning. Att tillägga kring driftomläggningarna som undersökts är att 

två av fallen startar samma dag men avslutas olika datum vilket kan ha en påverkan på 

resultatet.  

Tredje delen i undersökningen var att ta fram prognosfelet före, under och efter 

driftomläggningarna. De olika perioderna undersöks enligt följande: 
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▪ Före – Innefattar en period av tre hela dygn före dagen där driftomläggningen är 

planerad att starta, fram till timman innan driftomläggningen skulle starta. Perioden 

består av en datamängd med mellan 72-80 timmar beroende vilken tid 

driftomläggningen planerades starta.  

▪ Under –  Omfattar timmarna mellan timmen där driftomläggningen är planerad att starta 

fram till timman där driftomläggningen är planerad att avslutas. Vissa av de planerade 

driftomläggningarna pågår över ett dygn, vilket medför att tidsperioden kan variera i 

längd. 

▪ Efter – Innefattar en period av tre hela dygn efter dagen där driftomläggningen är 

planerad att avlutas. Det inkluderar de återstående timmarna av dygnet efter timman där 

driftomläggningen planerats avslutas. Perioden består av datamängder med mellan 72-87 

timmar. 

Tre avgränsningar har gjorts vid framtaget av dessa tre olika perioder som ska undersökas. 

För det första är majoriteten av all data som används i undersökningen är baserad på 

timvärden, men från listan med driftomläggningar skrivs start- och sluttider kvartvis. För 

undersökningen har en avgränsning varit att om en driftomläggning exempelvis startar eller 

slutar 12:15, så avrundas det upp till nästa heltimme det vill säga klockan 13:00. Den andra 

avgränsningen var valet av att undersöka prognosfelet minst tre dygn före eller efter 

driftomläggningen. Valet av tre dygn baseras intervjuer om hur lång period som prognoserna 

misstänks påverka prognosfelet. Huruvida antagandet att en driftomläggning påverkar 

prognosfelet i tre dygn stämmer, är vad som undersöks genom avgränsningen. Eftersom tre 

dagar efter driftomläggningen skulle undersökas valdes perioden innan driftomläggningen 

också till tre dygn. Sista avgränsningen var att undersökningen baseras på start och sluttiden 

skriven för de planerade driftomläggningarna. Valet var för att kunna undersöka om och iså 

fall hur och hur länge prognosfelet påverkas. Sker en förändring direkt eller visas det först 

senare efter driftomläggningen. 

För de olika perioderna genomfördes en bildanalys av prognosfelet före, under och efter 

driftomläggningen. Där plottades det glidande medelvärdet av prognosfelet för de senaste 72 

timmarna och start och sluttiden för den planerade driftomläggningen markerades. 

Beräkningarna av det glidande medelvärdet genomfördes på samma sätt som för elpannan, 

med skillnaden att medelvärdet beräknades för de senaste 72 timmarna inte de senaste 24 

timmarna. Det glidande medelvärdet baseras på prognosfelet från den totala prognosen för 

Uppsala. 

Slutligen räknades på prognosfelet ut genom MAPE-värdet och standardavvikelsen. MAPE 

och standardavvikelsen räknades för de tre perioderna (före, under och efter) för respektive 

driftomläggning.  I motsats till de övriga undersökningarna beräknas prognosfelet för 

driftomläggningarna ut baserat på den stamnätstation som skulle påverkas enligt listan från 

driftplaneraren. Därefter räknades skillnaderna mellan prognosfelen ut. Skillnaderna(Δ) som 

undersöktes var om prognosfelet ökade under och eller efter driftomläggningen, och värdena 

jämfördes mot före driftomläggningen. Se ekvation 9 och 10. Både Δunder och Δefter beskriver 

skillnaden i procentenheter.   

∆𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟= 𝑃𝑓ö𝑟𝑒 − 𝑃𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟    (9) 

∆𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟= 𝑃𝑓ö𝑟𝑒 − 𝑃𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟   (10) 
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Slutligen för att undersöka hur driftomläggningarna påverkade prognosfelet undersöktes hur 

många av de fem driftomläggningarna som visade på en ökning. Av de driftomläggningar 

som visade på en ökning av prognosfelet före eller efter räknades medelvärdet av ökningarna 

ut. Undersökningen genomfördes genom att undersöka prognosfelet både mot observationen 

och mot observationsvärdet utan flexibiliteten. 

Eftersom Expektras prognoser är uppbyggda genom att addera prognoserna för de två 

enskilda stamnätstationerna, undersöktes både prognosfelet för de enskilda stationernas samt 

den gemensamma. Bildanalysen baseras på den gemensamma prognosen medan analysen av 

MAPE och standardavvikelsen baseras på de enskilda prognoserna.   

4.4.6 Variationer i elpriser 

För att undersöka om prognosfelet varierar vid olika elpriser har datasetet delats upp i fem 

olika grupper. Efter att datafilerna sammanfogats sorterades raderna med matlab-kommandot 

Sortrows(). Datamängden delas upp efter spotpriset, elpriset på elmarknadens dayahead 

marknad. Elpriset sorteras i storleksordning där de fem procent lägsta och högsta priserna är 

de två dataseten som exkluderas, detta för att utesluta extremvärden. Det som återstår är tre 

dataset med den 5-35 procent lägsta elpriserna(låg elpris), medel priset vilket är de mittersta 

35-65 procent och den 65-95 procent högsta elpriserna(högt elpris). Efter att de tre olika 

grupperna sorterats ut beräknades MAPE och RMSE värdet för respektive grupp vilket 

redovisas i avsnitt 5. 

Därefter skapas ett medelvärde av priset och MAPE- och RMSE-värde beräknades för 

respektive datasetet. Genom uppdelningen exkluderas de 5% längsta och 5 % högsta 

elpriserna, orsaken var att avlägsna extremvärdena för de dagar med extremt låga eller höga 

priser. Eftersom analysen beräknar medelvärdet kan extremvärden ha en stor påverkan på 

resultatet, därav har de exkluderats. 

Genom sorteringen klassificeras 315 timmar som extremvärden under vintern 2020-2021, 

vilket inkluderar timmarna med de lägsta och de högsta elpriserna. De övriga grupperna 

består av 950 eller 951 timmar. Gruppen med låg last innehåller 951 timmar, gruppen med 

medel last innehåller 950 timmar och gruppen med hög last innehåller 950 timmar.   

Vintern 2021-2022 består extremvärdena av 361 timmar. De övriga grupperna består av 1087 

eller 1088 timmar. Gruppen med låg last innehåller 1087 timmar, gruppen med medel last 

innehåller 1088 timmar och gruppen med hög last innehåller 1087 timmar.   

Anledningen till att det är olika datamängder för vintrarna är eftersom undersökningen för 

vintern 2020-2021, börjar den 20 november 2020.  

För att genomföra analyserna har elpriserna hämtats från Nord Pool, som är den nordiska 

elbörsen. Elpriserna som analyseras är de så kallade spotpriserna som sätts unika för 

respektive timma, och priserna fastställs klockan 13:00 dagen innan (Nord Pool, 2023). 

4.4.7 Flexibilitetsavrop  

Vid undersökningen av flexibilitetsavropen och hur de påverkar prognosfelet skapades en graf 

och MAPE samt RMSE räknades ut för fem eller tre intervall beroende på vilket år som 

undersöks. Grafen visar hur dayaheadprognosen och intradayprognosen förhåller sig till 

observationsvärdet vid timmar med avropad flexibilitet. All data sorterades för att endast visa 

timmar där flexibilitet levererats och de timmarna beräknades prognosfelet. Linjen utan flex 
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beskriver mängden flexibilitet som avropades, och prognosavvikelsen är baserad på 

observationsvärdet. 

MAPE och RMSE beräknades i totalt sex olika fall: Ingen avropad flexibilitet, Vid levererad 

flex och fyra olika nivåer av mängden levererad flexibilitet. Nivåerna baseras på att mängden 

levererad flexibilitet är över 1, 2 , 5 eller 10 procent av abonnemangsgränsen. 

Tabell 6 Antal timmar i respektive intervall för vintern 2020-2021 och vintern 2021-2022. 

Intervall 
Antal timmar 

Vintern 2020-2021 

Antal timmar 

Vintern 2021-2022 

Ingen avropad flexibilitet 2756 3439 

Vid levererad flex 199 66 

1% - 28 

2 % 162 - 

5 % 120 - 

10 % 55 - 
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5 Resultat   
Innan felkällorna började undersökas plottades det glidande medelvärdet för de senaste 48 

timmarna för båda vintrarna, vilket visas i figur 18 och 19.  

I början av vintern 2020-2021, mellan 1-20 november 2020, visades hur både DAP och IDP 

erhöll ovanligt höga prognosfel. Under början av november uppgick prognosfelet för DAP 

upp mot 20 procent och för IDP översteg prognosfelet 30 procent, se figur 18. För att inte 

extremvärdena under vintern 2020-2021 mellan den 1:a till 20:e november ska påverka 

resultatet, exkluderas dessa timmar från majoriteten av undersökningarna vid CoordiNets 

andra vinter. 

 

Figur 18 Glidande medelvärde med 72 timmars fördröjning för lastprognosfelet i Uppsala 

under vintern 2020-2021 

Vintern 2021-2022 påvisades en period i slutet av november som visade på högt prognosfel 

för DAP. Prognosfelet gick upp mot 18 procent, se figur 19. Men eftersom det endast 

inträffade under en kort period och endast för DAP kommer värdet inkluderas i de följande 

undersökningarna.  

 

Figur 19 Glidande medelvärde med 48 timmars fördröjning för lastprognosfelet i Uppsala 

under vintern 2020-2021. 
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Tabell 7 visar RAE under vintrarna 2020-2021 och 2021-2022 för Uppsala utifrån Expektras 

prognosutvärdering. Värdena är baserad på tidsintervallen av den första dagen varje månad till 

den första klockan 00:00 nästkommande månad, medan medelvärdet är räknat på första 

november till sista mars. Men det finns ett undantag med tidsintervallet under vintern 2020-

2021, där tidsintervallet sträcker sig mellan 20 november och 30 mars på grund av extra höga 

prognosfel första halvan av november. Enligt Expektras beräkningar är medelvärdet av 

prognosfelet mellan 5-7 procent för DAP och mellan 4-5 procent för IDP. Samtidigt går det 

att urskilja en procentenhetsförbättring under vintern 2020-2021 jämfört med vintern 2021-

2022. 

Tabell 7 RAE av lastprognosena skapade dayahead och intraday, för vintrarna 20/21 och 

21/22 i Uppsala. 

 2020-2021 2021-2022 

 DAP IDP DAP IDP 

Nov – Dec 6,04 % 4,54 % 8,96 % 5,47 % 

Dec – Jan 7,60 % 5,29 % 4,96 % 5,17 % 

Jan – Feb 5,08 % 3,16 % 5,15 % 4,98 % 

Feb – Mar 6,73 % 4,68 % 4,45 % 3,41 % 

Mar - Apr 7,25 % 5,88 % 5,02 % 3,91 % 

Medelvärde 6,56 % 4,68 % 5,69 % 4,62 % 

 

Följande avsnitt beskriver resultatet från undersökningen av de sju potentiella felkällorna.  

Felkällorna som undersökts i rapporten har delats upp i följande fyra grupper: Fel i inputdata, 

Utvärdering av kundportföljen, Ovanliga driftförhållanden och avsaknaden av återkoppling.  

Grupp 1: Fel i inputdata (beskriver hur felaktig indata kan generera osäkra prognoser)  

▪ Osäkerheten i väderprognoser (avsnitt 5.1.1)    

 

Grupp 2: Utvärdering av kundportföljen (beskriver hur nätområdets kundportfolion är av stor 

relevans för att öka förståelsen av hur lasten i området varierar, både för att förstå vilka 

aktörer som påverkar lasten och när aktörerna har en påverkan) 

▪ Variationer i lasten (avsnitt 5.2.1)       

▪ Stora aktörer – SGU:er (avsnitt 5.2.2)    

    

Grupp 3: Avvikande driftförhållanden, (träning av maskininlärning med icke-typiska värden) 

▪ Extremväder (avsnitt 5.3.1)       

▪ Planerade driftomläggningar (avsnitt 5.3.2)       

 

Grupp 4: Avsaknaden av återkoppling (beskriver förhållanden som kan påverka 

lastprognoserna eftersom det inte finns en återkoppling till maskininlärningen om att en 

felkälla inträffade) 

▪ Variationer i elpriser (avsnitt 5.4.1) 

▪ Flexibilitetsavrop (avsnitt 5.4.2)    
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Sammanfattningen av prognosavvikelsen (MAPE) för de olika felkällorna för CoordiNets 

andra och tredje vinter, 2020-2021 och 2021-2022 redovisas i figur 20. De värden som är 

markerade med rött visar när prognosavvikelsen är högre än värdet för hela perioden och de 

gröna värden visar hur prognosavvikelsen är lägre än prognosavvikelsen för hela perioden. I 

figur 20 redovisas inte driftomläggningarnas påverkan på prognosfelet. 

Största prognosavviken uppkommer när en SGU avviker från produktionsplanen, se figur 20. 

Felkällan ger en prognosavvikelse(MAPE) kring 15 procent för DAP när elpannans avvikelse 

från produktionsplanen är över tio procent av abonnemangsgränsen i Uppsala. Även 

flexibilitetsavrop redovisas ha en stor påverkan på prognosfelet där prognosavvikelsen uppgår 

mot 15 procent, med det redovisas endast för CoordiNets andra vinter (2020-2021). Samtidigt 

avropades endast 0,1 GWh flexibilitet under CoordiNets tredje vinter i jämförelse med 6,6 

GWh som avropades för CoordiNets andra vinter. 

 

Figur 20 Sammanställning över felkällornas MAPE för CoordiNets andra och tredje vinter. 

Sammanfattningen av spridningen av prognosfelet (RMSE)  för de olika felkällorna för 

CoordiNets andra och tredje vinter, 2020-2021 och 2021-2022 redovisas i figur 21. De värden 

som är markerade med rött visar när prognosavvikelsen är högre än värdet för hela perioden 

och de gröna värden visar hur prognosavvikelsen är lägre än prognosavvikelsen för hela 

perioden. 

MAPE 

 2020-2021  2021-2022 
Uppsala Uppsala  Uppsala Uppsala  

Observation Utan flex Observation Utan flex 

DAP IDP DAP IDP DAP IDP DAP IDP 

Avvikelser från 

temperaturprognos

Expektra 

> 1°C         6,75% 5,43% 6,74% 5,42% 

> 2°C         6,97% 5,32% 6,98% 5,33% 

> 3°C         7,35% 5,40% 7,37% 5,42% 

> 6°C         9,07% 6,30% 9,09% 6,33% 

Variationer i lasten 

Låg last 5-35% 8,13% 5,92% 8,12% 5,91% 6,96% 5,81% 6,96% 5,81% 

Last 35-65% 6,30% 5,48% 6,28% 5,46% 6,61% 5,39% 6,61% 5,39% 

Högt last 65-95% 6,20% 4,88% 5,65% 4,42% 5,67% 5,22% 5,65% 5,22% 

SGU:ers  

avvikelse från 

produktionsplanen 

 

> 0,1 17,25% 15,83% 14,74% 13,19% 15,12% 13,15% 15,12% 13,12% 

0,05< x <0,1 9,36% 7,57% 8,06% 6,82% 8,81% 9,21% 8,81% 9,21% 

0,005< x <0,05 6,95% 5,06% 6,79% 4,94% 6,99% 5,35% 6,99% 5,36% 

< 0,005 6,29% 4,74% 6,29% 4,75% 6,45% 5,42% 6,45% 5,42% 

Extremväder < -5 °C 6,68% 5,13% 5,70% 4,16% 6,81% 5,93% 6,81% 5,92% 

< -10 °C 6,30% 5,52% 5,13% 4,39% 5,25% 5,70% 5,23% 5,68% 

Extremväder 

förbättrad prognos 

< -5 °C         4,92% 5,88% 4,93% 5,89% 

< -10 °C         4,56% 5,45% 4,59% 5,49% 

Variationer i 

elpriset 

Lågt elpris 5-35% 8,86% 6,74% 8,78% 6,66% 7,01% 5,69% 7,02% 5,69% 

Elpris 35-65% 7,17% 5,60% 6,91% 5,34% 6,51% 5,53% 6,50% 5,52% 

Högt elpris- 65-95% 6,33% 5,17% 5,68% 4,61% 6,10% 5,29% 5,08% 5,28% 

Flexibilitetsavrop 

Ingen avropad flex 7,25% 5,68% 7,21% 5,64% 6,60% 5,55% 6,60% 5,55% 

All flex 10,07% 7,96% 5,32% 3,76% 5,94% 4,63% 5,63% 4,32% 

> 1 %         5,31% 4,21% 4,64% 3,93% 

> 2 % 11,07% 9,01% 5,26% 3,86%         

> 5 % 12,45% 10,24% 5,18% 3,74%         

> 10 % 15,13% 14,13% 4,88% 4,18%         

Hela perioden   7,30% 5,71% 7,00% 5,44% 6,59% 5,54% 6,58% 5,54% 
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Spridningen av prognosfelet ökar även den främst för SGU:ers avvikelse från 

produktionsplanen och vid flexibilitetsavrop. SGU:ers avvikelse från produktionsplanen visar 

en ökad spridning med över sex procentenheter från prognosspridningen under hela vintern 

och flexibilitetsavropen ökar spridningen med upp mot sju procentenheter.  

 

Figur 21 Sammanställning över felkällornas RMSE för CoordiNets andra och tredje vinter. 

Det går att se att avvikelsen och spridningen av prognosfelet ökar när flexibilitet avropas och 

när SGU:ers avvikelse från produktionsplanen, se figur 20 och 21. Följande avsnitt beskriver 

deskriptivt funnen skillnad i prognos avvikelse och spridning för de sju felkällor.  

 

5.1 Felaktig inputdata 
Gruppen ” Felaktig inputdata” beskriver hur felaktig indata kan generera osäkra prognoser. I 

avsnittet kommer osäkerheten i väderprognoser undersökas. Fel i väderprognoser behandlar 

en osäkerhet som Expektra inte kan styra över. Här exponeras komplexiteten med prognoser 

och maskininlärning. Även en ”perfekt” prognosmodell är beroende av korrekt indata, vid 

felaktig indata kommer modellen utforma en lastprognos som motsvarar ett utfall som skiljer 

sig från det verkliga, och därav kan prognosfel uppstå. Eftersom inget system är ”perfekt” 

måste man vara medveten om att situationer med felaktig indata kommer inträffa, det går inte 

att eliminera alla osäkerheter. Men genom att vara medveten av felkällan är det möjligt att 

RMSE 

 2020-2021  2021-2022 
Uppsala Uppsala  Uppsala Uppsala  

Observation Utan flex Observation Utan flex 

DAP IDP DAP IDP DAP IDP DAP IDP 

Avvikelser från 

temperaturprognos

Expektra 

> 1°C             6,46% 5,46% 

> 2°C             6,54% 5,39% 

> 3°C             6,40% 5,21% 

> 6°C             6,09% 4,91% 

Variationer i lasten 

Låg last 5-35% 7,35% 5,62% 7,32% 5,60% 5,98% 5,11% 5,98% 5,11% 

Last 35-65% 7,07% 6,26% 7,04% 6,25% 6,51% 5,47% 6,51% 5,47% 

Högt last 65-95% 7,70% 6,41% 7,08% 6,00% 6,64% 5,82% 6,64% 5,82% 

SGU:ers  

avvikelse från 

produktionsplanen 

 

> 0,1 15,76% 14,62% 14,28% 13,37% 12,40% 11,13% 12,40% 11,13% 

0,05< x <0,1 11,20% 9,68% 9,81% 9,02% 7,64% 7,88% 7,64% 7,88% 

0,005< x <0,05 7,25% 5,47% 7,10% 5,30% 6,50% 5,22% 6,50% 5,23% 

< 0,005 6,37% 4,98% 6,38% 5,00% 6,63% 5,54% 6,63% 5,54% 

Extremväder < -5 °C 8,46% 6,84% 7,24% 5,46% 8,09% 6,64% 8,09% 6,64% 

< -10 °C 8,31% 7,52% 6,41% 5,49% 6,81% 7,32% 6,81% 7,32% 

Extremväder 

förbättrad prognos 

< -5 °C         5,44% 6,35% 5,43% 6,34% 

< -10 °C         5,49% 6,74% 5,48% 6,67% 

Variationer i 

elpriset 

Lågt elpris 5-35% 8,46% 6,88% 8,40% 6,83% 6,51% 5,32% 6,52% 5,32% 

Elpris 35-65% 7,33% 6,07% 6,98% 5,78% 6,52% 5,56% 6,51% 5,55% 

Högt elpris- 65-95% 7,58% 6,55% 6,75% 5,84% 6,63% 5,74% 6,62% 5,74% 

Flexibilitetsavrop 

Ingen avropad flex 7,45% 6,24% 7,50% 6,31% 5,67% 5,50% 5,67% 5,50% 

All flex 11,75% 9,58% 7,19% 5,49% 6,09% 5,55% 6,31% 5,69% 

> 1 %         5,09% 4,76% 5,46% 4,97% 

> 2 % 12,56% 10,38% 7,23% 5,69%         

> 5 % 13,47% 11,24% 6,93% 5,51%         

> 10 % 13,92% 14,04% 5,44% 5,43%         

Hela perioden   7,70% 6,39% 7,34% 6,07% 6,72% 5,64% 6,72% 5,64% 
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hantera fall med felaktig indata. Bland annat genom att informera driften eller använda 

alternativa prognoser vid tillfällen felkällan inträffar.    

5.1.1 Osäkerheten i väderprognoser 

Eftersom lastprognoserna innehåller flera väderbaserade inputparametrar, som exempelvis 

temperatur, vindhastighet och solstrålning kan felaktiga väderprognoser generera felaktiga 

lastprognoser. Vädret, specifikt vindhastighet, är svårt att förutspå och prognoserna ändras i 

många fall kontinuerligt fram till observationstiden. I lastprognoserna som är skapade för 

Uppsala och Stockholm använder Expektra olika väderprognoser för att minimera 

lastprognosfelen som uppstår om en väderprognos saknas eller är felaktig. Bland annat hämtar 

Expektra väderprognoser från SMHI och norska motsvarigheten till SMHI, Yr, som sedan 

skickas in till lastprognosmodellerna (Åslund, 2022). 

Följande tabeller beräknar prognosfelet för både DAP och IDP. Men temperaturprognoserna 

är baserade på prognoser som är mellan 1-6 timmar gamla, vilket medför att det inte är 

temperaturprognoserna som använts i DAP. Temperaturprognoserna som används är de som 

använts för IDP, det vill säga Expektras temperaturprognoser.  

Tabell 8 redovisar avvikelsen (MAPE) för lastprognosfelet för de olika intervallen av 

temperaturavvikelsen. I tabellen framgår det om avvikelsen ökar eller minskar i förhållande 

till prognosavvikelsen för hela perioden. För IDP redovisar tabellen hur prognosfelet är 

relativt jämt i de olika intervallen för Expektras temperaturprognoser, med undantag för 

temperaturavvikelser över sex procent där skillnaden är 0,49 procentenheter. Men för SMHI:s 

temperaturprognoser minskar prognosfelet vid över 2 graders prognosfel.  DAP visar ingen 

stor skillnad för varken Expektras eller SMHI:s temperaturprognos, där varierar 

prognosavvikelsen med max 0,21 procentenheter. Men vid prognosfel över sex graders 

skillnad ökar prognosfelet med 0,89 procentenheter för Expektras temperaturprognos.  

Tabell 8 Lastprognosfelets MAPE-värde för lastprognoserna(Intraday och Dayahead) i 

Uppsala  för tre olika värden av temperaturprognosavvikelser. Värdena är baserad på data 

under vintern 2021-2022. Baserade på Expektras temperaturprognoser och prognosfelet mot 

utan flex: 

MAPE 

 

Uppsala 

Expektra 

Uppsala 

SMHI 

Antal timmar 

DAP IDP DAP IDP Expektra SMHI 

Hela perioden  6,58 %  5,54 % 6,58 % 5,54 % 3623 3623 

> 1°C - 0,04 - 0,14 - 0,09   0,08 2171 921 

> 2°C   0,09 - 0,16 - 0,21 - 0,81 1237 422 

> 3°C   0,14 - 0,17   0,00 - 0,56 636 68 

> 6°C   0,89   0,49 - - 88 - 

 

Tabell 9 visar spridningen av lastprognosfelet(RMSE-värdet)för de olika intervallerna av 

temperaturavvikelsen. I tabellen framgår det om avvikelsen ökar eller minskar i förhållande 

till spridningen(RMSE) för hela perioden. Tabell 9 visar hur RMSE minskar för de olika 

intervallen för Expektras prognos. DAP har varierande värden där temperaturer under en grad 

visar en större avvikelse än temperaturer under två graders temperaturprognosfel. För IDP 

minskar prognosfelet i varje intervall för att maximalt avvika 0,71 procentenheter från RMSE 

värdet för hela vinterperioden.  
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Men i SMHI:s temperaturprognos synliggörs ett mer varierande spridning. IDP visar en 

minskning för de första två intervallen för att därefter minska. Medan DAP visar en ökning i 

varje fall, men ökningen varierar mellan de olika intervallen. 

Tabell 9 Lastprognosfelets RMSE-värde för lastprognoserna(Intraday och Dayahead) i 

Uppsala  för tre olika värden av temperaturprognosavvikelser. Värdena är baserad på data 

under vintern 2021-2022. Baserade på Expektras temperaturprognoser och prognosfelet mot 

utan flex: 

RMSE 

Uppsala 

Expektra 

Uppsala 

SMHI 

DAP IDP DAP IDP 

Hela perioden 6,72 % 5,64 % 6,72 % 5,64 % 

> 1°C -0,26 -0,18 0,20 0,21 

> 2°C -0,18 -0,25 1,51 0,46 

> 3°C -0,32 -0,43 0,46 -0,34 

> 6°C -0,63 -0,73 - - 

 

Från tabell 8 och 9 går det inte att säga att avvikelser från väderprognoser medför ökat eller 

minskat lastprognosfel. Med undantaget att Expektras IDP visade på en minskad prognosfel 

med ökat prognosfel.  

Lastprognosfelets korrelation mellan DAP och IDP representeras i figur 22 och 23. Från figur 

21 är korrelationskoefficienten mellan prognosfelet för SMHI:s temperaturprognos när den 

överstiger två graders prognosfel och prognosfelet för DAP är 0,074 och för IDP är den 0,071. 

Vilket visar att det inte finns en stark korrelation. 

 

    

Figur 22 Avsaknad av korrelation mellan prognosfel av SMHI:s väderprognoser och 

respektive lastprognos(DAP och IDP). Visar sambandet för väderprognosfel över två grader. 

Den stora skillnaden mellan figur 22 och 23 är mängden datapunkter. Expektras prognoser har 

fler timmar med prognosavvikelser vilket beror på när prognosen är skapad. Båda figurerna 

visar många datapunkter under fyra procents prognosfel och färre datapunkter över sex 

procents prognosfel, samtidigt som flera datapunkter visar prognosfel nära noll för höga 
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temperaturprognosavvikelser. Därav kan ingen korrelation mellan prognosfel från 

temperaturprognoser och lastprognoser visas under vintern 2021-2022. 

Från figur 23 är korrelationskoefficienten mellan prognosfelet för Expektras 

temperaturprognos när den överstiger två graders prognosfel och prognosfelet för DAP är 

0,089 och för IDP är den 0,074. Vilket visar att det inte finns en stark korrelation. Vid 

temperaturavvikelser över 4 grader ökade korrelationskoefficienten till 0,1 för DAP och till 

0,89 för IDP. Men värdena visar fortfarande inte på en stark korrelation. 

 

       

Figur 23 Svag korrelationen mellan prognosfel av Expektras väderprognoser och respektive 

lastprognos(DAP och IDP). Visar sambandet för väderprognosfel över två grader. 

 

5.2 Utvärdering av kundportföljen 
För att få en bra lastprognos är det fundamentalt att utvärdera nätområdets kundportfolio för 

att förstå både när och hur aktörerna har en påverkan på lasten. Samtidigt är det viktigt att 

kontinuerligt utvärdera områdena eftersom nya beteendemönster kan uppstå eller nya 

industrier tillkomma eller avvecklas. När det kommer till att utvärdera kundportföljen 

kommer SGU:ernas påverkan på prognosfelet och variationer i lasten undersökas.   

5.2.1 Variationer i lasten  

Vid utvärdering av kundportföljen är det viktigt att förstå vad som påverkar lasten i området. 

Nedan undersöks huruvida Uppsalas prognosfel är påverkad av variationer i förbrukningen. 

Figur 24 visar hur lasten i Uppsala varierat under vintern 2020-2021 samt medelvärdet från de 

tre grupperna som är den 5-35 procent lägsta lasten (låg last), medel lasten vilket är de 

mittersta 35-65 procent och den 65-95 procent högsta lasten (hög last) för respektive vinter. 
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Figur 24 Lasten i Uppsala som procent av abonnemangsgränsen under vintern 2020-2021. 

Den blå linjen visar observationen om ingen flexibilitet hade avropats. De tre övriga linjerna 

beskriver medelvärdet av de tre grupperingarna av lasten, låg last, medel last och hög last. 

Figur 25 visar hur lasten i Uppsala varierat under vintern 2021-2022 samt medelvärdet från de 

tre grupperna.  

 

Figur 25 Lasten i Uppsala som procent av abonnemangsgränsen under vintern 2021-2022. 

Den blå linjen visar observationen om ingen flexibilitet hade avropats. De tre övriga linjerna 

beskriver medelvärdet av de tre grupperingarna av lasten, låg last, medel last och hög last. 

Vid undersökningen av hur prognosfelet förhåller sig till variationer i lasten undersöks 

avvikelsen (MAPE) och spridningen (RMSE) för DAP och IDP, i följande fyra tabeller. 

Tabell 10 visar hur prognosfelet varierade under vintern 2020-2021. Från tabellen visas hur 

högst prognosfel inträffar vid låg last, samt att det lägsta prognosfelet inträffade vid hög last. 

För DAP är det stor skillnad, 1,83 procentenheter, för gruppen med låg last och den mellersta 

och höga lasten. Mellan den mellersta och höga lasten skiljer sig prognosfelet i högre 

utsträckning utan flex, för observationsvärdet är skillnaden mellan grupperna endast 0,1 

procentenhet men vid utan flex är skillnaden 0,6 procentenheter. IDP visar inte en lika 

markant skillnad av prognosfelet vid variationer av lasten, även om en minskning av 

prognosfelet sker vid ökad last. Mellan den låga och mellersta gruppen skiljer MAPE med 

Timmar 

Timmar 
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0,44 procentenheter för att minska ytterligare 0,6 procentenheter till gruppen med högst last. 

Även för IDP är skillnaden av prognosfelet större vid undersökningen av utan flex, mellan låg 

last och mittenlasten är skillnaden 0,01 procentenhet större än för observationen. Men vid hög 

last minskas prognosfelet med 1,04 procentenheter, vilket är 0,44 procentenheter större än 

minskningen för observationen.  

Tabell 10 Prognosfelet beräknat som MAPE för de två olika prognosmodellerna och i 

jämförelse med observationen med och utan flexibilitet. Tabellen redovisar prognosfelet för 

Uppsalas prognoser under vintern 2020-2021. 

MAPE 

2020-2021 

Medelvärdet 

av lasten 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

[%] DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (låg last) 71 % 8,13 % 5,92 % 8,12 % 5,91 % 

35-65 % 85 % 6,30 % 5,48 % 6,28 % 5,46 % 

65-95 % (hög last) 96 % 6,20 % 4,88 % 5,65 % 4,42 % 

 

Vintern 2021-2022 visar samma trend som vintern 2020-2021 där de högsta prognosfelet 

inträffar vid låg last, och det lägsta prognosfelet inträffar vid hög last, se tabell 11. DAP 

minskar med totalt 1,29 procentenheter och IDP minskar med 0,59 procentenheter. Som i de 

övriga resultaten visar undersökningen för observationen med eller utan flex inte på stora 

skillnader. Tabellerna(10 och 11) visar att prognosavvikelsen för båda vintrarna påverkas av 

variationer i lasten och att DAP påverkas i högre grad än IDP. 

Tabell 11 Prognosfelet beräknat som MAPE för de två olika prognosmodellerna och i 

jämförelse med observationen med och utan flexibilitet. Tabellen redovisar prognosfelet för 

Uppsalas prognoser under vintern 2021-2022 

MAPE 

2021-2022 

Medelvärdet 

av lasten 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

[%] DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (låg last) 68 % 6,96 % 5,81 % 6,96 % 5,81 % 

35-65 % 78 % 6,61 % 5,39 % 6,61 % 5,39 % 

65-95 % (hög last) 88 % 5,67 % 5,22 % 5,65 % 5,22 % 

 

Beräkningar av spridningen av prognosfelet (RMSE) för de tre grupperna visas i tabell 12. I 

tabell 12 går det inte att se om spridningen av prognosfelet ökar eller minskar vid skillnader i 

lasten. Anledningen är eftersom storleken på spridningen varierar i samtliga fall förutom för 

IDP vid jämförelse av observationen, där ökar spridningen lite vid ökad last. Resultatet talar 

för att ingen grupp har ökad mängd extremvärden som ökar spridningen av RMSE värdet. 
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Tabell 12 Prognosfelet beräknat som RMSE för de två olika prognosmodellerna och i 

jämförelse med observationen med och utan flexibilitet. Tabellen redovisar prognosfelet för 

Uppsalas prognoser under vintern 2020-2021. 

RMSE 

2020-2021 

Medelvärdet 

av lasten 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

[%] DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (låg last) 71 % 7,35 % 5,62 % 7,32 % 5,60 % 

35-65 % 85 % 7,07 % 6,26 % 7,04 % 6,25 % 

65-95 % (hög last) 96 % 7,70 % 6,41 % 7,08 % 6,00 % 

 

Tabell 13 som visar spridningen(RMSE) för variationer i lasten under vintern 2021-2022. 

Tabellen visar att vid ökad last ökar prognosfelet gradvis i samtliga fall. För DAP minskade 

spridningen med 0,66 procentenheter mellan låg och hög last och för IDP var minskningen 

0,71 procentenheter.  

Tabell 13 Prognosfelet beräknat som RMSE för de två olika prognosmodellerna och i 

jämförelse med observationen med och utan flexibilitet. Tabellen redovisar prognosfelet för 

Uppsalas prognoser under vintern 2021-2022. 

RMSE 

2021-2022 

Medelvärdet 

av lasten 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

[%] DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (låg last) 68 % 5,98 % 5,11 % 5,98 % 5,11 % 

35-65 % 78 % 6,51 % 5,47 % 6,51 % 5,47 % 

65-95 % (hög last) 88 % 6,64 % 5,82 % 6,64 % 5,82 % 

 

Resultatet i tabell 12 och 13 talar mot varandra. I tabell 12 visas att variationer i lasten inte 

leder till en ökad spridning men i tabell 13 visas hur spridningen minskar vid ökad last. En 

stor skillnaden som kan påverka resultatet mellan vintrarna är gruppernas medelvärde av 

lasten. Vintern 2020-2021 var medelvärdet av lasten högre i samtliga grupper, med en 

skillnad på nästan tio procentenheter i respektive grupp. 

5.2.2 Significant Grid Users (SGU:er) 

Vid undersökning av kundportföljen är det viktigt att både inspektera vilka aktörer i 

nätområdet som har en påverkan, men även att lyfta blicken och undersöka vilka aktörer i 

närliggande områden som kan påverka stamnätstationerna (Åslund, 2022).  För att hitta 

aktörer i närliggande områden måste stamnätstationerna analyseras och därefter bör 

påverkansfaktorn som aktören har på olika stamnätstationer beräknas. I Uppsala undersöks 

specifikt elpannas påverkan på lastprognoserna. När elpannan körs på max står den för 20 

procent av abonnerad effekt i Uppsala, därav kan elpannans avvikelser från 

produktionsplanen bidra till ökade prognosfel. Därför kommer elpannans avvikelse från 

produktionsplanen undersökas, för att se hur stor påverkan den har på prognosfelet.   

Det har visats att elpannan ibland avviker från deras produktionsplan som skickats till 

Expektra. Antal avvikelser var högre under vintern 2020-2021 i jämförelse med vintern 2021-

2022. Det beror delvis på att elpannan inte använd lika ofta under vintern 2021-2022 som 

vintern året innan. Samtidigt som elpannans avvikelse under båda vintrarna nått en avvikelse 

upp mot 15 procent av Uppsalas summaabonnemang, se Appendix 1.  
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Figur 26 visar tre tydliga fall där elpannans avvikelse från planen och lastprognosfelet följer 

samma kurva. Första rutan visar på när elpannan visar en negativ avvikelse så minskade 

prognosfelet under samma tidsperiod, elpannans avvikelse är dock dubbelt så stor i jämförelse 

med lastprognosfelet. Andra rutan visar när elpannan visar en positiv avvikelse samtidigt som 

lastprognosfelet visar på ett positivt fel. I rutan når lastprognosfelet för IDP nästan upp till 

elpannans avvikelse. I det specifika fallet ser det ut som att elpannans avvikelse står för stor 

del av det totala prognosavvikelsen. I den tredje rutan visas en tidsperiod där elpannans 

avvikelser är minimala, under samma period är IDP avvikelse väldigt låg. Men för DAP 

redovisas en avvikelse närmare fem procent, vilket samtidigt är lägre än medelvärdet av 

lastprognosfelet för DAP. Figur 26 visar att IDP är påverkad av elpannans avvikelse i högre 

grad än DAP.  

  

Figur 26 Elpannans avvikelse från planen och det glidande medelvärde(24h) av prognosfelet 

för prognoserna IDP och DAP. Perioden som redovisas är mellan november 2020 till januari 

2021.  

I figur 27 visar två fall där elpannans avvikelse inte följer samma mönster som 

lastprognosfelet. I ruta fyra kan en av anledningarna bero av att flertalet (69 procent)  av 

elpannans flexibilitetsavrop vintern 2020-2021 inträffade mellan den 26 januari till den 18 

februari. Positiva värden av elpannans avvikelse visar att elpannans observation var lägre än 

produktionsplanen, vilket är vad som inträffar vid flexibilitetsavrop om avropet begär att 

elpannan minskar sin produktion. Eftersom prognosfelet representerar prognosen subtraherat 

med observationen visar negativa värden att observationen är högre än prognosen, det vill 

säga att prognosen underskattade lasten. Eftersom flertalet av flexibilitetsavropen inträffade 

under en längre tid och prognosen inte får återkoppling kring avropen kan det vara en 

anledning till att prognosen underskattar värdet. Utan återkoppling av flexibilitet försöker 

prognosen hitta samband till varför observationen var lägre än prognosen, därav sänks 

lastprognosen för dygnet efteråt vilket genererar ett negativt prognosfel.  

Under tidsramen av den femte rutan i figur 27 inträffade inga flexibilitetsavrop vilket gör att 

det inte kan vara en faktor till avvikelsen. Samtidigt inträffade enbart fyra timmar där 

elpannans avvikelse var positivt, därav är det mest troligt yttre faktorer som påverkade 

prognosfelet under den tidsramen och inte elpannans avvikelse även om det kan ha bidragit. 
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Figur 27 Elpannans avvikelse från planen och det glidande medelvärde(24h) av prognosfelet 

för prognoserna IDP och DAP. Perioden som redovisas är mellan januari 2021 till mars 

2021. 

Sista delen i undersökningen kring SGU:ers eller elpannans påverkan på prognosfelet visas i 

tabellerna nedan, där MAPE och RMSE beräknades. I undersökningen beräknades 

prognosfelet för båda vintrarna, där elpannans avvikelse är indelad i fyra intervall. De fyra 

intervallen är följande; avvikelsen är under 0,5 procent, avvikelsen är mellan 0,5-5 procent, 

avvikelsen är mellan 5-10 procent eller avvikelsen är över tio procent av Uppsalas 

summaabonnemang. 

Tabell 14 visar avikelsen(MAPE) för Uppsala under vinter 2020-2021. Tabellen visar hur 

prognosfelet är relativt konstant om elpannans avvikelse är under fem procent av lasten, då är 

avvikelsen kring 6,5 procent för DAP och kring fem procent för IDP. Men när elpannans 

avvikelse överskrider fem procent av lasten ökar prognosavvikelsen med 2,77 procentenheter 

för DAP och 2,51 procentenheter för IDP. Därefter om elpannans avvikelse är över tio 

procent ökar prognosavvikelsen med ytterligare 7,89 procentenheter för DAP och 8,26 

procentenheter för IDP. Tabell 14 tyder på att mindre avvikelser från elpannan inte har en 

tydlig påverkan på prognosfelet men vid avvikelser mellan 5-10 procent ökar prognosfelet lite 

för att ökas ytterligare vid avvikelser över tio procent. 

Tabell 14 MAPE för DAP, IDP och för elpannans avvikelse från produktionsplanen. Där x 

markerar elpannans avvikelse från produktionsplanen i procent av abonnemangsgränsen för 

Uppsala. Värdena baseras på perioden 20 november 2020 till 31 mars 2021. 

MAPE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

>0,1 17,25% 15,83% 14,74% 13,19% 

0,05< x <0,1 9,36% 7,57% 8,06% 6,82% 

0,005< x <0,05 6,95% 5,06% 6,79% 4,94% 

< 0,005 6,29% 4,74% 6,29% 4,75% 

 

Tabell 15 visar MAPE-värdet för Uppsala under vinter 2021-2022. Vintern 2021-2022 består 
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av färre timmar där elpannan används i jämförelse med vintern 2020-2022. Totalt är elpannan 

i drift ungefär 13 procent av timmarna vintern 2021-2022. Samtidigt visar tabell 15 på samma 

mönster som tabell 14 där prognosfelet för DAP och IDP ökar markant när elpannans 

avvikelser överskrider 10 procent av Uppsalas abonnemangsgräns. Samtidigt påbörjas 

ökningen av prognosfelet redan när elpannan avvikelse är mellan 5-10 procent. DAP ökar 

med 1,82 procentenheter när elpannans avvikelse är mellan 5-10 procent för att öka med 

ytterligare 6,31 procentenheter vid avvikelser över tio procent. För IDP är skillnaden 3,79 

procentenheter vid elpannans avvikelse mellan 5-10 procent- och ökar med 3,94 

procentenheter vid avvikelser över 10 procentenheter.  

Tabell 15 MAPE för DAP, IDP och för elpannans avvikelse från produktionsplanen under 

vintern 2021-2022. Där x markerar elpannans avvikelse från produktionsplanen i procent av 

abonnemangsgränsen för Uppsala. 

MAPE 

2021-2022 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

>0,1 15,12% 13,15% 15,12% 13,12% 

0,05< x <0,1 8,81% 9,21% 8,81% 9,21% 

0,005< x <0,05 6,99% 5,35% 6,99% 5,36% 

< 0,005 6,45% 5,42% 6,45% 5,42% 

 

Tabell 16 visar prognosfelet spridning(RMSE) under vintern 2020-2021 i Uppsala. I tabellen 

redovisas hur spridningen av prognosfelet ökar när elpannans avvikelse från 

produktionsplanen ökar. I Jämförelse med utan flex ökar spridningen av DAP mer och mer för 

respektive intervall. Mellan de två lägsta intervallen ökar RMSE med 0,72 procentenheter, 

mellan de två mittersta grupperna är ökningen 2,71 procentenheter och mellan 5-10 procents 

avvikelse och över tio procents avvikelse är skillnaden 4,47 procentenheter. Samma gäller för 

IDP där ökningen är 0,3 procentenheter, 3,72 procentenheter och därefter ökar prognosfelet 

med ytterligare 4,35 procentenheter. 

Tabell 16 RMSE för DAP, IDP och för elpannans avvikelse från produktionsplanen. Där x 

markerar elpannans avvikelse från produktionsplanen i procent av abonnemangsgränsen för 

Uppsala. Värdena baseras på perioden 20 november 2020 till 31 mars 2021.  

RMSE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

>0,1 15,76% 14,62% 14,28% 13,37% 

0,05< x <0,1 11,20% 9,68% 9,81% 9,02% 

0,005< x <0,05 7,25% 5,47% 7,10% 5,30% 

< 0,005 6,37% 4,98% 6,38% 5,00% 

 

Från undersökning av RMSE av vintern 2021-2022 redovisas värdena i tabell 17. I tabellen 

visas hur små avvikelser mellan 0,5-5 procenten inte ökar spridningen av prognosfelet. Men 

när elpannan avviker över fem procent ökar RMSE-värdet, DAP ökar med 1,1 procentenheter 

och IDP med 2,34 procentenheter. När elpannas avvikelse överstiger tio procent ökar 
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prognosfelets spridning med ytterligare 4,76 procentenheter för DAP och 3,25 procentenheter 

för IDP. 

Tabell 17 RMSE för DAP, IDP och för elpannans avvikelse från produktionsplanen under 

vintern 2021-2022. Där x markerar elpannans avvikelse från produktionsplanen i procent av 

abonnemangsgränsen för Uppsala. 

RMSE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

>0,1 12,40% 11,13% 12,40% 11,13% 

0,05< x <0,1 7,64% 7,88% 7,64% 7,88% 

0,005< x <0,05 6,50% 5,22% 6,50% 5,23% 

< 0,005 6,63% 5,54% 6,63% 5,54% 

 

Sammantaget i avsnitt 5.2.2 visas hur prognosfelet följer elpannans avvikelse från 

produktionsplanen. Både prognosavvikelsen och spridningen av prognosfelet påverkas om 

elpannas avvikelse är över fem procent av abonnemangsgränsen.  

 

5.3 Avvikande driftförhållanden 
Den tredje gruppen, Avvikande driftförhållanden, visar på bristen med maskininlärning. 

Maskininlärning använder en stor mängd data för att hitta mönster mellan olika faktorer, utan 

att någon ska behöva programmera datorn och beskriva var den ska leta efter mönster. Vid 

avvikande driftförhållanden finns inte en lika stora datasett för datorn att träna på, vilket 

kommer göra att prognoserna inte är lika säkra som vid förhållanden där stor mängd data 

finns tillgänglig. För att undersöka om avvikande driftförhållanden påverkar prognosfelet 

undersöks hur extremväder påverkar prognosfelet. 

5.3.1 Extremväder 

Vid extremväder (extra kalla dagar) finns få tidigare observationer. Prognoserna har inte 

tränas med relevant data vilket gör att prognoserna inte kan presterar lika bra. Men eftersom 

prognosmodellerna är specifika för olika områden, till stor del på grund av att det är olika 

kundportföljder och produktionsportföljder, måste modellerna tränas på data från den 

specifika platsen.  

Vid kalla temperaturer ökar generellt lasten, vilket medför att det finns ökad risk för 

överskridningar. Därför är det viktigt att öka kunskapen kring hur prognosfelet förhåller sig 

till extremväder. Bland annat för att se om prognosfelet i Uppsala påverkas av kyla eller 

temperaturvariationer. 

Vid undersökning av temperaturen i Uppsala påvisas fyra perioder där temperaturen gick 

under -5 grader och tre perioder där temperaturen underskred -10 grader under vintern 2020-

2021, se figur 28. Temperaturen understeg -5 grader under 12,9 procent av tiden och 

temperaturen understeg -10 grader under 3,4 procent av tiden.  



63 

 

Figur 28 Den uppmätta temperaturen i Uppsala mellan november och mars under vintern 

2020-2021. Där de blå rutorna indikerar perioder där temperaturen sjönk under -5 grader. 

Under vintern 2021-2022 understeg temperaturen -5 grader under 15,3 procent av tiden och 

temperaturen understeg -10 grader under 3,1 procent av tiden, se figur 29. Datamängderna för 

respektive vinter är relativt jämna. Men en skillnad mellan temperaturerna under CoordiNets 

andra och tredje vinter är att antal tillfällen när temperaturen sjönk snabbt ökade under 2021-

2022 i jämförelse med vintern 2020-2021, se figur 28 och 29. Under vintern 2021-2022 

skapades även en ny prognosmodell som skulle generera bättre prognoser vid kalla 

tempereraturer, specifikt för tillfällen där det plötsligt blev kallare snabbt. 

Prognosförbättringen började gälla den 6 december 2021. 

 

Figur 29 Den uppmätta temperaturen i Uppsala mellan 1 november 2021 till den 31 mars 

2022. Där den röda linjen markerar temperaturen -5 grader och den gula linjen markerar 

temperaturen – 10 grader.  

Först undersöktes prognosfelets korrelation med temperaturer under -5 och -10 grader. Från 

tabell 18 tydliggörs att prognosfelet i Uppsala inte korrelerar med låga temperaturer. Men 

efter prognosförbättringen går det att urskilja en ökad korrelation av prognosfelet och låga 

temperaturer, däremot är en korrelationskoefficient på ungefär 0,2 för lågt för att påstå att det 

finns en tydlig korrelation. Tabellen tydliggör även hur Plenninge korrelerar mer med kalla 

temperaturer än Bredåker. Men eftersom Uppsalas prognos består av summan av de två 



64 

stamnätstationernas prognoser, har prognosfelet i Uppsala ingen stark korrelation med låga 

temperaturer. 

Tabell 18 Korrelationskoefficienter mellan prognosfel och temperaturer under -5 grader eller 

-10 grader. 

 

 

 

 

 

 

Från tabell 19 går det att urskilja delvis hur prognosavvikelsen(MAPE) under de första 20 

dagarna har en stor påverkan på prognosfelet för hela perioden och delvis hur prognosfelet 

generellt minskar vid temperaturer under -5. Skillnaden av prognosavvikelsen för hela 

perioden och mellan 20 november till 31 mars är 1,21 procentenheter för DAP och 1,81 

procentenheter för IDP. 

Vid temperaturer under -5 grader minskar prognosavvikelsen med 1,3 procentenheter för 

DAP utan flex och 0,6 för DAP vid observationen. För IDP minskar prognosavvikelsen med 

1,28 procentenheter för DAP utan flex och 0,58 för DAP vid observationen. Men vid 

avvikelser för temperaturer under -10 grader minskar DAP ytterligare med 0,57 

procentenheter vid utan flex och med 0,38 vid observationen. Däremot ökar 

prognosavvikelsen för IDP vid temperaturer under -10 grader i jämförelse med avvikelsen vid 

under -5 grader. Prognosavvikelsen ökar med 0,23 procentenheter för utan flex och 0,39 

procentenheter vid observationen. En förklaring till skillnaden mellan observationen och utan 

flex kan vara att flexibilitet generellt avropats under de kalla perioderna, och att den avropade 

flexibiliteten eventuellt är orsaken till ökat prognosfel i kolumnerna för observationsvärdet.  

Tabell 19 Skillnaden på MAPE-värdet för olika extremtemperaturer, antingen under -5 

grader eller under -10 grader. Tabellen visar värdet för respektive prognosmodell både 

räknat mot det uppmätta värdet av lasten och mot lasten utan flex. Tabellen redovisar värden 

för vintern 2020-2021. 

MAPE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Hela perioden 8,51 % 7,52 % 8,26 % 7,29 % 

20 nov – 31 mar 7,30 % 5,71 % 7,00 % 5,44 % 

< -5 °C 6,68 % 5,13 % 5,70 % 4,16 % 

< -10 °C 6,30 % 5,52 % 5,13 % 4,39 % 

 

Tabell 20 redovisar spridningen av prognosfelet(RMSE) för vintern 2020-2021. Från tabellen 

visas en annan trend än för MAPE, i tabell 20 ökar spridningen av prognosfelet vid kalla 

temperaturer vid kolumnerna för observationsvärdet. Vid temperaturer under -5 grader ökade 

spridningen av prognosfelet med 0,76 procentenheter för DAP och med 0,45 procentenheter 

Korrelationskoefficient 
Bredåker Plenninge Uppsala 

DAP IDP DAP IDP DAP IDP 

2020-2021 (från 20 november) 

Totalt -0.0649 -0.0560 0.0726 -0.0068 0.0476 0.0433 

> -5°C 0.0917 -0.0400 0.0671 0.0715 0.1199 0.0113 

> -10°C 0.0222 -0.0201 -0.0468 0.1188 -0.0676 -0.1589 

2021-2022 (efter prognosförbättring) 

Totalt -0.0099 -0.0169 0.0599 0.0743 0.0224 0.0160 

> -5°C -0.1572 -0.0836 -0.4561 -0.2212 -0.2313 -0.1108 

> -10°C -0.0895 -0.1705 -0.5184 -0.3153 -0.2251 -0.2068 
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för IDP. Men vid perioder med temperaturer under -10 grader minskade prognosfelet med 

0,15 procentenheter för DAP i jämförelse med temperaturer under -5 grader. För IDP ökade 

spridningen med 0,68 procentenheter mellan temperaturer under -5 och -10 grader.  

Kolumnerna för utan flex visar hur prognosfelets spridning minskar vid extremväder. DAP 

visar en liten skillnad på 0,1 procentenheter mellan perioden 20 november – 31 mars och 

temperaturer under -5 grader. Samma jämförelse för IDP visar en skillnad på 0,61 

procentenheter. Vid -10 grader minskar DAP med 0,82 procentenheter men ökar med 0,03 

procentenheter för IDP. 

Skillnaden mellan observationen och utan flex vid temperaturer under -5 grader är 1,22 

procentenheter för DAP och 0,32 procentenheter för IDP. Vid flexibilitetsavrop blir 

skillnaden mellan prognosen och observationen större vilket leder till ett högre prognosfel. 

Det talar för att mer flexibilitet avropades under perioder med extra kalla temperaturer. Vilket 

stödjer antagandet att kalla temperaturer leder till högre last i Uppsala, vilket därefter leder till 

flertalet potentiella överskridningar som hanterats via flexibilitetsavrop.  

Tabell 20 Skillnaden på RMSE-värdet för olika extremtemperaturer, antingen under -5 grader 

eller under -10 grader. Tabellen visar värdet för respektive prognosmodell både räknat mot 

det uppmätta värdet av lasten och mot lasten utan flex. Tabellen redovisar värden för vintern 

2020-2021. 

RMSE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Hela perioden 8,72 % 7,78 % 8,48 % 7,57 % 

20 nov – 30 mar 7,70 % 6,39 % 7,34 % 6,07 % 

< -5 °C 8,46 % 6,84 % 7,24 % 5,46 % 

< -10 °C 8,31 % 7,52 % 6,41 % 5,49 % 

 

Vintern 2020-2021 går det inte att dra en tydlig slutsats om kalla temperaturer påverkar 

prognosfelet. Men det går att se att fler flexibilitetsavrop sker vid kalla temperaturer vilket ger 

en påverkan på prognosfelet.  

Vintern 2021-2022 uppvisades inte en period i början där prognosfelet är märkvärt högre som 

under vintern 2020-2021. Därav redovisas endast tre olika perioder i tabellerna för vintern 

2021-2022; hela perioden som referens, timmar med temperatur under -5 grader samt timmar 

med temperatur under -10 grader.  

Tabell 21 redovisar prognosavvikelsen(MAPE) under vintern 2021-2022. I tabellen ökar 

prognosavvikelsen vid temperaturer under - 5 grader i jämförelse med för hela perioden, 

ökningen är 0,22 procentenheter för DAP och 0,38 procentenheter för IDP. Vid temperaturer 

under -10 minskar prognosavvikelsen för DAP men för IDP är den fortfarande högre än för 

hela perioden. Till skillnad mot vintern 2020-2021 visar undersökningens första två kolumner 

jämfört mot utan flex inte en stor skillnad. Orsaken kan bero på att antalet flexibilitetsavrop 

under vintern 2021-2022 var betydligt färre i jämförelse med under vintern 2020-2021. Tabell 

20 visar inte att prognosavvikelsen påverkas av extremväder vintern 2021-2022. 
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Tabell 21 Skillnaden på MAPE-värdet för olika extremtemperaturer, antingen under -5 

grader eller under -10 grader. Tabellen visar värdet för respektive prognosmodell både 

räknat mot det uppmätta värdet av lasten och mot lasten utan flex. Tabellen redovisar värden 

för vintern 2021-2022. 

MAPE 

2021-2022 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Hela perioden 6,59% 5,54% 6,58% 5,54% 

< -5 °C 6,81% 5,93% 6,81% 5,92% 

< -10 °C 5,25% 5,70% 5,23% 5,68% 

 

Under vintern 2021-2022 skapade Expektra en uppdaterad prognosmodell med syftet att 

bättre prognostisera lasten vid kallt väder och när temperaturen sjunker snabbt. Figur 29 

illustrerar flertalet tillfällen under vintern 2021-2022 där temperaturen sjönk snabbt. Den 

uppdaterade prognosen började användas den 6 december 2021 och användes perioden ut 

fram till den 31 mars 2022.  

Tabell 22 visar hur prognosavvikelsen minskade i jämförelse med tabell 21. För temperaturer 

under -5 grader minskade prognosfelet med 1,88 procentenheter för DAP och med 0,03 

procentenheter för IDP. Prognosförbättringen påverkade därav främst DAP. Däremot kan inte 

tabell 22 visa att prognosförbättringen bidrog till att ett samband mellan prognosfel och 

extremväder uppstod.  

Tabell 22 Skillnaden på MAPE-värdet för olika extremtemperaturer, antingen under -5 

grader eller under -10 grader. Tabellen visar värdet för respektive prognosmodell både 

räknat mot det uppmätta värdet av lasten och mot lasten utan flex. Tabellen redovisar värden 

för efter prognosförbättringen genomfördes 6 december 2021 fram till 31 mars 2022. 

MAPE 

Förbättrade prognosen 

2021-2022 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Hela perioden 5,73% 5,40% 5,72% 5,40% 

< -5 °C 4,92% 5,88% 4,93% 5,89% 

< -10 °C 4,56% 5,45% 4,59% 5,49% 

 

Ytterligare undersöktes spridningen av prognosfelet (RMSE-värdet) för lastprognoserna under 

vintern 2021-2022. I tabell 23 ökar spridningen vid temperaturer under -5 grader, med 1,37 

procentenheter för DAP och 1 procentenhet för IDP. Men därefter minskar spridningen för 

DAP med 1,25 procentenheter vilket resulterar i nästan samma spridningen som för hela 

perioden. För IDP fortsätter spridningen öka med 0,68 procentenheter. I tabell 23 synliggörs 

ingen tydlig skillnad mellan värdena för observationen med eller utan flex. Anledningen beror 

som tidigare nämnt på att färre flexibilitetsavrop genomfördes.  
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Tabell 23 Skillnaden på RMSE-värdet för olika extremtemperaturer, antingen under -5 grader 

eller under -10 grader. Tabellen redovisar värden för vintern 2021-2022. 

RMSE 

2021-2022 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Hela perioden 6,72% 5,64% 6,72% 5,64% 

< -5 °C 8,09% 6,64% 8,09% 6,64% 

< -10 °C 6,81% 7,32% 6,81% 7,32% 

 

Tabell 24 redovisar att RMSE-värdet minskade efter den förbättrade prognosmodellen. 

Speciellt DAP förbättrades efter den 6 december, förbättringen vid under – 5 grader blev 2,65 

procentenheter för DAP och 0,29 procentenheter för IDP. Prognosförbättringen påverkade 

därav främst DAP. Från tabellerna visas hur IDP:s spridning av prognosfelet kontinuerligt 

ökade vid kallare väder, men att DAP inte visade ett samband. 

Tabell 24 Skillnaden på RMSE-värdet för olika extremtemperaturer, antingen under -5 grader 

eller under -10 grader. Tabellen redovisar värden för efter prognosförbättringen 

genomfördes 6 december 2021 fram till 31 mars 2022. 

RMSE 

Förbättrade prognosen 

2021-2022 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Hela perioden 5,68% 5,51% 5,67% 5,50% 

< -5 °C 5,44% 6,35% 5,43% 6,34% 

< -10 °C 5,49% 6,74% 5,48% 6,67% 

 

Undersökningen visar inte att extremväder påverkar prognosavvikelsen(MAPE) men att 

spridningen av prognosfelet(RMSE) ökar vid kalla temperaturer för IDP, men inte för DAP. 

Sambandet är tydligast CoordiNets tredje vinter, men inte lika starkt den andra vinter. 

Samtidigt som ingen distinkt korrelation kunde synliggöras vid låga temperaturer.  

 

5.4 Avsaknaden av återkoppling 
Sista gruppen, avsaknaden av återkoppling, beskriver förhållanden eller faktorer som är 

återkommande men kan påverka lastprognoserna antingen i framtiden eller för att det inte 

finns någon återkoppling till prognosen kring vad felkällan beror av. I avsnittet undersöks 

flexibilitetsavrop, variationer i elpriser och planerade driftomläggningar. 

5.4.1 Planerade driftomläggningar 

Planerade driftomläggningar kan påverka prognosfelet eftersom det skapar avvikande 

nätkonfigurationer och påverkar på hur strömmarna flyter i elnätet. Nätkonfigurationen 

beskriver hur elnätet är uppkopplat.  Vid planerade driftomläggningar kan strömmarna i 

elnätet börja flyta på andra sätt än vad som är tänkta, vilket kan skapa avvikelser i prognosen. 

Speciellt med tanke på att Expektra inte får återkoppling på när en driftomläggning är 

planerad att ske eller när den har inträffat.  
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Exempelvis med fallet för prognoser i Uppsalas nät har det under projektet CoordiNet visats 

att prognoserna blir mer tillförlitliga om de två stamnätsstationerna använder varsin prognos 

som därefter adderas ihop (istället för att göra en gemensam prognos för Uppsala). Även när 

stamnäststationerna prognostiseras enskilt, skapas det en felkälla hos den andra stationen om 

ena stamnätsstationen skulle stängas av eller stöta på problem. Om bara den ena 

stamnätstationen används kommer majoriteten av elen som ska till Uppsala transporteras 

genom den stamnätstationen. Vilket innebär en ovanlig nätkonfiguration kan resultera i att 

modellerna skapa orimliga prognoser eftersom detta är ett läge modellen inte har tränats för. 

Eftersom att maskinlärning ständigt letar nya sammanband kan modellen även prognosera 

extremvärden veckan efteråt, även när båda stamnätstationerna är i drift.  

För att undersöka om driftomläggningarna har en påverkan på prognosfelet har det glidande 

medelvärdet för de senaste 72 timmarna plottats för hela vinterperioden, både för vintern 

2020-2021 och vintern 2021-2022. Nedan undersöks fyra exempel på driftomläggningar och 

hur de påverkar det glidande medelvärdet innan, under och efter. I samtliga fall visar den blå 

rutan tiden där driftomläggningen planerades ske, från när den planerades starta tills den 

planerades avslutas. Under tidsperioden i den blå rutan inträffade en driftomläggning som 

påverkade lasten i en av Uppsalas stamnätstationer 

Två av driftomläggningarna visade en tydlig påverkan på prognosfelet, både för DAP och 

IDP. De två driftomläggningarna gav en markant ökning av prognosfelet efter att 

driftomläggningen planerades att avslutas, se figur 30 och 31. I båda figurerna visas ett ökat 

prognosfelet under ungefär tre dygn innan felet sjunker igen. Från graferna synliggörs även 

hur DAP är påverkad i högre grad än IDP. 

 

Figur 30 Visar det glidande medelvärdet av de tidigare 72 timmarna för prognosfelet från 

dayahead- och intradayprognoserna. Den blå rutan markerar tiden där en driftomläggning 

var planerad att genomföras.  
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Figur 31 Visar det glidande medelvärdet av de tidigare 72 timmarna för prognosfelet från 

dayahead- och intradayprognoserna. Den blåa rutan markerar tiden där en driftomläggning 

var planerad att genomföras.  

Men alla driftomläggningar som undersöktes visar inte en lika tydlig påverkan på 

prognosfelet som i figur 30 och 31. Ett tillfälle när en driftomläggning visade på en tydlig 

avvikelse av lasten i en av stamnätstationerna, men inte påverkar prognosfelet lika tydligt 

visas i figur 32. Prognosfelet börjar öka under driftomläggningen och därefter fortsätter öka, 

men att det beror av den planerade driftomläggningen går inte att tydligt urskilja från figuren.  

 

Figur 32 Visar det glidande medelvärdet av de tidigare 72 timmarna för prognosfelet från 

dayahead- och intradayprognoserna. Den blåa rutan markerar tiden där en driftomläggning 

var planerad att genomföras. 

Två av driftomläggningarna som undersöktes startade samma datum men den ena 

driftomläggningen avslutades tidigare än den andra, se figur 33.  På ett möte med en 

driftsplanerare framkom att driftomläggningen i den mörkblå rutan endast bestod av två 

kortare omkopplingar av nätet. Det betyder att avvikande nätkonfigurationer endast inträffade 

i början och i slutet av den mörkblå rutan. Driftomläggningen i första rutan kan därav vara en 

förklaring av varför prognosfelet ökar under två tillfällen. Men för den längre 

driftomläggningen kunde inte ett tydligt mönster på när eller om avvikande nätkonfigurationer 

inträffade. Samtidigt visar figur 33 att endast DAP är påverkad av driftomläggningarna. 
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Figur 33 Visar det glidande medelvärdet av de tidigare 72 timmarna för prognosfelet från 

dayahead- och intradayprognoserna. Den blåa rutan markerar tiden där en driftomläggning 

var planerad att genomföras. 

 

Från figurerna går det att se att driftomläggningar kan ha en påverkan på prognosfelet och att 

det prognosfelet kan hålla i sig i upp mot tre dagar efter driftomläggningens slut. Men det går 

inte att dra slutsatsen att det sker i alla fall, eftersom figur 32 inte påvisade samma tydliga 

resultat. 

Vidare, för undersökningen kring prognosavvikelsen(MAPE) och spridningen av prognosfelet 

(standardavvikelsen) hos lastprognosfelet före, under och efter driftomläggningen 

analyserades fem planerade underhåll. När det kommer till MAPE-värdet jämfördes 

lastprognosfelet före de planerade driftomläggningarna med under och efter 

driftomläggningen.  

Tabell 25 visar att för DAP ökade prognosfelet för alla fem fall under driftomläggningen och i 

fyra av fem fall ökade prognosfelet även efter driftomläggningen. Det går att se en tydlig 

ökning både under och efter driftomläggningen för DAP. Medelvärdet av MAPE-värdet visar 

höga tal, med en ökning kring 10 procentenheter, 9,74 procentenheter under 

driftomläggningen och med 13,31 procentenheter efter. Orsaken till den höga ökningen kan 

delvis bero av att några av driftomläggningarna inträffade i november 2020, vilket var en 

period av ovanligt höga prognosfel. Samtidigt kunde en tydlig ökning synliggöras i alla fyra 

fall. För IDP fanns en ökning i tre av fem fall både under och efter driftomläggningen, men i 

jämförelse med DAP var ökningen av medelvärdet endast kring 1,5 procentenheter, 1,54 

procentenheter under driftomläggningen och med 1,23 procentenheter efter. 

Tabell 25 Jämförelse av MAPE av lastprognosernas(dayahead och intraday), där 

medelvärdet tre dagar innan jämförs med under driftomläggningen och tre dagar efter den 

planerade driftomläggningen. 

MAPE 
 

Antal fall 
Medelvärde av ökning i 

procentenheter 

Dayahead 
Under ökade 5 av 5 9,74 

Efter ökade 4 av 5 13,31  

Intraday 
Under ökade 3 av 5 1,54 

Efter ökade 3 av 5 1,23 
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För att se om flexibilitetsavrop kunde vara en orsak till ökningen av medelvärdet som 

synliggjordes i tabell 25, undersöktes MAPE-värdet för observationen utan flex. Från tabell 

26 går det att se en minskning av prognosavvikelsens(MAPE-värdets) medelvärde vid analys 

av prognosfelet av observationen utan flex. Medelvärdet av ökningen för DAP var 4,78 

procentenheter under driftomläggningen och 4,63 procentenheter efter, vilket fortfarande visar 

på en betydande ökning av prognosavvikelsen. IDP visade inte en ökning av 

prognosavvikelsen vid eller under en driftomläggning. Tabellen visar hur antingen 

flexibilitetsavrop behövde eller avropades på grund av driftomläggningen eller att 

driftomläggningen inträffade vid en period av hög förbrukning. 

Tabell 26 Jämförelse av MAPE av lastprognosernas(dayahead och intraday), där 

medelvärdet tre dagar innan jämförs med under driftomläggningen och tre dagar efter den 

planerade driftomläggningen. För Prognosfelet i Uppsala, räknat utan flex 

MAPE 
 

Antal fall 
Medelvärde av ökning 

i procentenheter 

Dayahead 
Under ökade 4 av 5 4,78 

Efter ökade 4 av 5 4,63 

Intraday 
Under ökade 1 av 5 0,87 

Efter ökade 2 av 5 0,03 

 

Tabell 27 visar på jämförelse av standardavvikelsen, spridningen av prognosfelet, under och 

efter driftomläggningen. Från tabell 27 synliggörs hur standardavvikelsen för DAP ökade i tre 

av fem fall. Det talar för att prognoserna hade svårare att prognostisera lasten under och efter 

driftomläggningarna, eftersom prognosfelet varierade i större grad. Medelvärdet av ökningen 

av standardavvikelsen var 6,74 respektive 6,43 procentenheter för DAP under respektive efter 

driftomläggningen. Medan IDP endas ökade i två eller ett fall och med 1,79 respektive 1,26 

procentenheter för under respektive efter driftomläggningen.  

Tabell 27 Jämförelse av standardavvikelsen av lastprognosernas(dayahead och intraday), där 

medelvärdet tre dagar innan jämförs med under driftomläggningen och tre dagar efter den 

planerade driftomläggningen. 

Standardavvikelsen  Antal fall Medelvärde av ökning 

i procentenheter 

Dayahead Under ökade 3 av 5 6,74 

Efter ökade 3 av 5 6,43 

Intraday Under ökade 2 av 5 1,79 

Efter ökade 1 av 5 1,26 

 

Därefter undersöktes även standardavvikelsen för prognosfelet av observationen utan flex. I 

tabell 28 synliggörs hur standardavvikelsen för DAP ökade i fyra av fem fall vid jämförelsen 

mot utan flex genomfördes. Även om fler fall påvisade en ökning var medelvärdet av 

ökningen mycket lägre än i tabell 27. För DAP var medelvärdet av standardavvikelsen kring 

två procentenheter, 1,82 procentenheter under och 2,38 procentenheter efter, och för IDP var 

medelvärdet av standardavvikelsen närmare en procent, 1,39 procentenheter under och 0,83 

procentenheter efter. Tabellen tyder på att flexibilitetsavrop inträffade både under och efter 

några av driftomläggningarna vilket kan ha en påverkan på prognosfelet.  
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Tabell 28 Jämförelse av standardavvikelsen av lastprognosernas(dayahead och intraday), där 

medelvärdet tre dagar innan jämförs med under driftomläggningen och tre dagar efter den 

planerade driftomläggningen. För Prognosfelet i Uppsala, räknat utan flex 

Standardavvikelsen 
 

Antal fall 
Medelvärde av ökning 

i procentenheter 

Dayahead Under ökade 4 av 5 1,82 

Efter ökade 4 av 5 2,38 

Intraday Under ökade 1 av 5 1,39 

Efter ökade 2 av 5 0,83 

 

Undersökningen visar hur planerade driftomläggningar i flera fall påverkar lastprognosfelet. 

Ytterligare visades hur DAP påverkas i högre grad än IDP.  

 

5.4.2 Elpriser 

Det andra återkommande förhållandet som beskrivs behandlar variationer i elpriset. Elpriserna 

är idag ingen inputparameter till lastprognoserna, men nedan undersöks huruvida variationer i 

elpriserna eventuellt har påverkan på lastprognosfelet. Elpriserna har tidigare inte ansetts 

påverka lasten i ett elområde, men efter att samhället blir mer elektrifierat kan elpriserna 

eventuellt komma att påverka lasten. Bland annat kan variationer i elpriset medföra nya 

mönster för exempelvis uppvärmning och elbilsladdning.  

Från figurerna 34 och 35 synliggörs hur elpriset varierade under vintrarna för respektive 

period. En stor skillnad mellan figurerna är värdena på y-axeln. Under vintern 2020-2021 

uppgick spotpriset som högst till 2500 sek/MWh medan under vintern 2021-2022 var priset 

uppe över 7000 sek/MWh.  

 

Figur 34 Spotpriserna under vintern 2020-2021 samt tre olika medelvärdena av sportpriserna 

för de 5-35 % lägsta priserna, de 35-65% högsta elpriserna samt 65-95% av de högsta 

elpriserna. 

I figurerna 34 och 35 går det att urskilja perioder där elpriset ökade. Under både 2020-2021 

och vintern 2021-2022 var elpriserna extra höga under november till mitten av december. 

Ytterligare vid undersökning av medelpriset för de högsta 65-95% av timmarna var spotpriset 
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595 sek/MWh vintern 2020-2021 men under vintern 2021-2022 tredubblades medelvärdet till 

1893 sek/MWh. Medelpriset för timmarna med elpris det 35-65 % högsta elpriset framgick ett 

medelpris på 384 sek/MWh vintern 2020-2021 men under vintern 2021-2022 ökade 

medelpriset också nästan tre gånger till 1054 sek/MWh. Timmarna med det 5-35% lägsta 

priset var någorlunda jämt båda vintrarna, med 207 sek/MWh respektive 280 sek/MWh. 

Figur 35 Spotpriserna under vintern 2021-2022 samt tre olika medelvärdena av sportpriserna 

för de 5-35 % lägsta priserna, de 35-65% högsta elpriserna samt 65-95% av de högsta 

elpriserna. 

För att analysera om variationer i elpriset påverkar prognosfelet har MAPE och RMSE 

räknats ut för båda vintrarna. Från tabell 29 visas i samtliga fall att prognosfelet minskar med 

ökade elpriser. För DAP visade skillnaden mellan de lägsta och högsta elpriserna vara större 

än för IDP. DAPs medelvärde av prognosfelet mellan de lägsta och högsta elpriserna 

varierade med 3,1 procentenheter medan IDPs medelvärde av prognosfelet varierade med 2,1 

procentenheter. Ytterligare tydliggörs att det högsta prognosfelet inträffar vid låga elpriser. 

En skillnad på värdena för med och utan flex är att mängden flexibilitetsavrop ökar med 

ökade elpriser. Vid lågt elpris är skillnaden för både DAP och IDP med observation och utan 

flex 0,08 procentenheter. Därefter för de mellersta elpriserna är skillnaden 0,26 

procentenheter för DAP och 0,24 procentenheter för IDP. Slutligen vid högt elpris är 0,65 

procentenheter för DAP och 0,56 procentenheter för IDP. Det talar för att ökat elpris och ökad 

last hänger ihop, vilket leder till att fler flexibilitetsavrop genomförs.  

Tabell 29 Prognosfelets MAPE-värde vid tre olika grupper av elpriset. Från det 5-35% lägsta 

elpriset till det 65-95% högsta elpriset. Värdena representerar prognosfelet vintern 2020-

2021 i Uppsala från den 20 november. 

MAPE 

2020-2021 

Elpris 
Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

sek/kW DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (lågt elpris) 206,6 8,86 % 6,74 % 8,78 % 6,66 % 

35-65 % 383,9 7,17 % 5,60 % 6,91 % 5,34 % 

65-95 % (högt elpris) 595,1 6,33 % 5,17 % 5,68 % 4,61 % 
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Även under 2021-2022 tydliggörs hur prognosfelet minskar med ökade elpriser. Tabell 30 

visar samma mönster som tabell 29, men under 2021-2022 var inte minskningen av 

prognosfelet vid ökade elpriser lika stort. DAPs medelvärde av prognosfelet mellan de lägsta 

och högsta elpriserna varierade med 0,9 procentenheter medan IDPs medelvärde av 

prognosfelet varierade med 0,4 procentenheter. Vilket stödjer antagandet att 

prognosavvikelsen minskar vid ökade elpriser, även om resultatet visar att sambandet inte är 

lika starkt som för vintern 2020-2021. 

Notera den stora skillnaden av priserna för gruppen 35-65 procent och 65-95 procent i 

jämförelse med den tidigare vintern, vilket kan påverka resultatet. Samtidigt förbättrades 

prognosfelet vintern 2021-2022 för de lägsta priserna i jämförelse med 2020-2021, DAP 

förbättrades med 1,76 procentenheter och IDP med 0,97 procentenheter.  

Tabell 30 Prognosfelets MAPE-värde vid tre olika grupper av elpriset. Från det 5-35% lägsta 

elpriset till det 65-95 % högsta elpriset. Värdena representerar prognosfelet vintern 2021-

2022 i Uppsala. 

MAPE 

2021-2022 

Elpris 
Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

sek/kW DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (lågt elpris) 279,7 7,01 % 5,69 % 7,02 % 5,69 % 

35-65 % 1054,3 6,51 % 5,53 % 6,50 % 5,52 % 

65-95 % (högt elpris) 1892,6 6,10 % 5,29 % 6,08 % 5,28 % 

 

Att MAPE-värdet minskar med ökade elpriser synliggjordes under båda vintrarna trots stora 

variationer av medelvärdet av elpriserna för de olika grupperna. Ytterligare undersöktes även 

RMSE värdet för båda vintrarna i tabellerna 31 och 32.  

Tabell 31 representerar prognosfelets spridning (RMSE-värdet) under vintern 2020-2021. 

Från tabellen går det att urskilja två stora slutsatser, delvis att RMSE är som störst när elpriset 

är lägst och delvis att jämförelse mot observation utan flex ger en ytterligare minskning av 

elpriset i samtliga grupper. Samtidigt visar RMSE värdet inte en tydlig ökning eller 

minskning av prognosfelet vid ökade elpriser.  

Tabell 31 Prognosfelets RMSE-värde vid tre olika grupper av elpriset. Från det 5-35% lägsta 

elpriset till det 65-95% högsta elpriset. Värdena representerar prognosfelet vintern 2020-

2021 i Uppsala, från den 20 november. 

RMSE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (lågt elpris) 8,46 % 6,88 % 8,40 % 6,83 % 

35-65 % 7,33 % 6,07 % 6,98 % 5,78 % 

65-95 % (högt elpris) 7,58 % 6,55 % 6,75 % 5,84 % 

 

Tabell 32 visar att RMSE-värdet för DAP inte heller kan visa en tydlig ökning eller 

minskning vid variation i elpriset. Vintern 2021-2022 var RMSE relativt stabilt oavsett vilken 

elprisgrupp som undersöktes, där DAP varierade med 0,11 procentenheter och IDP ökade 

med ökat elpris med totalt 0,42 procentenheter. 
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Tabell 32 Prognosfelets RMSE-värde vid tre olika grupper av elpriset. Från det 5-35% lägsta 

elpriset till det 65-95% högsta elpriset. Värdena representerar prognosfelet vintern 2020-

2021 i Uppsala. 

RMSE 

2021-2022 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

5-35 % (lågt elpris) 6,51 % 5,32 % 6,52 % 5,32 % 

35-65 % 6,52 % 5,56 % 6,51 % 5,55 % 

65-95 % (högt elpris) 6,63 % 5,74 % 6,62 % 5,74 % 

 

Tabellerna visar att prognosavvikelsen minskar med ökat elpris, även om minskningen inte 

kan visas lika starkt under båda vintrarna. Samt att spridningen av prognosfelet inte påverkas 

av variationer i elpriserna. Men undersökningen styrker antagandet att elpriser ökar vid ökad 

last, vilket kunde urskiljas genom att jämföra värdena vid observation och utan flex under 

CoordiNets andra vintern(2020-2021). 

5.4.3 Flex 

Tidigare i undersökningarna av andra potentiella felkällor till prognoserna har undersökningar 

genomförts på observationen med och utan flex. Där visas att i samtliga fall har prognosen 

förbättrats när prognosen jämförs mot observationen utan flexibilitet. Samtidigt undersöks 

flexibilitetsavropen ytterligare nedan.   

Figur 36 visar timmar där flexibilitet avropats och prognosfelet för DAP och IDP i 

förhållande till observationen. I figuren synliggörs hur prognosfelet och flexibilitetsavropen 

följer samma kurva, vilket talar för att flexibilitetsavrop skapar ett ökat prognosfel. 

 

Figur 36 Hur dayaheadprognosen och intradayprognosen förhåller sig till 

observationsvärdet vid timmar med avropad flexibilitet. 
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Nedanför visas tabellerna 33 och 34 som redovisar prognosfelet vid ökad mängd avropad 

flexibilitet. Intervallen beskriver mängden flexibilitet i förhållande till abonnemangsgränsen, 

och redovisas i procent.  

Från tabell 33 redovisas prognosavvikelsen(MAPE) för de olika intervallerna, både 

prognosfelet i förhållande till observationen och till observationen utan flex. Tabellen 

tydliggör hur prognosfelet ökar vid timmar med avropad flexibilitet, speciellt i 

undersökningen mot observationen. Prognosavvikelsen uppgår till 15,13 respektive 14,13 

procent vid timmar där mängden flexibilitet som avropats överstiger tio procent av 

abonnemangsgränsen. Men även för intervallet all flex visas ett prognosfel på 10,07 

respektive 7,96 procent för DAP respektive IDP.  

I jämförelse med kolumnen utan flex går det att se en stor skillnad. Vid all flex minskar 

prognosfelet med 4,75(DAP) respektive 4,2(IDP) procentenheter om värdet för observationen 

och utan flex jämförs. Vid flexibilitetsavrop över tio procent är skillnaden 10,25 

procentenheter för DAP och 9,95 procentenheter för IDP.  

Tabell 33 Visar hur MAPE varierar med ökad mängd avropad flexibilitet. Intervallen 

beskriver mängden flexibilitet i förhållande till abonnemangsgränsen, och redovisas i 

procent. Värdena representerar vintern 2020-2021. 

MAPE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Ingen avropad flex 7,25% 5,68% 7,21% 5,64% 

All flex 10,07% 7,96% 5,32% 3,76% 

> 2 % 11,07% 9,01% 5,26% 3,86% 

> 5 % 12,45% 10,24% 5,18% 3,74% 

> 10 % 15,13% 14,13% 4,88% 4,18% 

 

Tabell 34 visar hur RMSE varierar för de olika mängderna med avropad flex. Tabellerna för 

RMSE och MAPE visar samma mönster där prognosfelet ökar vid ökad mängd flexibilitet. 

Spridningen av prognosfelet uppgår till 13,92 procent för DAP respektive 14,04 procent för 

IDP vid timmar där mängden flexibilitet som avropats överstiger tio procent av 

abonnemangsgränsen. Men även för intervallet all flex visas ett prognosfel på 11,74 

respektive 9,58 procent för DAP respektive IDP. I jämförelse med kolumnen utan flex går det 

att se en skillnad. Vid all flex minskar prognosfelet med 4,56(DAP) respektive 4,09(IDP) 

procentenheter om värdet för observationen och utan flex jämförs. Vid flexibilitetsavrop över 

tio procent är skillnaden 8,48 procentenheter för DAP och 8,6 procentenheter för IDP. 

Tabellen talar för att flexibilitetsavropen skapar en ökad spridning av prognosfelet som ger ett 

högre RMSE värde. 
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Tabell 34 Visar hur RMSE varierar med ökad mängd avropad flexibilitet. Intervallen 

beskriver mängden flexibilitet i förhållande till abonnemangsgränsen, och redovisas i 

procent. Värdena representerar vintern 2020-2021. 

RMSE 

2020-2021 

Uppsala 

Observation 

Uppsala  

Utan flex 

DAP IDP DAP IDP 

Ingen avropad flex 7,45% 6,24% 7,50% 6,31% 

All flex 11,75% 9,58% 7,19% 5,49% 

> 2 % 12,56% 10,38% 7,23% 5,69% 

> 5 % 13,47% 11,24% 6,93% 5,51% 

> 10 % 13,92% 14,04% 5,44% 5,43% 

 

Vintern 2021-2022 avropades inte lika stor mängd flexibilitet men vid undersökning av 

MAPE värdet visades en skillnad mellan observationen och utan flex. DAP och IDP ökade 

med 0,31 procentenheter vid jämförelse av observationen. Tabellerna(33 och 34) visade att 

flexibilitetsavropen har en påverkan på prognosfelet, både avvikelsen och spridningen, och 

genom att utvärdera prognosfelet mot utan flex försvinner felkällan. 
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6 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultatet från undersökningen om vilka faktorer som eventuellt 

påverkar prognosfelet. Ytterligare beskrivs vilka aspekt som i framtiden är gynnsamma att 

utvärdera för att öka tillförlitligheten av lastprognoserna samt hur Vattenfall Eldistribution 

kan utvärdera lastprognoserna i framtiden.  

6.1 Felkällornas påverkan på prognosfelet 
 De sju potentiella felkällorna som undersöktes i examensarbetet var: osäkerheten i 

väderprognoser, variationer i lasten, significant grid users (SGU:er), extremväder, planerade 

driftomläggningar, variationer i elpriser och flexibilitetsavrop. Nedan diskuteras samtliga 

felkällor för sig och hur säkra resultaten är, dessutom jämförs värdena för de två vintrarna.  

Osäkerheten i väderprognoser 

Hahn, Meyer-Nieberg, & Pickl (2009) beskrev svårigheten med att få tillgång till träffsäkra 

väderprognoser och hur de kan skapa svårigheter vid prognotisering av lasten. Men från 

resultatet i avsnitt 5.1.1 går det inte att påvisa att mindre väderprognosfel (1-3 grader 

avvikelse) påverkar lastprognosfelet för effektuttaget, varken för prognosavvikelsen eller 

spridningen av prognosfelet. Antal timmar med över 3 graders prognosfel bestod av 611 

timmar vilket står för 16,9 procent av timmarna vintern 2021-2022. Men vid större 

temperaturprognosfel över sex grader visade tabellerna ett ökat lastprognosfelet. Antalet 

timmar med över sex grader temperaturprognosfel var endast 88 timmar. Vilket medför att för 

att kunna analysera hur stora temperaturprognosfel påverkar lastprognosfelet behövs mer data 

och statistisk behandling av data, för att kunna säga om det finns en signifikant påverkan. 

Temperaturprognosernas träffsäkerhet inte är något som Vattenfall Eldistribution eller 

Expektra kan kontrollera, eftersom temperaturprognoserna är hämtade från externa källor. 

Däremot kan man använda prognoser från närmare drifttimmen för att minska påverkan från 

denna felkälla. 

Lastens och dess temperaturberoende 

Vid diskussioner kring hur lasten i ett område varierar, beskrivs det att lasten generellt ökar 

vid kalla temperaturer. För att kunna analysera vilken påverkan variationer i temperatur och 

last har på prognosfelet är det därför viktigt att vara medveten om sambandet, och undersöka 

hur temperaturberoende olika stamnätsstationer är. I vissa områden ökat lasten på grund av att 

temperaturen sjunker, och temperaturen är en parameter som används i prognoserna, är det 

lättare för prognosmodellerna att se sambandet. Så ökar förbrukningen på grund av kylan 

kommer kunderna i området komma närmare sin maximala förbrukning, och eftersom 

maskininlärningen är medveten om sambandet, kommer sannolikt prognosavvikelsen minska 

över tid med mer data. I arbetet har variationer i temperatur och last undersökt, med fokus på 

hur det påverkar prognosfelet.  

Resultatet i avsnitt 5.2.1 visade hur prognosavvikelsen(MAPE) minskade med ökad last, och 

var som störst vid låg last. Skillnad mellan hög och låg last var även tydligare för 

dayaheadprognosen(DAP) som varierade 2,47 eller 1,31 procentenheter, än för 

intradayprognosen(IDP) som påvisade 1,49 eller 0,59 procentenheters för andra eller tredje 

CoordiNet vintern. Medan spridning(RMSE) av prognosfelet var mindre vintern 2020-2021 

men spridningen ökade vintern 2021-2022. Därav har lasten inte påvisat en påverkan på 

spridningen av prognosfelet. 
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Samtidigt kunde ingen signifikant slutsats kring om spridningen av prognosfelet varierade 

med variationer i lasten kunde fastställas. Ytterligare synliggjordes hur majoriteten av 

flexibilitetavropen genomfördes vid hög last vilket synliggjordes genom att jämföra 

prognosfelet vid observation och utan flex, vilket även påverkade prognosfelet. Det visar att 

flexibilitetsavropen genererar ett prognosfel vid hög last om utvärderingen sker mot 

observationsvärdet, men genom att utvärdera mot utan flex påverkar inte flexibilitetsavropen 

prognosfelet vid hög last.   

Det finns ytterligare faktorer hos lasten som kan ha påverkan på storleken av prognosfelet. 

Viktigt att ta hänsyn till är skillnaden i lasten mellan vintrarna. Medelvärdet av lasten i de tre 

olika intervallen gick från 71 till 96 procent av abonnemangsgränsen vintern 2020-2021 men 

vintern 2021-2022 varierade medelvärdet från 68 till 88 procent. Att lasten var lägre vintern 

2021-2022 kan vara en anledning till att prognosfelet skillnader av prognosavvikelsen är 

lägre, även om de fortfarande visar hur prognosavvikelsen ökade vid låg last. 

En brist med den använda metoden är att MAPE räknar prognosfelet i förhållande till ett 

varierande observationsvärde medan för RMSE räknades prognosfelet i förhållande till en 

konstant abonnemangsgräns. Att MAPE visar på ett minskat prognosfel men inte RMSE 

värdet, talar för att avvikelsen är jämn men att MAPE varierar på grund av observationsvärdet 

prognosfelet jämförs mot. Samtidigt visar RMSE att inga extremavvikelser inträffar vid olika 

nivå av förbrukning för lasterna, utan avvikelsen är stabil oberoende intervallet.  

SGU:ers avvikelse från produktionsplanen 

Från resultatet i avsnitt 5.2.2 synliggjordes hur elpannans avvikelse från planen i merparten av 

fallen genererade ett mycket stort prognosfel. Detta är förväntat då elpannan kan utgöra 20 

procent av effektuttaget i Uppsala medan prognosfelet i snitt ligger på 5-6 procent. Under 

timmar där elpannans förbrukning var högre än planen underskattade lastprognoserna lasten i 

flertalet fall, och när elpannans förbrukning var lägre än planen överskattade lastprognoserna 

lasten. I undersökningen tydliggjordes hur prognoserna påverkades i hög grad om elpannan 

avviker över tio procent av Uppsalas summaabonnemang. Både DAP och IDP visade på en 

stor ökning av prognosfelet (upp mot 17 procents prognosfel) när elpannans avvikelse från 

produktionsplanen överskred tio procent av abonnemangsgränsen, vilket visades både från 

beräkningarna av avvikelse(MAPE) och spridning(RMSE).  

Under projektet CoordiNet visades har elpannans användning är beroende av elpriset, samt att 

den har en stor påverkan på lasten i Uppsala (Etherden, Ruwaida, & Hansson, 2022). Att 

industrier som är prisberoende har stark påverkan på lasten menade även (Chen, Canizares, & 

A., 2001). I undersökningen visades att den prisberoende elpannan även hade påverkan på 

prognosfelet, både på prognosavvikelsen och spridningen, när elpannans avvikelse från 

produktionsplanen översteg fem procent av Uppsalas summaabonnemang. Samt att 

prognosfelet ökade när elpannans avvikelse ökade.  

Frinberg och Genethliou (2005) diskuterade vikten av att skilja på olika kundgrupper när 

lasten i ett område prognotiserats. Antagandet var att det är viktigt att större förbrukar, med 

avvikande förbrukningsmönster, inte inkluderas i prognosen utan hanteras separat med 

produktionsplaner. I projektet CoordiNet har detta visats förbättra prognosen, samtidigt som 

denna undersökning visar att metoden kan generera stora prognosfel om elpannan avviker 

från den inskickade produktionsplanen. Samtidigt hanteras redan SGU:er, som elpannan, 
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separat i dagens prognoser och Expektra har tillgång till produktionsplanen och elpannas 

uppmätta värde vilket gör att Expektra får information om elpannans avvikelser. Men vid 

utvärdering av prognosfelet kan det vara viktigt att vid stora prognosfel undersöka om 

elpannan, eller en annan SGU, är den bidragande faktorn.  

Extremväder 

Resultaten i avsnitt 5.3.1 visar igen ökad påverkan av extremväder på prognosavvikelsen 

(MAPE). Däremot ökade spridningen av prognosfelet(RMSE) vid kalla temperaturer för IDP, 

men inte för DAP. Sambandet är tydligast CoordiNets tredje vinter, men inte lika starkt den 

andra vinter. Samtidigt som ingen distinkt korrelation mellan temperaturer under -5 eller -10 

grader och prognosfelet för respektive prognos(DAP eller IDP) kunde synliggöras.  

Frinberg och Genethliou (2005) beskriver hur temperaturen är en av de vanligaste och 

viktigaste faktrorerna som används till lastprognoser eftersom de påverkar lasten i ett område. 

Samtidigt beskriver Blomqvist, Sköldberg, Lindén, & Schumacher (2020) att ett områdes 

väderberoende delvis beror av hur hushåll och byggnader värms upp. Om området har stor 

andel fjärrvärme är inte lasten i ett område lika väderberoenden. I undersökningen 

undersöktes inte felkällans påverkan på lastprognosen utan om det skulle medföra ökade 

prognosfel. Resultatet visade en minskad prognosavvikelse vid höga temperaturavvikelser, 

vilket talar för att sambandet med ökad last och minskade temperaturer är något 

maskininlärningen lärt sig. Därav visas inga signifikanta prognosfel vid kalla temperaturer.   

Det är en aspekt som kan ha påverkat resultaten. Vintrarna hade olika förutsättningar gällande 

perioder där temperaturerna understeg -5 grader. Figurerna 28 och 29 i avsnitt  5.3.1 visade 

hur endast tre kortare perioder och en längre period av kalla temperaturer inträffade vintern 

2020-2021. Men under vintern 2021-2022 inträffade nio perioder där temperaturer understeg -

5 grader och flertalet av de tillfällena innebar att temperaturen sjönk snabbt. Vintrarna hade 

två olika förutsättningar vilket kan ha påverkat resultatet. 

Genom att jämföra vintrarna kan en hypotes ställas upp att vintrar med få extra kalla perioder, 

som vintern 2020-2021, leder till en minskning av prognosfelet eftersom maskininlärningen 

inte utsätts för situationer som avviker väsentligt från data algoritmerna tränats på, vilket ökar 

prognosnoggrannheten. Samtidigt som vintrar som består av många men kortare kalla 

perioder med kraftigt sjunkande temperaturer, som vintern 2021-2022, kan leda till ökat 

prognosfel. Detta eftersom modellerna inte är lika bra på att förutspå ovanliga samband som 

maskininlärningen inte har kunnat tränas på. Samtidigt skapades det separata 

prognosmodellen under CoordiNets tredje vinter för att hantera situationer med extremväder 

bättre, när temperaturen sjönk snabbt. Resultatet visade att prognosmodellen förbättrade 

prognosen och prognosfelet minskades främst för DAP. Därav kan modellen eventuellt 

behöva ytterligare träning för att prestera ännu bättre även för IDP.  

Planerade driftomläggningar 

Vid undersökningen av planerade driftomläggningar utvärderas endast fem fall, efter 

urvalsprocessen, under båda vintrarna. I undersökningen valdes endast de som visade en 

tydlig påverkan på lasten i nätet. I urvalsprocessen synliggjorde hur flertalet typer av 

driftomläggningar finns. Eftersom de olika typerna påverkar nätet på olika sätt, vore det 

gynnsamt att vidareutveckla studien kring planerade driftomläggningar. För att kunna hantera 
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driftomläggningar är det gynnsamt att förstå skillnaden och öka kunskapen av vilka som kan 

påverka prognoserna.   

Undersökningen kring de planerade driftomläggningarna visade hur prognosfelet för DAP är 

påverkad i högre grad än IDP. Både spridningen(standardavvikelsen) och avvikelsen(MAPE) 

ökade under och efter driftomläggningarna i majoriteten av fallen för DAP. Men för IDP 

kunde inte en påverkan konstateras. Att IDP inte hade mätbar försämrad prognosutfall kan 

hänga ihop med att prognosen uppdateras kontinuerligt och, så att säga, snabbare korrigeras 

för ändrade flöden under pågående underhåll 

Idag finns ingen återkoppling av planerade driftomläggningar för lastprognoserna. Så genom 

det pågående arbetet att ge Expektra möjlighet att få återkoppling kring när en avvikelser 

beror av driftomläggningar kan prognoserna förhoppningsvis förbättras. Exempelvis genom 

att den historiska debiteringsmätdata som prognosmodellerna tränas på korrigeras med 

driftpåverkan från planerat underhåll. Eftersom enbart fem fall analyserades djupare behövs 

studier för att kunna visa att det generellt finns en signifikant påverkan av prognosfelet under 

och efter planerade driftomläggningar.  

Elpris 

Den näst sista potentiella felkällan som undersöktes var om variationer i elpriset har en 

påverkan på prognosfelet. I Uppsala tydliggjordes under båda vintrarna hur ett ökat elpris gav 

en minskad prognosavvikelse, men om spridningen av prognosfelet påverkades kunde inte 

påvisas. En viktig aspekt i jämförelse mellan CoordiNets andra och tredje vinter är den stora 

skillnaden på elpriserna. Gruppen med lågt elpris visade en liten ökning CoordiNets tredje 

vinter, medan medelvärdet av elpriset för grupperna för medel och högt elpris var tre gånger 

så stort i jämförelse med CoordiNets andra vinter. Även med den stors skillnaden visades hur 

ett ökat elpris gav en minskad prognosavvikelse. 

Undersökningen visade att elpriset har en påverkan på prognosfelet. Sambandet var dock inte 

den förväntade. Elpriset kan ha en påverkan på olika lasters förbrukningsmönster och därav 

skapa prognosfel. Ett förändrat kundbeteende förväntades leda till ökat prognosfel, och ett 

förändrat beteende vid höga elpriser kan vara en möjlig förklaring till minskningen av 

prognosfelet som synliggjordes i undersökningen. Vid högt elpris kan vissa laster beslutas att 

inte köras, ett exempel som visat sig vara beroende av elpriser är SGU:n elpannan. Därav kan 

prognosfelet av den totala prognosen minskas eftersom bland annat elpannan inte kan avvika 

från produktionsplanen. Men eftersom produktionsplaner adderas till prognosen av de övriga 

lasterna borde analysen även göras på förbrukningen utan elpannan, vilket inte gjordes, för att 

se om den övriga lasten visar ett beroende av elpriset. Två studier visade att elpriset har en 

påverkan på lasten. När de använde elpriset som en inputparameter till lastprognoserna ökade 

träffsäkerheten(Chen, Canizares, & A., 2001) (Zhao, o.a., 2022). Trots att påverkan av elpris 

inte var den förväntade fanns en påverkan och att använda elpris som inparameter till 

modellerna för Uppsala kan vara viktigt framåt i tiden, inte minst med framtidens ökade 

elektrifiering och aggregatorer som idag får styra efter elpris. Samtidigt finns en korrelation 

där låg temperatur ger ökad elförbrukning(last) som i sin tur skapar en ökad efterfrågan och 

därmed högre elpris, och såväl temperaturen och belastningen är något som finns som 

inputparametrar redan idag.  
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Flex 

Undersökningen i avsnitt 5.4.2 visade att flexibilitetsavropen har en påverkan på prognosfelet, 

både avvikelsen och spridningen, och att genom att utvärdera lastprognosfelet mot vad 

förbrukningen skulle varit utan flex försvinner det förhöjda prognosfelet vid flexibilitetsavrop.  

Vid undersökningen av prognosfelet vid flexibilitetsavrop men i jämförelse mot vad 

förbrukningen skulle varit utan flex visade resultatet att prognosfelet minskade, vilket 

synliggjordes i tabell 33 och 34. Både spridningen och prognosavvikelsen vid 

flexibilitetsavrop visade värden som var lägre än medelvärdet för hela perioden, se figur 20 

och 21. Det var inte det förväntade utfallet. 

Detta skulle kunna förklaras av att perioder där abonnemanget överskridits är prognoserna 

mer träffsäkra än resterande perioder. Vilket i sin tur kan bero på att flera parametrar till 

maskininlärningen är tydliga indikatorer på när ökad last kan väntas i Uppsala. 

Lastprognoserna i Uppsala använder bland annat historisk last och väderdata för att 

prognostisera lasten, vilket är två faktorer både Frinberg & Genethliou (2005) och Gürses-

Tran, Ehn, Etherden, & Jansson (2020) påpekade är viktiga vid skapandet av lastprognoser.. 

Både resultatet vid flexibilitetsavrop, hög last, extremväder och höga elpriser visade att 

prognosfelet minskade i förhållande till medelvärdet av de undersökta perioderna. 

Felkällornas resultat tyder på att lastprognoserna är träffsäkrare vid hög last, vilket är vad som 

även hade gynnat flexibilitetsmarknaden. 

När flexibilitet avropas sker en oväntad avvikelse från prognosen, och vid utvärdering av 

prognosen visas avropet som ett prognosfel. Det sker även i de fallen som prognosen har varit 

bra och ”tjänat sitt syfte” genom att visa att flexibilitet behövde avropas för att Vattenfall 

Eldistribution inte skulle överskrida sin abonnemangsgräns. Ytterligare försämras prognosen 

när ingen återkoppling av flexibilitetsavrop tillkommer, eftersom prognoserna tränas på 

historisk data. Flexibilitetsavropet visas som en oväntad avvikelse som prognosmodellen 

försöker hitta ett mönster av från den data som finns tillgänglig. Genom att ge Expektra 

möjlighet att få återkoppling på flexibilitetsavrop kan denna felkälla minskas, delvis eftersom 

den historiska data som modellerna tränas på kan rättas genom att skapa en serie som ”utan 

flex” samt delvis genom att IDP kan få återkoppling och därav hantera förändringen bättre 

under dygnet. 

 

6.2 Aspekter som kan öka tillförlitligheten av lastprognoserna  
Från undersökningarna framträder tre aspekter som är viktiga att granska när man utvärderar 

prognosfelet.  

▪ Återkoppling på när kända felkällor inträffade, exempelvis planerad driftomläggning 

eller flexibilitet 

När det kommer till återkoppling av olika felkällor har undersökningarna visat hur 

flexibilitetsavrop och när SGU:er avviker från planen skapar prognosavvikelser. Eftersom 

prognoserna är skapade med maskininlärning som tränas på historisk data är återkoppling på 

när en prognosavvikelse beror av en känd faktor en viktig återkoppling. Eftersom delar av 

data kring dessa felkällor är känslig information kan inte data på alla felkällor levereras till 

Expektra. Men en lösning som är under implementering är att återkoppla med en lista på 
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timmar där avvikelsen beror av en känd faktor, samt ett belopp i MW som avvikelsen 

uppskattas uppgå till. Detta görs dels för att förändringen kan visas för driften men framförallt 

för att Expektra ska kunna korrigera de timmarna för att få maskininlärningsdata som 

återspeglar den underliggande lasten. Genom den lösningen kommer inte modellen fortsätta 

tränas på felaktig data vilket har möjlighet att förbättra prognoserna. 

▪ Kontinuerligt utvärdera kundportfolion och återkoppla om en SGU avvikit från 

produktionsplanen 

Expektra var noga med att framhäva betydelsen av att analysera områdets kundportfölj och 

vilket påverkan det har på prognosernas tillförlitlighet. Även Frinberg & Genethliou (2005) 

beskrev vikten av att undersöka och dela upp lasten i olika kundgrupper. Genom att analysera 

och utvärdera kundportföljen undersöks vilka SGU:er som finns i området, vilka energislag 

som påverkar lasten och hur lastmönstret ser ut i området. Undersökningen kunde visa att 

SGU:er som avviker från produktionsplanerna har en stor påverkan på prognosfelet i Uppsala. 

Ytterligare eftersom fler energikällor är förnybara energislag som ofta är beroende av väder är 

det viktigt att undersöka dessa. Slutligen är det även viktigt att utvärdera lastmönstret för att 

förbättra prognoserna. Bland annat studera olika uppvärmningstyper som exempelvis 

värmepumpar som leder till ökat energibehov vid kalla temperaturer men om området består 

av stor del fjärrvärme är inte energibehovet vid kalla temperaturer lika högt.  

▪ Undersöka lastmönster i områdena för att se vilka faktorer, exempelvis elpriset, som kan 

behövas inkluderas i prognosen. 

Sista delen som är viktig för att öka tillförlitligheten av lastprognoserna behandlar 

framtidsanalyser av lastmönster, för att se vilka parametrar som har en signifikant påverkan 

som därav kan vara nödvändiga att inkluderas i maskininlärningsmodellerna. Sköldberg, o.a., 

(2020) beskev vikten av att stödsystem måste utveckas för att hinna med förändringarna i 

elsystemet. Vilket även går att applicera på lastprognoserna. Undersökningen talar för att det 

finns en korrelaten mellan lastprognosfelet och elpriset. Två tidigare studier visade även att 

när de använde elpriset som en inputparameter till lastprognoserna ökade prognosernas 

träffsäkerheten(Chen, Canizares, & A., 2001) (Zhao, o.a., 2022). Elpriset är inte en 

inputparameter till Expektras prognoser idag, men undersökningen talar för att elpriset är en 

faktor som påverkar prognosfelet och därav borde undersökas om parametern ska ingå i 

prognoserna.  

6.3 Förbättringsområden för Vattenfalls prognosutvärdering 
Idag utvärderar Vattenfall Eldistribution lastprognoserna på Switchmarket genom att beräkna 

avvikelse(MAPE) och spridning(MAE) för olika tidsperioder. Utvärderingen genomförs en 

gång per dag och analyserar 24 timmar bakåt i tiden. En viktig aspekt att tänka på kring hur 

Switchmarket utvärderar prognoserna idag är att beräkningarna genomförs på det uppmätta 

värdet av lasten, det vill säga att de inte tar hänsyn till avropad flexibilitet.  

När det kommer till hur Vattenfall Eldistribution kan utvärdera lastprognoser för 

flexibilitetsmarknader i framtiden är det viktigt att vara medveten om syftet av 

lastprognoserna. Det huvudsakliga syftet med lastprognoserna är att de ska förutspå när, hur 

länge och mängden megawatt som kommer överskrida abonnemanget. Det är därför viktigt att 

utvärderingen visar hur bra prognosen är på att förutspå dessa tre delar vid eller nära 



84 

abonnemangsöverskridelser . Men i rapporten har potentiella felkällor analyserats för hela 

vintern för att förstå hur de påverkar prognosfelet. För att utvärdera lastprognoser är det 

viktigt att kunna skilja på när ett prognosfel beror av hur bra prognosmodellen är på att 

prognostisera lasten generellt och på när ett prognosfel beror av en specifik felkälla. Det är 

därför viktigt att ha förståelse över när prognosmodellerna kan förbättras, när en last ska 

brytas ut ur prognosen och hanteras med produktionsplan och när prognosavvikelsen beror av 

en oförutsägbar eller okänd felkälla.  

Från undersökningen av hur prognoserna är uppbyggda och kring potentiella felkällor har 

följande förbättringsområden kring prognosutvärderingen identifierats: 

▪ Prognosutvärderingen borde ta hänsyn till avropad flexibilitet.  

Från undersökningen kunde resultaten tydliggöra att beräkningarna som inte tar hänsyn till 

avropad flexibilitet visar på ett högre prognosfel. Avropas flexibilitet vilket resulterade till att 

en överskridning undveks, kommer flexibilitetsavropen visas som en prognosavvikelse även 

om prognosen tjänat sitt syfte. Det är därför viktigt att ta flexibilitetsavrop i beaktning för att 

förstå hur bra prognosen var på att förutspå när, hur länge och mängden megawatt som skulle 

överskrida abonnemanget om flexibilitet inte avropats. 

▪ Undersöka specifikt hur träffsäker lastprognoserna är på att förutspå när en 

överskridning kommer inträffa.  

Utvärderingen av lastprognosernas träffsäkerhet kan genomföras genom att undersöka hur 

ofta prognosen har rätt när den förutspår överskridande timmar. Men för att kunna undersöka 

hur träffsäker prognosen är på att förutspå timmar när en överskridning av 

abonnemangsgränsen kommer inträffa måste återkoppling av levererad flexibilitet finnas. Hur 

träffsäker respektive prognosmodell har varit kan utvärderas genom att i procent ange hur 

många av de överskridande timmarna respektive prognosmodell lyckades prognostisera rätt. 

Genom analysen kan driften få ökad förståelse över prognosernas träffsäkerhet vilket kan 

skapa ökad tillförlitlighet av prognoserna. 

▪ Utvärdera när prognoserna överskattar och när de underskattar lasten, utvärdering bör 

genomföras av både längden och mängden som överskrider abonnemangsgränsen. 

För att undersöka när prognosen överskattar och när den underskattar lasten borde endast 

perioder med hög last utvärderas. Prognosens syfte är att meddela driften om och när en 

överskridning kan ske, därav är det främst tillfällen med hög prognostiserad last som är 

intressanta att utvärdera. Exempelvis borde timmar med en last över ett bestämt värde sorteras 

ut och utvärderas både genom ett mått av prognosfelet i procent samt ett mått på felet i 

megawatt, där båda måtten tillåter positiva och negativa värden. Genom det kan driften få 

ökad förståelse över vilken marginal som kan krävas vid flexibilitetsavrop. 

▪ Återkoppla mer systematiskt till driften kring när ett prognosfel beror av en känd 

felkälla.  

Återkopplingen av de kända felkällorna kan ske i olika faser, delvis att återkoppla internt och 

delvis att återkoppla så att informationen kan skickas vidare till exempelvis Expektra. Den 

interna återkopplingen innebär att markera perioder i Switchmarket där exempelvis elpannan 
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avvikit från produktionsplanen eller att en driftomläggning är planerad att genomföras. 

Elpannans avvikelse är något som kan återkopplas i efterhand när den uppmätta 

förbrukningen jämförs med produktionsplanen, medan planerade driftomläggningar kan 

återkopplas i förväg och markeras i plattformen så driften lättare kan se när de inträffat. 

Genom att markera timmar där en känd felkälla kan vara anledningen till prognosfelet kan 

dessa timmar undersökas ytterligare i efterhand eller exkluderas från utvärderingen. Den 

externa återkopplingen kan innebära att timmar med en känd felkälla markeras, oberoende om 

det innefattar bland annat avropad flexibilitet, att SGU:er avviker från produktionsplaner eller 

att driftomläggningar inträffar. Markeringen nämner inte vilken felkälla som kan vara 

anledningen till ett ökat prognosfel, men det ger Expektra en lista på timmar som borde 

exkluderas från den historiska data som modellerna tränas på. Eftersom felkällan beror av 

något som maskininlärningen inte kan hitta ett samband till borde de timmarna exkluderas 

från den träningsdata som Expektra använder. 

▪ Jämföra DAP och IDP, för att öka kunskapen av skillnaden mellan prognoserna. 

Idag genomförs utvärderingar av båda prognosmodellerna men genom att utvärderar 

skillnaderna mellan resultaten kan det användas för att öka den interna kunskapen i företaget. 

Bland annat jämförelse av prognosernas tillförlitligheten av att förutspå överskridningar och 

att öka förståelsen kring vilken påverkan olika felkällor har på prognoserna. Undersökningen 

visade exempelvis att planerade driftomläggningar har stor påverkan på DAP men inte lika 

stor påverkan på IDP. 
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7 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att utvärdera lastprognoserna som används för CoordiNet, mer 

specifikt lastprognoserna i Uppsala under vintrarna 2020-2021 och 2021-2022. Arbetet 

handlar om att öka förståelsen av vilka felkällor som finns samt hur Vattenfall Eldistribution 

kan utvärdera lastprognoser i framtiden.  

Sju olika faktorers påverkan på prognosfelet undersöktes. Från studien visades hur primärt två 

faktorer har negativ påverkan på lastprognosfelets avvikelse och spridning. De två faktorer är 

större nätanvändare(SGU:er) och avropad flexibilitet. Avviker SGU:n elpannan, som utgör 20 

procent av effektabonnemanget i Uppsala, över tio procent av abonnemangsgränsen har den 

en stor påverkan på lastprognosfelet. Även om elpannan inte prognostiseras adderas deras 

produktionsplan till den slutgiltiga prognosen. Så även om prognoserna från Expektra är 

träffsäkra blir elpannans avvikelse något som påverkar prognosfelet vid utvärdering av 

prognoserna. Flexibilitets avrop ökar prognosfelet, främst eftersom flexibilitetsavrop skapar 

en oväntad avvikelse från prognosen. Även när prognosen ”tjänat sitt syfte” lärs 

maskininlärningen upp med minskad förbrukning vid tillfällen av avropad flexibilitet. Vilket 

är något som möjligen kan påverka modellerna negativt på lång sikt. Ett oväntat resultat var 

att prognosfelet generellt minskade vid hög last. Prognosfelet minskade även vid ökade 

elpriser, extremväder och vid flexibilitetsavrop när prognosfelet jämfördes mot det 

uppskattade effektuttaget utan flex (vid tillfällen när Uppsalas abonnemangsgräns eventuellt 

hade överskridits).  

Undersökningen visade hur det primärt är tre aspekt som är viktiga att ta hänsyn till för att öka 

tillförlitligheten av lastprognoserna. Den första aspekten beskriver vikten av att kontinuerligt 

återkoppla när en känd felkälla inträffar, exempelvis vid planerade driftomläggningar eller 

avropad flexibilitet. Detta är speciellt viktigt eftersom modellerna är baserad på 

maskininlärning som använder historisk data för att tränas på. Om värden till inlärningen inte 

korrigeras för det onormala driftläget kommer det annars kunna påverka prognosfelet även 

under de efterföljande dagarna, vilket visades i några av fallen med driftomläggningarna. 

Andra aspekten behandlar vikten av att kontinuerligt utvärdera kundportfolion och återkoppla 

om exempelvis en SGU avvikit från produktionsplanen. Eftersom undersökningen visade att 

elpannans avvikelse har en stor påverkan på prognosfelet vid utvärdering av prognoserna, 

bekräftar detta vikten att, så som gjorts i CoordiNet, bryta ut dess produktionsplan från 

prognosen. Vid utvärdering i flexibilitet finns dock behov att bättre särskilja avvikelse från 

produktionsplan från den externa prognosleverantörens fel. Sista aspekten är att kontinuerligt 

undersöka nya lastmönster i områdena för att undersöka om nya parametrar bör tas hänsyn 

till. Exempelvis elpriset som visade sig ha en påverkan på prognosfelet och elpannans 

användning.  

Slutligen diskuterades hur Vattenfall Eldistribution kan utvärdera lastprognoser i framtiden. 

Det huvudsakliga syftet med lastprognoserna är att de ska förutspå när, hur länge och 

mängden megawatt som kommer överskrida abonnemanget. Vilket gör att dessa tre aspekt är 

viktiga att analysera. Ytterligare visades en informationslucka i företaget vara att förstå 

skillnaden av DAP och IDP, vilket gör att utvärdering av deras skillnader kan vara gynnande 

att genomföra för att öka den interna kunskapen om prognoserna. För att förbättra dagens 

utvärdering borde, inklusive de ovanstående aspekten, utvärderingen göras mot observationen 
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med och utan flex samt att separera SGU:ers avvikelse från produktionsplanen. 

Flexibilitetsavrop hade en stor påverkan på prognosfelet och vid utvärdering av prognoser 

borde jämförelsen därav genomföras mot observationen utan flex. Speciellt med tanke på att 

prognosens uppgift är att förutspå timmar där abonnemanget överskrids, så måste den tränas 

på ett representativt normalfall rensat från driftsavvikelser, påverkan av flexibilitetsavrop och 

avvikelser från produktionsplaner. Ytterligare faktorer, som inte undersöks i denna rapport, 

kan påverka prognosfelet och nya påverkansfaktorer kan uppkomma i framtiden med 

förändrade beteendemönster hos kunder och fortsatt elektrifiering. Därför kan det vara bra att 

kontinuerligt övervaka korrelation mellan prognosfel och ett större antal möjliga felkällor. 

 

7.1 Vidare studier  
Flexibilitetsmarknader och lastprognoser i elnätet är relativt nya och komplexa lösningar på 

att hantera kapaciteten i olika områden i Sverige. Det finns därav många intressanta aspekter 

att studera vidare kring. Exempelvis är två av studierna i examensarbetet väldigt relevanta att 

genomföra fortsatta studier på, delvis kring hur väderprognosavvikelser och 

driftomläggningar påverkar prognosfelet.  

I studien kring väderprognoser användes samma prognoser för att undersöka DAP som IDP. 

Men väderprognoserna som används som inputparametrar till prognoserna är olika gamla, där 

DAPs prognoser uppdaterats 06:00 dagen innan och IDP uppdaterats fyra gånger per dag. 

Väderprognoser var en av felkällorna som i studien inte visade på ett samband mellan 

lastprognosfel och väderprognosfel. Det vore därför intressant att undersöka 

väderprognosernas påverkan på prognoserna och prognosfelet ytterligare, och att i vidare 

forskning undersöka respektive prognosmodells väderprognos. Det vill säga skilja på DAPs 

väderprognoser per dygn och IDPs väderprognoser per timma. 

Vid undersökningen av planerade driftomläggningar utvärderas endast fem fall nämnare 

under båda vintrarna. I urvalsprocessen synliggjorde hur flertalet typer av driftomläggningar 

finns och hur de olika typerna påverkar nätet på olika sätt. Det är därför gynnsamt att 

vidareutveckla studien kring planerade driftomläggningar och undersöka flera fall. Delvis för 

att skapa kunskap om hur prognoserna kan hantera dessa och delvis för att förstå skillnaden 

och öka kunskapen av vilka typer av driftomläggningar som påverkar prognoserna och 

prognosfelet. 

Slutligen bidrog projektet CoordiNet till att för första gången skapa lastprognoser för 

Vattenfall Eldistributions driftcentral. Det är därför intressant att undersöka hur 

lastprognoserna i exempelvis sthlmflex påverkas av dessa eller andra potentiella felkällor. 
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 Elpannans avvikelse från planen och det glidande medelvärde(24h) av prognosfelet för 

prognoserna IDP och DAP 
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