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Abstract

Värdet av demand response på den svenska elmarknaden

The value of demand response on the Swedish
electricity market

Sofia Wallén & Simon Walsh

Intelligent IT-based solutions, often called Smart Grids, are considered to be the
future balancers of renewable energy sources. One area within the Smart Grid
concept is called demand response, which is focused on making customers more
consumption flexible by making them more active in their consumption. In this thesis
the aim is to analyze a business model by investigating the income potential for a
demand response solution as well as its market potential. This has been done through
literature studies, interviews and development of a computational model.

The use of 5000 households with flexible consumption can provide a cost reduction
of 17.2% or 2.4 million SEK for a balance responsible party during an average year. If
the solution is used to make strategic bids on the regulation markets the study
indicates that the largest potential for revenues lies within this strategy. Potential
customers show a genuine interest in the solution, but are worried about
implementation costs, product reliability and contract solutions. The business model
needs further development to increase its reliability. The impact of using strategic bids
optimally needs to be investigated, and a thorough market analysis would be of great
help to answer the questions: how should tomorrow’s contracts look like and which
actors will be present on tomorrow’s electricity market?
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Populärvetenskaplig beskrivning 

Smarta elnät är en framtid för de svenska och europeiska elmarknaderna vilken börjar bli 

alltmer aktuell. Utbyggnaderna av förnybara energikällor ökar i en allt högre takt, nya 

elmätare har gjort timmätning av elförbrukningen allt vanligare samtidigt som intresset för att 

påverka den egna förbrukningen blir allt mer förekommande bland hushållen. Tjänster och 

lösningar med målet att få konsumenter att agera mer aktivt i sin elförbrukning samlas under 

ett begrepp kallat demand response, eller efterfrågerespons. Ovanstående förändringar 

möjliggör en mer miljövänlig och hållbar framtidslösning för elförbrukningen i Sverige, men 

bidrar även till att skapa en mer svårbalanserad elmarknad. Förnybara energikällor är mer 

väderberoende än många reglerbara energikällor, samtidigt blir det svårt att förutspå hur 

konsumenter kommer att agera om de skulle bli mer priskänsliga och dessa förändringar ökar 

kraven på elhandelsföretagens förmåga att göra prognoser för elproduktion. Företaget 

Expektra utvecklar en affärslösning vilken möjliggör demand response, och målsättningen i 

denna rapport är att undersöka lösningens konkurrenskraft på marknaden och dess potentiella 

lönsamhet. En beräkningsmodell har utvecklats för att undersöka lösningens 

lönsamhetspotential. För ta reda på affärslösningens konkurrenskraft har marknaden för denna 

typ av lösningar analyserats genom litteraturstudier såväl som intervjuer med ett antal aktörer 

på elmarknaden.  

Lönsamhetsanalysen visar att laststyrning av 5000 hushåll kopplade till värmeaggregat kan ge 

en kostnadsreduktion på 17,2 % eller 2,4 miljoner kronor för en viss balansansvarig under ett 

genomsnittligt år vid utnyttjande av tillgänglig förbrukningsökning på 19,2 MW samt 

förbrukningsminskning på 3MW. Dessutom finns det utrymme för ytterligare intäkter genom 

att utnyttja lösningen för att lägga strategiska bud på reglermarknaden. Studien har visat att 

Expektras affärsmodell i flera avseenden har en god marknads- och lönsamhetspotential. 

Svenska Kraftnäts effektreserv ska vara avvecklad 2020 och tillsammans med utbredd 

vindkraftsinstallation kommer behovet av lösningar som erbjuder billig reglerbar energi att 

öka för att kunna hålla nere priserna på spotmarknaden och i förlängningen 

slutkonsumenternas elkostnader. Undersökningen visar att intresset för lösningen är mycket 

positivt hos målgruppen, men de ser svårigheter kring hur implementationskostnader, 

lösningens funktion samt hur kontraktslösningar ska komma att se ut mellan elhandelsföretag 

och slutkonsument. Detta är även det största hindret som offentliga aktörer som Svenska 

Kraftnät och Nord Pool Spot ser kring demand response-lösningar i allmänhet. 

Denna studie av värdet i Expektras affärsmodell behöver vidareutvecklas i framtida studier 

för att ytterligare underbygga modellens styrkor och tillförlitlighet. Framförallt bör en 

stokastisk simulering göras med hjälp av en beräkningsmodell, vilken kan visa på nyttan med 

demand response i ett framtida scenario. Utnyttjandet av de strategiska buden på 

reglermarknaden kan undersökas mer grundligt genom att studera olika fall som kan komma 

att uppstå. Reglermarknaden är komplex och innehåller en uppsjö av potentiella möjligheter 

för att göra långsiktiga intäkter, vilket innebär att affärsstrategierna och spekulationerna kring 

intjäningspotentialen endast är i startfasen. En annan vinkel av studien som kan undersökas 

närmare är hur marknaden kan komma att reagera vid användning av demand response: vilka 

avtal behövs, hur ska de utformas, vilka aktörer kommer att uppstå på marknaden och vilka 

ansvarsområden ska de ha?   
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Förord 

Vid slutförande av denna studie avlägger vi vår civilingenjörsexamen inom System i Teknik 

och Samhälle vid Uppsala universitet. Detta examensarbete har skrivits på uppdrag av 

företaget Expektra och avdelningen för Industriella informations- och styrsystem på Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet har fortlöpt från start i november 2012 till avslut i maj 

2013 och omfattar 30 högskolepoäng.   

Vi skulle vilja tacka alla som hjälpt och ställt upp för oss med detta arbete. Tack till alla ni 

som ställt upp på våra intervjuer och tagit er tid att bidra med er kunskap. Ett speciellt tack går 

till Niclas Ehn och Gustav Bergman på Expektra samt Claes Sandels och Lars Nordström på 

KTH för att ni bidragit med er kunskap och ställt upp som bollplank under arbetets gång. Vi 

vill även passa på att tacka Quentin Lambert och Birger Fält för det grundläggande 

arbetsmaterial ni givit oss till vår beräkningsmodell. Till sist vill vi tacka Arne Roos och Ivo 

Martinac för er tid och era reflektioner kring vårt arbete. 

 

Uppsala, maj 2013 

 

Sofia Wallén   Simon Walsh 
____________________________________ 
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Ordlista 

Balansansvarig Företag med planeringsmässigt ansvar för balans mellan 

produktion och konsumtion av el i ett visst område. 

Balansavräkning Ekonomisk uppgörelse mellan balansansvarig och Svenska 

Kraftnät där Svenska Kraftnät beräknar den balansansvariges 

kostnader för balanskraft som uppstått och debiterar denne en 

balanskostnad per elområde. 

Balanskraft Balansansvariges obalans avseende en drifttimme. 

Balansreglering Upp- eller nedreglering av produktion eller förbrukning som utförs 

genom primär- eller sekundärreglering. 

Demand response Förändringar i elektrisk användning av slutförbrukare från sina 

normala förbrukningsmönster. Detta kan bero på förändringar i 

elpriset över tid eller då stimulansbidrag för att framkalla lägre 

elanvändning i tider av höga marknadspriser kan erhållas eller när 

systemets tillförlitlighet äventyras. 

Effektreserv Reglerbar kapacitet i produktion eller förbrukning som Svenska 

Kraftnät har upphandlat.  

Elbörs Kommersiell marknadsplats för kraftaffärer avseende fysisk 

handel. 

Elområde Ett av de fyra handelsområdena på den svenska elmarknaden. 

Varje område har ett individuellt spotpris. 

Förbrukningsbalanskraft Skillnaden mellan balansansvarigs uppmätta förbrukning och 

balansansvarigs förbrukningsprognos per snittområde där hänsyn 

tagits till den balansansvariges handel på reglermarknaden  

Marginalprissättning Det är det sista antagna budet på elmarknaden som sätter elpriset. 

Intjäning för lagt bud på elmarknaden beräknas som skillnaden 

mellan det lagda budet och det satta elpriset. 

Mikrogenerering Produktion av värme och/eller elektricitet i liten skala. 

Nedreglering Minskad produktion eller ökad förbrukning. 

Primärreglering Kontinuerlig finjustering av den fysiska balansen i det svenska 

kraftsystemet genom automatisk upp- eller nedreglering. 

Produktionsbalanskraft Skillnad mellan balansansvarigs uppmätta produktion och 

balansansvarigs bindande produktionsplan av energi per 

snittområde där hänsyn tagits till eventuellt uppgjorda 

reglerkraftaffärer.  

Regleravgift Svenska Kraftnäts debitering för den balansansvariges 

balanskraftleveranser. Om den balansansvariges obalans 

motverkar systemets totala obalans sker en kreditering av 

regleravgiften. 



 

iv 

 

Reglerkraft Effekt som handlas av Svenska Kraftnät under drifttimmen. 

Sekundärreglering Samlingsnamn för manuell upp-och nedreglering som utförs av 

Svenska Kraftnät.  

Smarta elnät Elektriska energisystem som utnyttjar informations- och 

styrteknik, distribuerad datahantering samt tillförande givare och 

manöverorgan.   

Snittområde Område gällande planering för avräkning av balanskraft och som 

geografiskt överensstämmer med elområdena.  

Specialreglering Svenska Kraftnäts reglering för att upprätthålla nätsäkerheten. 

Spotpris Aktuellt pris för timhandel på Elspot, elbörsens ”Day ahead 

marknad” 

Tariff Debitering av el (enligt avtal). 

Uppreglering Ökad produktion eller minskad förbrukning. 
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1 Inledning 
Dagens samhälle står inför en kommande förändringsprocess för att uppnå en hållbar framtid. 

I takt med att energiförbrukningen ökar, stiger även kravet på energiproduktionen. Dessa krav 

innebär stora utmaningar för framtidens smarta elnät. Andelen el som produceras från 

förnybara energikällor blir större och möjligheten att överföra el mellan europeiska marknader 

ökar, samtidigt som behovet av el förändras vilket bland annat kan ses i och med 

introduktionen av elbilar. Att hålla balansen mellan produktion och förbrukning på elnätet på 

en minimal nivå är svårt, och med mer förnybar el kommer det att bli ännu svårare. Förnybara 

källor är oftast inte lagrings- eller reglerbara, vilket gör det svårare att få balans på elnätet 

eftersom att dessa energikällor måste förbrukas direkt vid produktion. Aktörerna som sköter 

handeln med energi för att se till att elmarknaden ska hamna i balans kallas balansansvariga. 

Arbetet med balanseringen av elnätet sker dagligen och måste planeras ungefär ett dygn i 

förväg. Införandet av intermittenta energikällor såsom vindkraft försvårar 

produktionsplaneringen eftersom att väderprognoser för vind ofta är mer nyckfulla än för 

reglerbara källor såsom vattenkraft. För att under dessa förhållanden hålla elnätet i balans 

kommer därför smarta elnät att vara viktigt och bidra med möjligheter för den 

balansansvarige att påverka slutkonsumentens förbrukning. Smarta elnät kan sägas vara ett 

samlingsbegrepp bestående av IT-baserade lösningar vilka används för att integrera förnybara 

energikällor i elnätet.  

För att kunna integrera en ökad andel förnybara energikällor i nätet är en potentiell lösning att 

konsumenterna blir mer priskänsliga och agerar mer aktivt i sin förbrukning. När priserna är 

höga och belastningen på nätet är hög måste konsumenterna vara delaktiga i balanseringen av 

nätet genom att minska sin förbrukning. Begreppet som innebär att förbrukarna blir mer 

priskänsliga konsumenter ingår i ett begrepp kallat demand response eller efterfrågerespons. 

Demand response innebär att förbrukarsidan svarar på signaler från produktionssidan. Priset 

är den vanligaste signalen, men även andra styrsignaler kan påverka. Med hjälp av demand 

response kan konsumenter minska sina förbrukningskostnader, eftersom att de konsumerar el 

när priset är billigare, samtidigt som de balansansvariga minskar kostnaderna för att hålla 

nätet i balans. Genom att minska konsumenternas förbrukning vid pristoppar, slipper de 

balansansvariga att köpa in dyr reserveffekt för att täcka upp konsumtionsbehovet. En typ av 

affärsmodell för demand response gör det möjligt för konsumenten att påverka sin 

elförbrukning automatiskt, genom att låta elhandelsföretag fjärrstyra hushållskomponenter i 

bostäder. Tekniken för denna typ av lösningar i elnätet är mogen, det som återstår är hållbara 

och mer utvecklade affärsmodeller vilka accepteras av de balansansvariga och är attraktiva för 

slutkonsumenterna. 

1.1 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att analysera värdet av företaget Expektras affärsmodell på den 

svenska elmarknaden. Värdet definieras här utifrån den potentiella lönsamhet och den 

marknadspotential som finns hos den typ av demand response-lösning Expektra valt att 

använda. För att studera lönsamheten utvecklas och valideras en beräkningsmodell och för att 

undersöka marknadspotentialen kompletteras beräkningsmodellen med en marknadsanalys 

där fokus ligger på att undersöka vilken affärsnytta de balansansvariga ser i lösningen. För att 

uppfylla syftet kommer nedanstående frågor att besvaras. 
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1.1.1 Frågeställning 

o Hur stor effekt finns att tillgå från aggregerad fjärrstyrning av värmeaggregat i 

privatbostäder? 

o Vilken lönsamhet kan genereras från aggregerad fjärrstyrning av värmeaggregat i 

privatbostäder? 

o Vilket värde ser en balansansvarig i möjligheten att utnyttja demand response? 

1.1.2 Avgränsningar 

I huvudsak kommer den svenska elmarknaden att analyseras, med möjlighet för vidare studier 

mot de europeiska marknaderna i Tyskland, Nederländerna, Belgien, Spanien och Portugal.  

I rapporten kommer kunder primärt att definieras som balansansvariga, elhandelbolagens 

kunder benämns som konsumenter eller slutkonsumenter. Beräkningsmodellen kommer 

endast att ta hänsyn till slutkonsumenter vilka bor i enskilda byggnader och därmed inte 

flerbostadshus såsom lägenheter eller lokaler i form av företagsbyggnader. Till enskilda 

bostäder räknas här konventionell villa, passivhus och fritidshus. Vid styrningen av 

bostäderna är det endast värmeaggregaten som regleras, resterande elektriska 

hushållskomponenter styrs av slutkonsumenten själv.  

I huvudsak har den framtagna beräkningsmodellen använts för att påvisa vilken lönsamhet 

demand response-lösningen har vid balanskraftreduktion och därmed har en undersökning vad 

gäller möjlighet till strategisk budgivning på reglermarknaden inte utförts. 

Balanskraftreduktionen avser inte den totala balanskraften utan endast 

förbrukningsbalanskraften. 

Det antas att inga begränsningar kan uppstå vid överföringen på elnätet och att nätet alltid är i 

drift. Detsamma gäller även för den nätuppkoppling som krävs för kommunikation till och 

från demand response-lösningen.  
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2 Elmarknaden idag 
Nedan presenteras grundläggande information om den svenska elmarknaden samt dess 

aktörer. Fokus ligger på den verksamhet som utförs av de balansansvariga gällande handel på 

Elspot och Elbas samt beskrivs reglermarknaden och dess funktion.  

2.1 Den svenska elmarknaden - elområden 

Den svenska elmarknaden delades upp i fyra elområden den 1 november 2011, se Figur 1. 

Dessa elområden, även kallade snittområden, benämns från norr till söder som SE1, SE2, SE3 

och SE4. Denna uppdelning har gett en möjlighet att identifiera var i Sverige det finns ett 

behov av att anpassa elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området. 

Gränserna mellan elområden har dragits där det i stamnätet finns överföringsbegränsningar, 

det vill säga vid de så kallade snitten eller ”flaskhalsarna” i landet. Överlag finns det ett 

överskott av elproduktion i norra Sverige tack vare tillgången till vattenkraft. Det motsatta 

förhållandet gäller i södra Sverige. (Svenska Kraftnät, 2013; Bäckström, 2013; Nordgren, 

2013)  

 

Figur 1. Kartan visar Sveriges fyra elområden. (Svenska Krafnät, 2013) 

2.2 Aktörerna på elmarknaden 

Elmarknaden i Sverige består av aktörerna elproducenter, elnätsföretag, elanvändare, 

elhandelsföretag och elbörsen. Dessa aktörer illustreras i Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Aktörer på elmarknaden där resursernas väg mellan aktörerna visas i blått. (Svenska Kraftnät, 2012). 

I Sverige skiljer sig elhandels- och elnätsorganisationer åt på elmarknaden. Det grundar sig 

utifrån ellagen som inte tillåter att dessa två verksamheter bedrivs av samma juridiska person. 

Konsekvensen av detta blir att information kring elhandel och det fysiska elnätet kommer från 

olika aktörer på marknaden.  Den informationen koordineras och struktureras av en tredje 

part, den systemansvarige, för att se till att dessa verksamheter fungerar som en helhet. 

(Svenska Kraftnät, 2012) Förutom dessa tre aktörer verkar även elproducenter, elanvändare 

och elbörsen på elmarknaden. Dessa sex aktörsroller presenteras närmare nedan. 

2.2.1 Elproducenter 

Elproducenten är den aktör på marknaden som producerar el och matar in det på elnätet. Den 

producerade elen säljs till ett elhandelsföretag som i sin tur förmedlar den vidare till 

elanvändaren. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 11) 

2.2.2 Elnätsföretag 

Elnätsföretagen ansvarar, enligt ellagen, för att mäta hur mycket el som matas in och tas ut 

från elnätet. De har även en skyldighet att rapportera dessa mätdata vidare till andra berörda 

aktörer på elmarknaden. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 9) Elnätsföretagen äger 

regionnät och lokalnät som möjliggör överföring av energi och ansvarar därmed för 

elenergitransporten från produktionsanläggningar till elanvändaren. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006, s. 12) 

2.2.3 Elanvändaren 

Elanvändaren är den aktör på elmarknaden som tar ut el från elnätet och använder den. Denna 

aktör kan enligt ellagen delas upp i två kategorier beroende på det huvudsakliga ändamålet för 

elöverföringen. Antingen ses elanvändaren som en konsument och utgör då en fysisk person, 

till exempel ett hushåll, eller näringsidkare utgörandes av industrier och företag. Den energi 

som utnyttjas från elnätet kräver två olika typer av avtalsförhållanden för att kunna användas. 

Det första avtalet är till ett elnätsföretag som möjliggör utnyttjandet av den fysiska elen på 
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nätet där elanvändaren betalar en elnätsavgift enligt gällande avtal. Det andra 

avtalsförhållandet är till ett elhandelsföretag där elanvändaren har ett avtal gällande elpris för 

den utnyttjade elen från elnätet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 10)  

2.2.4 Elhandelsföretag 

Elhandelsföretagen hanterar den ekonomiska handeln av energi och effekt på elnätet till 

skillnad från elnätsföretaget som kontrollerar mängden fysisk el som produceras och 

förbrukas på elmarknaden. Elhandelsföretaget har olika funktioner på elmarknaden. Dels 

köper de in el från en elproducent och säljer elenergin vidare till elanvändaren och dels har de 

ett balansansvar för företagets leveranser, se närmare beskrivning i kommande kapitel 0 

Utöver reglerkraftmarknaden finns även reservkraftmarknaden att tillgå. Svenska Kraftnät har 

enligt lag ansvar för att effektreserven om högst 2000 MW finns tillgänglig under den svenska 

vintersäsongen. Syftet med effektreserven är att den ska kunna användas när produktionen av 

el inte är tillräckligt stor för att täcka förbrukningen. Denna effektreserv håller successivt på 

att avvecklas efter ett Riksdagsbeslut gjort 2010. Tanken är att den helt ska fasas ut till den 15 

mars 2020. (Svenska Kraftnät, 2013; Löfstedt, 2012) 

Balansansvar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 12) 

Den elenergi som elhandelsföretagen säljer till elanvändaren kan säljas i form av faktisk 

förbrukning, det vill säga den fysiska elleverans som kan avläsas från elmätaren, eller i form 

av fast kraft som utgörs av en i förväg bestämd mängd fysisk elenergi opåverkad av verklig 

förbrukning. Försäljningen på elmarknaden har ingen priskontroll utan det råder fri 

konkurrens mellan elhandelsföretagen. Det kan dock tilläggas att elhandelsföretagen är 

skyldiga att rapportera in priser för olika avtalstyper och kundkategorier till 

Energimarknadsinspektionens verktyg för elprisjämförelse kallat Elpriskollen. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006, s. 12) 

2.2.5 Systemansvarig – Svenska Kraftnät 

Systemansvarig för att det svenska elsystemet är det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. 

Systemansvaret innebär att se till att elsystemet på kort sikt är i fysisk balans genom att hålla 

den konstanta frekvensen 50 Hz på elnätet samt att se till att reserver finns till hands om 

störningar i kraftsystemet skulle uppstå. Utöver systemansvaret har Svenska Kraftnät ansvar 

för förvaltning och driftsäkerheten på stamnätet. Svenska Kraftnät har även verksamheter 

inom nättjänst, balanstjänst och kontoföringssystem för elcertifikat. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006) Balanstjänsterna beskrivs närmare i kommande avsnitt, se kapitel 

2.4.1 Balansplanering. 

2.2.6 Elbörsen - Nord Pool Spot 

Marknadspriserna för energin sätts på elbörsen Nord Pool Spot som utgör navet i den 

nordiska elmarknaden (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 16). Nord Pool Spot samägs 

idag av systemansvariga Statnett SF i Norge, Svenska Kraftnät i Sverige, Energinet.dk i 

Danmark, Fingrid Oyj i Finland, Elering i Estland och Litgrid i Litauen (Åhman, 2013). 

Majoriteten av all elhandel i Norden sker via Nord Pool Spot där i stort sett all elproduktion i 

Sverige går via Nord Pool Spot. Ungefär 70 % av all elkonsumtion i Norden går via denna 

elbörs. Förutom elhandel på Nord Pool Spot förekommer så kallade bilaterala kontrakt, det 

vill säga kontrakt som avser handel där avtal tecknats mellan två aktörer. De prissättningar 

som sker på Nord Pool Spot utgör referenspris för hela elmarknaden både vad gäller bilaterala 
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kontrakt och vissa avtal mellan elhandelsföretag och elanvändare. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2006) 

Den fysiska elhandel som sker på elbörsen delas upp i två marknader Elpsot (  ”Day – ahead 

market”) och Elbas (”Intra day – market”). (Bang, Fock, & Togeby, 2012, s. 6) Dessa 

produkter förklaras närmare i kommande avsnitt, se kommande kapitel 2.3 Handelsplatser. 

Relationen mellan ovannämnda aktörer samt transporten av el illustreras i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Relationen mellan aktörerna på elmarknaden. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

2.3 Handelsplatser 

Nedan presenteras de tre olika handelsplatserna Elspot, Elbas och reglerkraftmarknaden samt 

reservmarknaden för den svenska elmarknaden.  

2.3.1 Elspot 

Handelsplatsen Elspot kallas även för ”Day-ahead market” och utgör den huvudsakliga 

marknadsplatsen för elenergi i Norden. På denna marknad skapas avtal för handel av elenergi 

mellan köpare och säljare genom elenergiprissättning för nästföljande dag, därav namnet 

”Day-ahead market”. Idag finns det totalt runt 360 köpare och säljare på Elspot och det 

placeras runt 2000 bud per dag. (Nord Pool Spot, 2013)  

Marknaden drivs av köparnas och säljarnas planering av förbrukad respektive producerad 

energimängd för nästkommande dygn. En köpare planerar för hur mycket elenergi som 

kommer att förbrukas timme för timme samt för hur mycket denne är villig att betala för 

energimängden. Säljaren bedömer hur mycket elenergi som kommer produceras 

nästkommande dygn och hur mycket denne vill få betalt för energimängden. Priserna på 

Elspot sätts efter dessa planerade behov och utbud av energi. (Nord Pool Spot, 2013)   

Buden från köpare och säljare läggs på Elspot innan kl.12:00 gällande förbrukning och 

produktion av elenergi. Buden för nästkommande dygn läggs samtidigt för var och en av de 

24 timmarna. Efter att buden rapporterats in sammanställs buden på marknaden och ett 

timpris för elenergin erhålls mellan kl.12:30- 12:45 samma dag. Från kl.00:00 nästkommande 

dag levereras timme för timme den fysiska mängden elenergi enligt överenskommet avtal 
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mellan köpare och säljare. Elspot tillämpar ett så kallat marginalprissättningssystem i och med 

att det är utbud och efterfrågan som styr elmarknaden. Marginalprissättning innebär i detta 

fall att det är den sista avropade budet som sätter elpriset. (Nord Pool Spot, 2013) 

2.3.2 Elbas intradagsmarknad 

Strax efter att Elspot stängt öppnar Elbas. Denna marknad kallas även ”Intraday market” då 

all handel på Elbas öppnar kl.14:00 och pågår fram till 45 min innan drifttimme, vilket 

innebär att handeln sker under samma dygn. Handeln på Elbas möjliggör för de 

balansansvariga att köpa/sälja elenergi för att justera obalanserna som kan uppstått i deras 

prognoser. Till exempel kan en energikälla sluta fungera några timmar innan beräknad drift 

vilket kan kompenseras genom köp av elenergi på Elbas. Priserna på Elbas rangordnas efter 

högsta bud när det kommer till försäljning och lägsta bud när det kommer till köp. I takt med 

att intermittenta energikällor blir allt vanligare ökar betydelsen av Elbas då obalanserna som 

kan uppstå beroende på växlande väderförhållanden kan vara svåra att förutspå under handeln 

på Elspot. (Nord Pool Spot, 2013)  

2.3.3 Reglerkraftmarknad och reservmarknad 

Efter att handeln på Elspot och Elbas stängt regleras den fysiska elbalansen på 

reglerkraftmarknaden. Detta sker genom att systemansvarige Svenska Kraftnät köper och 

säljer reglerkraft för att reglera frekvensbalansen på elnätet. Bud kan lämnas 14 dygn före 

leveransdygnet och kan ändras fram till 45 minuter innan leveranstimmen. Den minsta 

volymen för ett bud är 10 MW. Buden som de balansansvariga företagen lämnat in 

sammanställs och rangordnas i en budstege där de mest optimala buden, baserat på både pris 

och kvantitet, avropas i turordning. För att undvika flaskhalsar i systemet tar denna 

turordningsprocess även hänsyn till geografisk plats för det tänkta aktiverade budet. Efter att 

denna reglering slutförts under drifttimmen avräknas den balansansvarige av Svenska 

Kraftnät i balansavräkningen. (Heden & Doorman, 2009) Detta beskrivs närmare i kommande 

avsnitt 2.4.2 Balansreglering och 2.4.3 Balansavräkning.  

Utöver reglerkraftmarknaden finns även reservkraftmarknaden att tillgå. Svenska Kraftnät har 

enligt lag ansvar för att effektreserven om högst 2000 MW finns tillgänglig under den svenska 

vintersäsongen. Syftet med effektreserven är att den ska kunna användas när produktionen av 

el inte är tillräckligt stor för att täcka förbrukningen. Denna effektreserv håller successivt på 

att avvecklas efter ett Riksdagsbeslut gjort 2010. Tanken är att den helt ska fasas ut till den 15 

mars 2020. (Svenska Kraftnät, 2013; Löfstedt, 2012) 

2.4 Balansansvar 

Elhandelsföretagen har ett balansansvar vad gäller den ekonomiska balansen på elmarknaden. 

Det ansvaret kan företaget antingen ha själva alternativt kan de köpa in det från ett separat 

företag. För att bedriva en balansansvarsverksamhet krävs att företaget har ett avtal om 

balansansvar med Svenska Kraftnät. Balanseringen sker med hjälp av elhandel av den 

produktion och förbrukning som den balansansvarige har balansansvar för. Elhandeln grundar 

sig i prognoser för den kommande produktionen och förbrukningen för respektive 

balansansvarsområde. Dessa prognoser utgörs av balansplanering från några veckor fram till 

45 min innan drifttimmen, se avsnitt 2.4.1 Balansplanering. Den eventuella obalans som 

uppstår efter elhandeln beräknas och regleras av den systemansvarige under själva 

drifttimmen, se avsnitt 2.4.2 Balansreglering. Kostnaderna för obalanserna regleras i 

efterhand av den systemansvarige i balansavräkningen, se avsnitt 2.4.3 Balansavräkning. Den 

balansansvarige utför elhandel med både fastkraft och faktiskt förbrukning enligt avtal, dock 
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kan handel med utlandet enbart ske som fastkraftsaffärer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006, s. 12) Balansansvaret kan delas upp beroende på om det gäller produktionsbalans eller 

förbrukningsbalans. Det är framförallt de balansansvariga inom produktion som lägger bud på 

reglerkraftsmarknaden. (Bang, Fock, & Togeby, 2012, s. 8)  

2.4.1 Balansplanering 

Balansansvarig gör prognoser och planerar för preliminär produktion och förbrukning från ett 

par veckor fram till 45 min innan drifttimmen, som tidigare nämnts. Dessa prognoser grundar 

sig på historiska data för produktions- och förbrukningsbeteenden kombinerat med 

klimatinformation. Den handel som sker efter dessa prognoser görs på den finansiella 

marknaden genom handel med terminer och andra finansiella derivat. De finansiella 

kontrakten används för att hantera risker och är viktiga om inga marknader för långtida 

fysiska kontrakt finns tillgängliga. (Bang, Fock, & Togeby, 2012; Bergström, 2013) 

Ovanstående handel utgör den första fasen av balansansvaret. Denna fas presenteras 

tillsammans med de övriga balansansvarsfaserna i Figur 4.  

 

 

Figur 4. Elhandel i kronologisk ordning på den nordiska elmarknaden. (EA, 2012, s. 10) 

Produktions- och förbrukningsprognoserna förfinas kontinuerligt varefter ny 

klimatinformation om temperaturer, solstrålning och vind inkommer. Information om 

temperaturer och solinstrålning påverkar behovet av uppvärmning i byggnader och därmed 

påverkar det i sin tur behovet av energiförbrukning. Vind påverkar den mängd 

energiproduktion som är möjlig att tillvarata från vindkraftverk och därmed är det viktigt 

information att ta i beaktande vid prognostisering. Balansansvariga börjar dagen innan 

drifttimmen med prognosarbetet för timmarna som följer nästkommande dag. Vid detta 

planeringsarbete önskas en nyligen uppdaterad väderprognos för att möjliggöra relevanta 

produktions- och förbrukningsprognoser. Den andra fasen av prognosarbetet för produktion 

och förbrukning fortgår fram till kl.12.00 dagen innan drifttimmen då buden lämnas in till 

Elspot. Prognoserna görs olika mellan balansansvariga där vissa väljer att göra prognoser för 

alla elleverantörer samtidigt medan andra gör det för varje elleverantör var för sig, eller för 

varje kund var för sig. Därefter sammanställs prognoserna för varje nätområde och elområde 

innan de adderas ihop och utgör grunden för de bud som skickas till Elspot. (Nord Pool Spot, 

2013; Bergström, 2013) 
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Samtidigt som detta arbete sker med bud på Elspot arbetar de balansansvariga med den tredje 

fasen av prognosarbetet där justering av de tidigare prognoserna för dagens produktion och 

förbrukning sker. Justeringar i de tidigare prognoserna bearbetas på samma sätt som tidigare, 

skillnaden är att handeln nu sker på Elbas istället för Elspot. Handeln på Elbas är möjlig fram 

till 45 min innan drift. (Nord Pool Spot, 2013; Bergström, 2013) 

Utöver handel på Elspot och Elbas kan den balansansvarige planera budläggning på 

reglerkraftmarknaden. På reglerkraftmarknaden sker ingen direkt handel av den 

balansansvarige utan denna marknad styrs av den systemansvarige för att säkerställa den 

fysiska balansen på elnätet. (Heden & Doorman, 2009; Bäckström 2013) 

2.4.2 Balansreglering 

Efter att de balansansvariga färdigställt sitt arbete med balansplanerna kommer nästa fas 

bestående av reglering av uppstådda obalanser under drifttimmen. I denna fas agerar inte den 

balansansvarige aktivt utan de fysiska obalanserna regleras av systemansvarige Svenska 

Kraftnät. Denna reglering kan ske automatiskt eller avropas manuellt, det vill säga den kan 

ske enligt så kallad primärreglering eller sekundärreglering. Primärreglering innebär att upp- 

och nedreglering verkställs automatiskt av regulatorer kopplade till kraftstationer vilka 

kontinuerligt arbetar för att hålla 50 Hz i elnätet. Aktivering av Frekvensstyrd 

Normaldriftsreserv (FNR) sker när frekvensavvikelser uppstår inom intervallet 49,9 Hz till 

50,1 Hz och denna aktivering ska uppgå till 63% inom 60 sekunder och 100 % inom 3 

minuter. Aktivering av Frekvensstyrd Störningsreserv (FDR) sker när frekvensen understiger 

49,9 Hz och denna aktivering ska uppgå till 50% inom 5 sekunder och 100% inom 30 

sekunder.  Sekundärreglering sköts via manuell reglering där reglerkraft köps och säljs på 

reglerkraftmarknaden för att den systemansvarige ska kunna hålla systemet i fysisk balans. 

Dessa köp och försäljningar sker genom att en balansansvarig lägger bud på marknaden, och 

blir budet avropat av Svenska Kraftnät har den balansansvarige tio minuter på sig att aktivera 

och uppfylla budkraven. Handeln för både primär- och sekundärreglering sker via budgivning 

där priserna på reglerkraftsmarknaden sätts efter högsta eller lägsta bud som inlämnats av de 

balansansvariga. Det ska poängteras att det endast är den systemansvariga som har 

reglermarknaden som handelsplats för att justera den fysiska obalansen på elnätet. 

Balansansvariga kan inte justera den egna obalansen på under drifttimmen. Den balanskraft 

som uppstår för den balansansvarige under drifttimmen avräknas istället i den så kallade 

balansavräkningen. (Heden & Doorman, 2009; Svenska Kraftnät, 2013; Bäckström 2013)  

2.4.3 Balansavräkning  

Den sista fasen är balansavräkningen som sker efter drifttimmen. I denna fas beräknas varje 

enskild balansansvarigs produktionsbalanskraft och förbrukningsbalanskraft per snittområde 

för varje timme av Svenska Kraftnät. Avräkningen innebär en beräkning av den balanskraft 

som uppstått vilken sedan kostnadsbestäms av Svenska Kraftnät. (Heden & Doorman, 2009; 

Svenska Kraftnät, 2013) 

Balansavräkning sker på två olika sätt i Norden där det ena systemet kallas för enprissystem 

och det andra för tvåprissystem. Tvåprissystemet innebär att balansansvariga med en obalans 

som hjälper systemet avräknas till balansgrundpris, det vill säga spotpriset. Förstärker 

obalansen istället systemets balanser avräknas den balansansvarige till reglerkraftpris, det vill 

säga till upp- eller nedregleringspris. Att hjälpa systemet innebär exempelvis att en 

balansansvarig har producerat för mycket el när nätet på systemnivå är i underskott. Samma 

sak gäller i det omvända fallet. Enprissystemet fungerar likt tvåprissystemet med den 

skillnaden att reglerkraftpriset gäller oavsett om den balansansvariges obalans minskat eller 
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ökat den totala obalansen i systemet. (Forsman, Magnell & Wråke, 2006-2009; Kallin & 

Pinzon, 2008) I Sverige tillämpas likt Danmark och Finland ett tvåprissystem för balanskraft 

gällande produktion av elenergi medan ett enprissystem tillämpas för förbrukning. Detta till 

skillnad mot Norge som använder sig av ett enprissystem både för produktion samt 

förbrukning. (Heden & Doorman, 2009, s. 9) På reglerkraftmarknaden görs en bedömning av 

obalans per elområde som resulterar i att ett upp- eller nedregleringspris sätts. Prissättningen 

sker på olika sätt för förbrukningsbalans och produktionsbalans då de använder sig av olika 

prissystem. (Heden & Doorman, 2009, s. 62) Dessa prissättningssystem presenteras närmare 

nedan. 

2.4.3.1 Förbrukningsbalans 

För den balansansvarige beräknas förbrukningsobalansen som skillnaden mellan uppmätt 

förbrukning och förbrukningsprognosen. Här utgörs förbrukningsprognosen av summan 

mellan den bindande produktionsplanen som utförts av den balansansvarige innan 

drifttimmen samt de handelsavtal som rapporterats av den balansansvarige till Svenska 

Kraftnät. Beräkning av förbrukningsprognosen genomförs av Svenska Kraftnät och fördelas 

per snittområde, se ekvation 1 nedan. 

                    
∑                    (∑                     ∑      )   (1) 

Priserna för förbrukningsbalansen kan sättas till upp- eller nedregleringspris enligt 

enprissystemet, se Tabell 1. Om landet har negativ förbrukningsbalans sätts priset för 

obalansen till uppregleringspris, medan nedregleringspris används då förbrukningsobalansen 

är positiv. Uppregleringspriset sätts efter det högsta budet som läggs på reglerkraftmarknaden, 

medan nedregleringspriset sätts efter det lägsta budet. Den balansansvarige betalar utöver 

detta en balanskraftavgift på 2,50 kr per MWh för obalans. (Heden & Doorman, 2009, ss.49- 

54) 

Tabell 1. Tabellen visar enprissystemet för förbrukningsbalans. (Heden & Doorman, 2009, ss. 53-54) 

Marknadsläge Förbrukningsbalans 

för den 

balansansvarige 

Förbrukningsbalansens 

förhållande till 

marknaden 

Prissättning 

Underbalanserad Underbalanserad Förstärker totala 

obalansen 

Uppregleringspris 

Överbalanserad Motverkar den totala 

obalansen 

Uppregleringspris 

Överbalanserad Underbalanserad Motverkar totala 

obalansen 

Nedregleringspris 

Överbalanserad Förstärker totala 

obalansen 

Nedregleringspris 

 

2.4.3.2 Produktionsbalans 

Beräkning av produktionsbalans utgörs av skillnaden mellan den balansansvariges uppmätta 

produktion och den planerade produktionen, se ekvation 2 nedan.  

                   ∑                    ∑                     (2) 
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Till skillnad från prissättningen för förbrukningsbalansen sätts priset på produktionsbalansen 

enligt tvåprissystemet, se Tabell 2. Det innebär att utöver upp – och nedregleringspriser kan 

obalanserna prissättas enligt spotpris om obalansen hjälper landet som helhet att kompensera 

för över- eller underbalans. Denna prissättning kallas för marginalprissättning. Om 

elmarknaden behöver uppregleras kan en underbalanserad balansansvarig betala enligt 

uppregleringspris för elen. Den aktör som istället är i överbalans vid uppreglering ersätts med 

Nord Pool Spots spotpris. Om elmarknaden behöver nedregleras till följd av överbalans kan 

en underbalanserad balansansvarig även då ersättas enligt spotpris. Den aktör som då är i 

överbalans får betala enligt nedregleringspris på den nordiska reglermarknaden. Den som är i 

underbalans avräknas av Svenska Kraftnät och betalar för sin balanskraft per timme till 

uppregleringspris. (Heden & Doorman, 2009, ss. 49-54) 

Tabell 2. Tabellen visar tvåprissystemet för produktionsbalans.  (Heden & Doorman, 2009, ss. 53-54) 

Marknadsläge Produktionsbalans 

för den 

balansansvarige 

Förbrukningsbalansens 

förhållande till 

marknaden 

Prissättning för 

balanskraft  

Underbalanserad Underbalanserad Förstärker totala 

obalansen 

Uppregleringspris 

Överbalanserad Motverkar den totala 

obalansen 

Spotpris 

Överbalanserad Underbalanserad Motverkar totala 

obalansen 

Spotpris 

Överbalanserad Förstärker totala 

obalansen 

Nedregleringspris 

2.5 Smarta elnät 

Det finns ingen entydig definition av vad begreppet smarta elnät innebär. I USA är begreppet 

orienterat kring konsumenten och fokuserar på IT-baserad kommunikationsteknik där ”smarta 

elmätare” är centrala (Larsson & Ståhl, 2011). Smarta elmätare innebär avläsning av 

elförbrukning på timbasis eller kortare, samt att det finns en kommunikation mellan 

konsument och elhandelsföretaget och/eller nätägaren (Energimarknadsinspektionen, 2012). I 

Europa gäller begreppet snarare den tekniska infrastrukturen och förnybar energi, där syftet är 

att integrera konsumenternas beteenden i nätet med målet att öka den ekonomiska 

effektiviteten samt hållbarheten i elproduktionen. Sveriges innovationsmyndighet, 

VINNOVA, anser att smarta elnät innebär avancerade distributionsnät med hög komplexitet 

kopplade till det vanliga stamnätet, och/eller avancerade transmissionsnät, bland andra med 

högspänd likströmsöverföring. (Larsson & Ståhl, 2011) Några vanliga komponenter som 

nämns i det smarta elnätet är även energilagring, avancerade skyddssystem och 

automationssystem, styrning av mikroproduktion samt deltagandet av fler aktörer på 

marknaden. Det kan sägas att smarta elnät egentligen innebär övergången från dagens elnät 

till framtidens elnät. (Energimarknadsinspektionen, 2012) 

För att smarta elnätslösningar ska kunna bli verklighet är det fundamentalt att 

slutkonsumenterna kan tänka sig att bli mer dynamiska i sin förbrukning och börja reagera på 

efterfrågan. En förutsättning för efterfrågerespons är i sin tur att konsumenterna har smarta 

elmätare installerade vilka har möjlighet att ge information om konsumenternas förbrukning 

varje timme. (Larsson & Ståhl, 2011) I denna studie är framförallt efterfrågestyrningen i 

fokus. Den typ av affärslösningar som begreppet demand response inbegriper diskuteras mer 

ingående i avsnitt 5 samt vilka möjligheter dessa lösningar har.  
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3 Teori 
Detta arbete ämnar, som tidigare nämnts, undersöka värdet i Expektras demand response-

lösning. Värde definieras enligt syftet utifrån den potentiella lönsamhet och den 

marknadspotential som finns hos den typ av demand response-lösning Expektra valt att 

använda. Denna definition preciseras tydligare med hjälp av ett teoretiskt ramverk. De teorier 

som möjliggör denna analys är teori om potential för demand response, SWOT – analys samt 

grundläggande teorier i fysikalisk termodynamik. Dessa kompletterande teorier presenteras 

närmare nedan. 

3.1 Potential för demand response 

För att kunna uppskatta vilka möjligheter som finns för en demand response-lösning att hålla 

stabila elpriser och möjligheten för dess integration i elnätet, behöver lösningens potential 

studeras. Det svenska demand response-programmet kallat Market Design har tagit fram en 

teori för vad potential för efterfrågerespons innebär. Market Design är en del i ett 

internationellt projekt kallat IEA Demand Response Resources med målet att ta fram modeller 

och verktyg vilka främjar demand response. För att kunna definiera vad demand response-

potential är för något har Market Design-projektet ursprungligen analyserat potential för 

energieffektivitet, och har därefter överfört dessa koncept till potential för demand response. 

Resultaten har kokats ned till tre punkter: teknisk-, ekonomisk- och marknadspotential. (Fritz, 

Effektkapacitet hos kunderna, 2007) 

3.1.1 Teknisk potential 

Konsumenters samlade totala effekt vid efterfrågestyrning, utan hänsyn till ekonomiska eller 

marknadsmässiga hinder, ger den tekniska potentialen. Om exempelvis alla konsumenter 

skulle delta i ett demand response-projekt med laststyrning skulle den tekniska potentialen 

vara den samlade förbrukningsreduktionen. (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007, s. 12). 

3.1.2 Ekonomisk potential 

För att mäta ekonomisk potential används den tekniska potentialen som bas. Den ekonomiska 

potentialen utgörs av den del utav den tekniska potential som kan uppfylla ekonomiska krav 

och som kan realiseras av demand response-åtgärder. Sådana ekonomiska krav kan 

exempelvis vara en konsuments återbetalningsperiod uttryckt i tid eller ett positivt nuvärde. 

(Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007, s. 12) 

3.1.3 Marknadspotential 

Teknisk och ekonomisk potential används som teoretiska verktyg för att mäta den utförbara 

potentialen. I vissa fall används teknisk och ekonomisk potential som jämförelsevariabler för 

att uppskatta den utförbara potentialen där en hög ratio av utförbar potential i förhållande till 

de andra potentialerna visar på en hög effektivitet hos demand response-produkten. (Fritz, 

Effektkapacitet hos kunderna, 2007) 

Den svåraste potentialen att uppmäta är marknadspotentialen eftersom att 

konsumentdeltagandet i demand response-program måste bedömas, vilket är svårt att 

förutsäga. Det är även svårt att veta hur konsumenternas acceptanskurva ser ut för en viss 

teknik och att uppskatta i vilken fas på acceptanskurvan tekniken befinner sig. För att 

uppskatta potentialen för demand response har elhandelsföretag ofta använt sig av metoder 

liknande den i avsnitt 4.3 (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007). För att underbygga 

marknadsanalysen ytterligare kommer metoden att kompletteras med en S.W.O.T.-analys. 



 

13 

 

3.1.3.1 S.W.O.T. - analys 

Nulägesanalyser är viktigt för ett företag att genomföra för att svara på frågorna: Var är vi? 

och Vilka förutsättningar kommer framtiden att ge? Ett sätt för ett företag att göra en 

nulägesanalys av dess resurser och förmågor är genom en SWOT - analys. Där S står för 

Strengths (styrkor), W för Weaknesses (svagheter), O för Opportunities (möjligheter) och T 

för Threats (hot), se Figur 5. Dessa begrepp utgör tillsammans ett verktyg för att kartlägga 

etableringsmöjligheter på en ny marknad för en specifik produkt, en affärsenhet eller för ett 

företag i sig. De två första bokstäverna S och W fokuserar på positiva och negativa aspekter 

som är interna inom en organisation. Dessa faktorer belyser marknadsstrategier och en 

organisations positionering gentemot konkurrenter. De två nästföljande bokstäverna O och T 

berör positiva och negativa aspekter i en organisations omvärld och konkurrensen på 

marknaden. Alla dessa aspekter kan uppfattas olika beroende på vilken organisation som de 

sätts i relation till. Målet med en S.W.O.T. - analys är att identifiera de nyckelfaktorer som 

kommer påverka en organisation på ett betydande sätt i framtiden. (Axelsson & Agndal, 2008; 

Czinkota & Kotabe, 2001) 

   

 

Figur 5. Figuren illustrerar SWOT - analysens egenskaper.  (Czinkota & Kotabe, 2001, ss. 37-38) 

En SWOT - analys genomförs med fördel efter en uppställd prioriteringsordning efter en 

fallande skala där den viktigaste aspekten tas upp först och de mindre relevanta faktorerna tas 

upp sist. På detta vis fås en bättre överblick och fokus för studien hamnar på de viktigaste 

aspekterna. De områden som kan studeras utifrån de externa faktorerna möjligheter och hot är 

kunder, konkurrenter, marknadsutveckling, teknikutveckling och den politisk utveckling. De 

interna aspekterna i form av styrkor och svagheter kan belysas utifrån följande 

frågeställningar: Hur väl rustade är företaget för att möta nya utmaningar? Vilken kompetens 

finns? Hur står sig produkterna i konkurrensen på marknaden? Vilken image har företaget? 

Vilken finansiell styrka har företaget? När dessa fyra olika aspekter kartlagts kan de 

slutgiltiga reflektionerna av ett företags nulägesanalys genomföras genom sammanställning av 

de aspekter som tycks mest betydande för organisationen. (Gezelius & Wildenstam, 2011) 
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3.2  Byggnaders termiska egenskaper 

En byggnads termiska egenskaper kan beräknas med hänsyn till den värmeeffekt ett 

värmeaggregat avger samt hur denna baslast förhåller sig till utomhustemperaturen. Baslasten 

i ett värmeaggregat beräknas i ett enkelt fall genom att ta reda på storleken på den 

värmeförlusten som uppstår i skillnaden mellan önskad inomhustemperatur och uppmätt 

utomhustemperatur, samt genom att undersöka värdet på byggnadens värmeförlustkoefficient. 

Med andra ord blir baslasten lika stor som värmeförlusten då en jämn referenstemperatur 

inomhus ska kunna hållas. För att kunna bestämma baslastens storlek behövs därmed 

information om byggnadens värmeförlustkoefficient  , vilken beskriver hur väl klimatskalet 

är isolerat. Värmeförlustkoefficienten är således beroende av vilken materialtyp byggnadens 

skal består av, se ekvation 3. (Aronsson, 2006) 

  
 

 
           (3) 

 

                                  
                  
 

När lasten beräknas är det egentligen en undersökning av värmeflöden genom klimatskalet 

som görs. Dessa är beroende utav värmeförlustkoefficienten, men även av 

temperaturskillnaden på in- och utsidan av skalet. Att beskriva värmeflöden genom 

klimatskalet är en omfattande tredimensionell process, men denna kan förenklas till en 

endimensionell process vid mindre avancerade analyser. (Aronsson, 2006) När ett utrymme 

hålls vid en referenstemperatur, och intern uppvärmning samt solstrålning är låg eller jämnt 

fördelad är det lämpligt att använda en endimensionell beräkning. (Swedish Standards 

Institute, 2005) I denna rapport har det endimensionella alternativet valts och beskrivs som 

Qbas i ekvation 4. 

 

Qbas = 
 

 
(         )         (4) 

                            

     =                       
Qbas är baslasten angiven i [W]  

 

Byggnadens temperatur förändras därefter enligt ekvation 5 i förhållande till 

utomhustemperaturen. Tidskonstanten   anger hur lång tid det tar för inomhustemperaturen 

att nå 63% av en förändring i utomhustemperatur om ingen värme tillförs. (Aronsson, 2006) 

            (    
 

 )     (5) 

                     
       är inomhustemperaturen angiven i [K]  

 

Tidskonstanten kan beskrivas enligt komplexa ekvationer vilka tar hänsyn till ventilation, 

värmekapacitet i byggnaders olika delar, volymflöde etcetera. Detta är dock för omfattande 

för den typ av modell som är tänkt att konstrueras för denna studie och därför beskrivs dessa 

ekvationer ej i denna rapport. 
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3.3 Motivering av teorival 

Elforsks metod för utveckling av affärsmodeller för demand response-produkter är 

grundbulten i detta arbete. Fokus ligger särskilt på att förstå värdet av en demand response-

lösning. För att förstå värdet av affärsmodellen behövs en förståelse av marknaden och dess 

aktörer, dessutom behövs en förståelse för vilken demand response-tillgänglighet som finns 

på marknaden. Teorin om marknadspotential lämpar sig därför bra för att förstå vilken 

tillgänglighet som finns för demand response-lösningar genom att identifiera och kartlägga 

teknisk, ekonomisk och marknadsmässig potential. Denna teori utgör ramverk för studien och 

kompletteras med en S.W.O.T.-analys som beskriver en ny produkts konkurrenskraft och 

inneboende potential på en ny marknad. Dessutom används grundläggande teorier i 

termodynamik till beräkningarna av den tekniska potentialen som kommer av demand 

response-användning. 

Initialt har ett önskemål från denna studies uppdragsgivare Expektra varit att studien ska ta 

fram en lönsamhetskalkyl med hjälp av datamodellering. Både Elforsks metod och teorin om 

marknadspotential passar väl för att uppfylla det önskemålet.  
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4 Metod 
Detta kapitel berör hur arbetet med utvecklingen av en affärsmodell för demand response på 

den smarta elnätsmarknaden fortlöpte. 

4.1 Arbetssätt 

Detta examensarbete har skrivits på uppdrag av företaget Expektra och avdelningen för 

Industriella informations- och styrsystem på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Expektra 

utvecklar informationslösningar och tjänster på systemnivå vilka är applicerbara i ett smart 

elnät. Tjänsterna riktar sig främst mot aktörer på elmarknaden. Det erhållna uppdragets syfte, 

att utveckla Expektras affärsmodell samt utvärdera potentialen för demand response på den 

smarta elnätsmarknaden, diskuterades och begränsades mellan alla parter i projektets början 

men även vid en halvtidsavstämning i mitten av projektet genom en återkoppling av det 

gångna arbetet. Detta resulterade i att syftet blev att undersöka värdet i Expektras demand 

response-lösning på den smarta elnätsmarknaden. I denna studie definieras värde utifrån 

teknisk, ekonomisk och marknadsmässig potential. Den tekniska och ekonomiska potentialen 

fås genom framtagande av en beräkningsmodell för potentiell lönsamhet av demand response-

användningen som ligger till grund för marknadsanalysen. Marknadsanalysen bidrar i sin tur 

med att ge underlag för vad de balansansvariga och marknaden i stort anser om denna lösning.  

Projektets arbetsprocess har bestått av tre huvudsakliga delar. Den första delen av arbetet 

innefattade planering, grundläggande informationsinsamling och inläsning i ämnet. Den andra 

delen bestod av fördjupad informationsinsamling med utökad inlärning samt arbete med 

marknadsanalys och utveckling av beräkningsmodell för studie av lönsamhet för demand 

response. Den tredje och sista delen av arbetsprocessen bestod i att validera, analysera och 

beskriva det erhållna resultatet från beräkningsmodellen. Rapportsammanställning av arbetet 

har skett kontinuerligt under arbetets gång men tyngdpunkt på rapportskrivningen har legat i 

projektets tredje fas. Denna studie har genomgående utförts gemensamt av båda författarna, 

det vill säga att ingen uppdelning har skett. Dessa arbetsprocessdelar presenteras närmare i 

följande kapitel.  

4.2 Förstudier och informationsinsamling 

I denna studie har vi valt att göra en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie, 

det vill säga en så kallad triangulering. Detta ger ofta en mer fullständig bild av en 

undersökning än vad en ensam metod gör. (Eliasson, 2006, s. 32) Den första tiden av projektet 

bestod i att skapa förståelse för hur den svenska elmarknaden fungerar med tyngdpunkt på 

arbetsrollen som balansansvarig. Detta gjordes främst via inläsning av sekundärdata i form av 

rapporter och översiktligt läsande på olika hemsidor. Därefter tog informationsinsamling via 

primärdata, i form av intervjuer, vid för att kompletterade de erhållna kunskaperna. Syftet 

med detta var att få fram kvalitativ information till marknadsanalysen samt kvantitativ data till 

grund för beräkningsmodellen.      

4.2.1 Kvalitativ data - Intervjuer 

Den kvalitativa datainsamlingen började efter den första inläsningsperioden för att undvika att 

information missas på grund av bristande kunskap inom ämnet hos intervjuarna. (Lantz, 2012, 

s. 17) Därefter genomfördes intervjuerna fortlöpande under projektets gång för att 

komplettera kunskapen kontinuerligt. 
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Kontaktuppgifter till de balansansvariga erhölls från Svenska Kraftnäts hemsida och därefter 

kontaktades de via telefon för inbokning av intervjuer. Totalt finns det 31 stycken registrerade 

balansansvariga hos Svenska Kraftnät varav 21 stycken är lokaliserade i Sverige. Fokus för 

denna studie var att få kontakt med balansansvariga på Fortum, E.ON och Vattenfall vilka 

även kallas ”The market makers”, det vill säga de företag som har störst inverkan på 

elmarknaden. Därefter kontaktades övriga balansansvariga där intervjuer bokades med 

Dalakraft, Göteborg Energi DinEl, Bixia Energy Management AB och Storuman Energi. 

Utöver kontakten med balansansvariga intervjuades även personer på Nord Pool Spot, 

Svenska Kraftnät och Vattenfalls Business Development enhet för att bredda studiens innehåll 

om elmarknaden generellt och dess framtidsvisioner. Dessutom kontaktades Arne Roos, 

professor i fasta tillståndets fysik vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala 

universitet, och Ivo Martinac, professor i och avdelningschef för Installations – och 

energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan, i syfte att fördjupa studiens innehåll om 

byggnaders termodynamik. 

För att utveckla beräkningsmodellen hölls mailkontakt och även ett möte på plats på 

Vattenfall med Quentin Lambert. Quentin arbetar som Business Development Analyst på 

Vattenfall och har tidigare skrivit ett examensarbete där han utvecklat bostadsmodeller för 

demand response-användning. Från Quentins modell användes de grundläggande fysikaliska 

sambanden som han modellerat, vilka strukturerades om för att fungera i syftet för modellen i 

denna rapport.  

Intervjuerna genomfördes på semistrukturerat vis vilket skapar möjlighet till kvalitativ analys 

av ett fenomens kvaliteter och mening. Innan varje intervju förberedes ett frågeformulär 

baserat på erhållna kunskaper från inläsningen av sekundärdata. Frågorna formulerades med 

öppna frågor för att undvika ja och nej svar. Övergripande frågor delades in i mindre 

delfrågor för att skapa en bättre förståelse. Denna semistrukturerade intervjustruktur skapar 

möjlighet för en öppnare dialog där samtalet inte styrs helt och fullt efter frågeformuläret 

vilket leder till att relevant information inte gås miste om. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006, ss. 96-101; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, ss. 320-323; Lantz, 2012, ss. 30-33) 

Frågeformulären skickades ut via mail innan intervjuerna skulle äga rum för att möjliggöra för 

de intervjuade att förbereda sig. Frågorna som ställdes under intervjuerna kan ses i avsnitt 

Bilagor. 

4.2.1.1 Respondenterna 

De personer som intervjuats i denna studie presenteras närmare nedan genom befattning och 

företagskoppling. 

Morgan Bergström Krafthandlare, Bixia Energy Management AB. Bergström arbetar 

med balansansvar och sköter balansplanering för både förbrukning 

och produktion.  

Josef Bly Svenska Kraftnät. Bly arbetar med balansavräkning på Svenska 

Kraftnät. 

Leif Brorsson Krafthandlare, E.ON. Brorsson arbetar med balansansvar.  

Elin Broström Svenska Kraftnät. Broström arbetar med elmarknadsutveckling 

med fokus på balansmarknader. 

Tove Bäckström Head of Balance Management, Vattenfall AB. Bäckström arbetar 

med balansansvar gällande produktion. 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2:6
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Birger Fält Svenska Kraftnät. Fält arbetar med balansavräkning på Svenska 

Kraftnät. 

Nils-Gunnar From Storuman Energi. From arbetar som VD. 

Urban Hammarstedt Utvecklingschef, Nord Pool Spot. 

Tomas Knutsson Business Developer, Vattenfall AB. Knutsson arbetar med 

affärsutveckling, distribution och försäljning. 

Quentin Lambert Business Development Analyst ,Vattenfall AB. Lambert har tidigare 

skrivit ett examensarbete där han utvecklat bostadsmodeller för 

demand response-användning. 

Mattias Linell Krafthandlare, Göteborg Energi DinEl AB. Linell arbetar med 

balansansvar och lägger bud på Nord Pool Spot för både 

produktion och förbrukning.  

Ivo Martinac Professor i och avdelningschef för Installations – och 

energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan.  

Daniel Nordgren Chef för produktionsplaneringen för de nordiska anläggningarna, 

Vattenfall AB.  

Mikael Ringi Krafthandlare, Dala Kraft AB. Ringi arbetar både med krafthandel 

och elhandel. 

Arne Roos Professor i fasta tillståndets fysik vid Institutionen för 

teknikvetenskaper på Uppsala universitet.  

Peter Ström Krafthandlare, Fortum. Ström arbetar med balansansvar gällande 

förbrukning. 

Oskar Sämfors Svenska Kraftnät. Sämförs arbetar med balanstjänst och tittar på 

strategiska utvecklingsfrågor. 

Stig Åhman Sales Manager Sverige och centrala Östeuropa, Nord Pool Spot. 

Åhman arbetar bland annat med att utbilda, informera och 

disktutera frågor gällande elhandel. 

4.2.2 Kvantitativ data - Variabeltyper 

Utöver den kvalitativa datainsamlingen införskaffades även kvantitativ data för 

lönsamhetsanalysen. De historiska data som eftersöktes var förbrukningsbalanskraftvolymer 

för balansansvariga, spotpriser, upp- och nedregleringspriser samt balanskraftpriser vilka 

erhölls från Svenska Kraftnät. Dessa data användes för att kunna beräkna aktuella 

balanskostnader för den balansansvariga idag samt hur stor del av dessa kostnader som ska 

kunna minskas med hjälp av demand response. Dessutom behövdes historiska 

utomhustemperaturer i effektberäkningarna för demand response potentialen. 

Temperaturserierna erhölls från tidigare studier på KTH.   

När det kommer till användande av kvantitativ data är det viktigt att skilja på variabeltyper 

när det gäller hur svaren kan rangordnas och mätas. Så kallade nominalvariabler kan inte 

rangordnas, detta är exempelvis kön, bostadsort etcetera. Nominalvariabler i denna studie 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2:6
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2:6
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utgörs bland annat av elområden där balanskostnader i olika delar av landet kan bli olika 

beroende på region. Dessa balanskostnader kan därmed inte rangordnas vilket är anledningen 

till att fokus för beräkningarna kommer ligga på ett elområde åt gången. Ordinalvariabler går 

att rangordna utifrån inkodade siffror, men det är svårt att säga något om avstånden mellan de 

olika svarsalternativen. Ett exempel på ordinalvariabel är attityd. I denna studie används 

istället kvalitativ data som grund för värdering av attityder vilket kommer åskådligöras i 

marknadsanalysen. Intervallvariabler går alltid att mäta i siffror, detta kan vara temperaturer, 

födelseår etcetera. I stort sett all data som ligger till grund för beräkningarna i 

lönsamhetsanalysen består av intervallvariabler. Kvotvariabler mäts likt intervallvariabler 

också alltid i siffror där ålder, längd och inkomst är tydliga exempel. De svar som erhålls från 

lönsamhetsanalysen går under denna variabeltyp. Statistiken hanterar intervall och 

kvotvariabler på samma sätt, därför spelar det ingen roll om en variabel är en kvot eller 

intervallvariabel. (Eliasson, 2006) 

4.3 Utveckling av affärsmodell 

För att uppskatta demand response-potentialen hos Expektras affärsmodell behövs ett ramverk 

vilket beskriver hur affärsmodellen knyter samman de inblandade aktörerna. Ett sådant 

ramverk har Elforsks Market Design-program tagit fram. Metoden är uppdelad i sex steg och 

är tänkt att användas som riktlinje när en affärsmodell för demand response-tjänster utvecklas. 

Market Design-programmets metod används inte i studien för att utveckla affärsmodellen i 

sig, utan för att ta reda på affärsmodellens potential och förstå i vilken utvecklingsfas den 

befinner sig. Metoden har också agerat som en vägvisare i bedrivandet av studien. 

4.3.1 Förstå din marknad och marknadsaktörerna 

För att göra en affärsmodell behövs kunskap om kundernas behov. Denna kunskap kan fås 

genom att analysera marknaden. Därför är det viktigt att förstå i vilken miljö produkten 

kommer att verka och vilken typ av aktörer som agerar på marknaden. (Fritz, Effektkapacitet 

hos kunderna, 2007) I denna studie kommer elmarknaden att analyseras utifrån Market 

Design-programmets teori om marknadspotential. För att beskriva marknadspotentialen 

kommer primärt en marknadsanalys att genomföras genom litteraturstudier och framförallt 

genom intervjuer med balansansvariga på elmarknaden. Som komplement till 

marknadsanalysen används S.W.O.T.-teorin där styrkor, svagheter, möjligheter och hot vad 

gäller demand response-lösningen på marknaden identifieras.  

4.3.2 Förstå vilken typ av demand response som kan finnas 

Demand response-resurser är tillgängliga via konsumentåtgärder. Därför är det viktigt att 

förstå vilken demand response-tillgänglighet som kan finnas på en given marknad. Denna 

skattning används sedan när marknadsaktören gör sin bedömning av marknadspotential och 

lönsamhetskalkyl. (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007) Skattningen för antalet demand 

response-resurser görs utifrån antagande av hur stort antal kunder som finns tillgängliga för en 

anonym balansansvarig med potentiellt intresse för förbrukarflexibilitet. En beräkningsmodell 

kommer även att utvecklas för att undersöka vilka effektvolymer som kan finnas tillgängliga. 

4.3.3 Förstå värdet av demand response 

Konsumenter har olika preferenser gällande sin elkonsumtion och därför ser de olika värden 

av demand response. När ett verktyg för värdering av demand response tas fram måste därför 

detta göras ur ett marknadsperspektiv. Denna typ av värdeanalys rekommenderas för demand 

response-aggregerare, producenter, distributörer och reglerare. (Fritz, Effektkapacitet hos 
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kunderna, 2007) Genom intervjuer med balansansvariga fås information om vad de som 

kunder ser för värde i demand response. För att förstå nyttan av den studerade affärsmodellen 

och få perspektiv till modellen kommer även andra affärslösningar att undersökas. 

Beräkningsmodellen som utvecklas kommer att konkretisera lönsamhetspotentialen i form av 

kostnadsbesparingsvärden.   

4.3.4 Produktutveckling 

När en förståelse för de tre ovanstående stegen fåtts är nästa steg att utforma en produkt som 

är attraktiv för konsumenten. (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007) Expektra har redan 

utvecklat ett eget koncept. Syftet med studien är att undersöka konceptets 

lönsamhetspotential. Resultaten från denna studie kan användas för vidarestudier gällande 

utformning och utveckling av Expektras affärsmodell. 

4.3.5 Riskvärdering 

Vid en affärsstudie är det viktigt att förstå riskerna, både affärsmässigt och ekonomiskt. 

Viktiga investeringar kan gå förlorade utan en korrekt inledande riskanalys. Affärsrisker kan 

dämpas genom att skapa en hälsosam affärsmodell, men även andra risker måste tas i 

beaktande. Regleringsrisker är viktiga att analysera, det är viktigt att förstå hur regleringar och 

marknadshinder påverkar affärsmodellen. (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007) Den 

riskvärdering som genomförs i denna undersökning visar hur tillförlitlig 

lönsamhetsberäkningen för demand response-användning är. Riskvärderingen görs genom 

validering och känslighetsanalys av beräkningsmodellen samt marknadsanalys av 

produktintresset på elmarknaden. 

4.3.6 Testing 

Pilotprojekt är relativt billiga sätt att testa en affärsmodell eller demand response-produkt på. 

Tydliga mål och milstolpar är viktiga för att undvika dålig försöksdesign eller försök att gå 

vidare med något som inte fungerar. (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007) Pilotprojekt 

för Expektras demand response-lösning behandlas ej i denna studie.  

4.4 Studiens trovärdighet 

Studien använder sig som tidigare nämnts av triangulering där en kombination av en kvalitativ 

och en kvantitativ studie skapar förutsättningar för en mer fullständig bild av en undersökning 

än vad en ensam metod gör. Detta val har gjorts för att öka studiens trovärdighet. 

Marknadsanalysen i detta arbete grundar sig primärt på kvalitativdata då värden och attityder 

är svåra att mäta med kvantitativdata. Däremot används kvantitativdata som grund i 

lönsamhetsanalysen. Den ökade mängden historiska data ökar därmed trovärdigheten för 

lönsamhetsberäkningarna. För att öka studiens trovärdighet ytterligare validerades den 

framtagna beräkningsmodellen för lönsamhetsberäkningar genom jämförelse med en tidigare 

studie samt med data erhållet från kalkylprogrammet VIP Energy.  

4.4.1 Källkritik 

De fakta som erhållits under intervjuerna anses ha hög trovärdighet, eftersom informationen 

kommer från en primär källa minskar risken för informationsförvrängning. Dock finns det 

fortfarande en risk att fakta har missuppfattats. I ett försök att minska denna risk för 

missuppfattning har alla intervjuer spelats in efter samtycke av de intervjuade. Detta 

möjliggör för återkoppling och ytterligare reflektioner av den givna informationen. En annan 

risk med primärkällor är att informationen kan vara partisk, eftersom det ensidigt tas från den 



 

21 

 

intervjuade eller företagens perspektiv. Utöver detta är det viktigt att poängtera att en del av 

informationen given från intervjuerna är känsligt då det handlar om de balansansvarigas 

förmåga att prognostisera obalanser.  (Jacobsen, 2000, ss. 256-265) 

De publicerade sekundärkällor som används i denna studie anses trovärdiga då dessa typer av 

källor brukar genomgå omfattande granskningar som bidrar till trovärdigheten i informationen 

(Jacobsen, 2000, ss. 256-265). Andra sekundärdata har samlats in från olika hemsidor på 

Internet. Det är därmed viktigt att ta i beaktande att dessa fakta kan lyfta fram ett företags 

fördelar och därmed utelämna några nackdelar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, ss. 161-

172)  

4.4.2 Studiens validitet och reliabilitet  

Validitet är en uppskattning av i vilken utsträckning en studiens objekt som är tänkt att mätas 

faktiskt mäts. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, ss. 59-61) I denna studie granskas 

validitetsgraden genom två olika jämförelsestudier av den termodynamiska 

beräkningsmodellen som beskrivs närmare i kommande avsnitt, se 6.2 Modellvalidering. 

Dessutom diskuterades den framtagna beräkningsmodellen samt validering av denna med 

Arne Roos och Ivo Martinac, experter i ämnet för att öka valideringsgraden ytterligare.    

Reliabilitet handlar om förtroende av mätinstrumentet, det vill säga i vilken utsträckning 

samma resultat fås om studien upprepas flera gånger. Att tillkännage en hög tillförlitlighet i 

studien innebär ett oberoende av utredarna, men även ett oberoende från de människor och 

organisationer som bidragit till studien. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61) Graden 

av reabilitet i detta arbete har med avsikt försökt höjas genom att intervjua flera olika 

balansansvariga samt andra aktörer på elmarknaden för att skapa en bild av hur demand 

response-produkter ska kunna mottas i framtiden. Utöver att använda ett flertal 

informationskällor har även beräkningsmodellen för lönsamhet skapats på ett sätt vilket enkelt 

möjliggör ett byte av de ingående variablerna. Detta för att kunna jämföra olika typer av 

resultat. 

4.4.2.1 Validering av beräkningsmodell 

Beräkningsmodellen för lönsamhetsanalysen har validerats utifrån en pilotstudie för demand 

response-produkter gjord av företaget Ngenic i Vallentuna samt med hjälp av 

kalkylprogrammet VIP Energy. Det är främst beräkningarna för hur termodynamiken i 

byggnader fungerar som validerats.  

Från pilotstudien i Vallentuna har beteendet av temperaturförändringar inomhus undersöks 

utifrån en given utomhustemperatur tillsammans med effekten från ett installerat 

värmeaggregat. Fokus har varit på att identifiera om den underliggande beräkningen för 

temperaturuppdateringar fungerar som den ska genom att ställa in en konstant 

utomhustemperatur och stänga av den tillförda värmeeffekten från värmeaggregatet. På det 

viset kan beteendet av den fallande inomhustemperaturen undersökas och valideras. 

Kalkylprogrammet VIP Energy har möjliggjort en validering för hur effekten förändras i ett 

hushålls värmeaggregatet utifrån en varierande utomhustemperatur och en fast 

inomhustemperatur som referens. Denna undersökning fokuserar på att validera 

beräkningarna för effekten genom att jämföra resultatet erhållet från VIP Energy med denna 

studies termiska beräkningsmodell där samma utomhustemperatur används som input i båda 

modellerna. Valideringarna beskrivs mer utförligt i kommande kapitel där även resultaten från 

dessa undersökningar visas.      
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5 Marknaden för demand response 
Den vanligaste typen av demand response innebär konsumenternas förmåga att svara på 

förändringar i marknadspriset på el. Detta kan ske genom att öka/minska förbrukning eller 

genom att använda lokal reservkraft. Tekniken för demand response har växt fram i samband 

med utbredningen av Internet, vilket gjorde kommunikationen mellan både större och mindre 

grupper av individer både billigare och säkrare. Idag kan intelligenta system användas för 

övervakning av elmarknaden som automatiskt styr konsumtionen, vilket innebär att teknik 

finns för att möjliggöra att den enskilda konsumenten kan få sin konsumtion styrd automatiskt 

efter egna preferenser. (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007) 

Varför behövs demand response? När det är kallt ute konsumerar hushållen mer el, vilket ger 

en stor total ökning av efterfrågan. Energi genereras momentant och kan inte lagras, därför 

krävs reservkraft av något slag. Idag har vi kraftverk som står redo för att användas enbart i 

nödsituationer, vilket blir en dyr utgift. När kraftverken används är utbudet på el mycket lägre 

än efterfrågan, vilket leder till höga pristoppar. Svenska Kraftnät sätter priserna på reservkraft 

högt för att marknadsaktörerna ska få tillräckligt med tid och finansiella resurser för att hitta 

alternativa lösningar till reservkraft. Det är framförallt pristopparna som driver den svenska 

elmarknaden till att hitta alternativ. Problemet är att det möjligen inte finns incitament nog 

hos aktörerna att ta fram nya lösningar. En existerande, potentiell lösning till detta är att 

använda en mer flexibel efterfrågan, dvs. demand response, där konsumenterna minskar sin 

förbrukning i nödfall. (Fritz, Market Design Project - Demand Response Resources in 

Sweden, 2006) Minskad förbrukning kan ske genom att de använder mindre el, eller att de 

producerar egen el och på det viset använder mindre av den elen som kommer från elnätet. 

Idén kan jämföras med trängselskatt för trafiken, där avgifterna används för att minska 

bilkörning och jämna ut flödet i trafiken. (Larsson & Ståhl, 2011)  

Som tidigare nämnts krävs det att konsumenterna har smarta elmätare installerade för att 

demand response ska kunna möjliggöras. De smarta elmätarna gör det möjligt att skapa mer 

avancerade nättariffer och elprisstrukturer. Det ger även upphov till möjligheter för 

konsumenter att effektivisera sin elförbrukning samt får utomstående part möjlighet rent 

tekniskt att behovsstyra konsumenternas förbrukning. (Energimarknadsinspektionen, 2012) 

5.1 Fördelar och hinder på marknadsnivå 

På den svenska elmarknaden reflekteras marknadens kostnader i energipriset vid varje given 

tidpunkt. Detta innebär att priserna kan bli höga vid tidpunkter då tillgången på el är låg. Om 

demand response skulle användas skulle elförbrukningen kunna minskas i dessa situationer, 

vilket innebär att elprisets variation skulle jämnas ut och detta innebär i sin tur att elpriserna 

skulle bli lägre generellt sett. Vid en 3-5% minskning i efterfrågan under en pristopp kan 

energikostnaderna minska med 20-50% under den timmen. (Fritz, Effektkapacitet hos 

kunderna, 2007) Eftersom att förbrukarna kan påverka sin konsumtion, får de ett större 

inflytande på elmarknaden vilket innebär en sundare konkurrens på marknaden.  

Samhället i stort skulle ha nytta av demand response-teknologin, dock är det största problemet 

med teknologin att det finns för få incitament hos marknadsaktörerna att använda den. Till 

stor del beror detta på att elpriset i Sverige är för lågt generellt sett för att göra satsningar på 

demand response intressant. Fritz (2007) menar att demand response inte kommer att vara 

tillgängligt när det behövs, och att långsiktiga satsningar på tekniken bör göras redan nu. Han 

föreslår därför att man bör utveckla fallstudier som visar hur konsumenter tjänar pengar på 

demand response. Även Daniel Nordgren (2013) på Vattenfall pekar på samhällsnyttan med 

demand response-lösningar och menar att det för Vattenfall kan finnas ett affärsmässigt 
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intresse för sådana typer av tjänster. I norra Sverige finns det tillräckligt med vattenkraft för 

att kunna bemöta reglerbehoven idag och troligen även vid ett utökat användande av 

intermittenta energikällor. Detta innebär för Vattenfalls del att demand response-lösningar 

endast kan ses som konkurrenter till vattenkraften i norr. Det finns dock ett stort intresse av att 

använda demand response i södra Sverige, där utbyggnaden av vindkraft kraftigt expanderar 

och tillgången på vattenkraft är begränsad. Det kommer heller inte att räcka med vattenkraft 

för att täcka upp reglerbehovet ur ett Europeiskt perspektiv. (Nordgren, 2013) 

Nya marknadsregler behövs även då marknaden är utformad kring tjänster som finns idag och 

inte imorgon. Demand response kan inte nå full potential innan regleringar görs på marknaden 

och anpassning till avreglerade elmarknader görs. Konsumenterna är idag isolerade från priset 

på spotmarknaden men de behöver bli mer delaktiga i dessa realtidspriser. För att visa 

förbrukarna hur elpriserna skulle förändras i praktiken vore en lösning att göra småskaliga 

demand response-tester där nya typer av tariffer används baserade på konsumenternas 

beteenden. (Fritz, Effektkapacitet hos kunderna, 2007) 

De smarta mätarna räcker inte för att möjliggöra demand response, det krävs även en utbyggd 

infrastruktur för kommunikation och databehandling. För att dessa ska fungera krävs det 

också att marknadsfunktionerna utvecklas och även avräkningssystemet måste utvecklas. 

(Energimarknadsinspektionen, 2012) 

5.2 Aggregator 

I dagsläget är det ännu inte klart hur demand response-lösningar ska komma att fungera i 

praktiken eller vem som ska sköta om funktionen. Ett alternativ är att den balansansvarige blir 

den aktör som sköter laststyrningen gentemot konsumenterna, men studier pekar på att en ny 

aktörsroll kan komma att bli nödvändig vilken agerar mellanhand mellan konsument och de 

existerande marknadsaktörerna. Denna nya aktör som kan komma att dyka upp på en smart 

elmarknad kallas ofta för en aggregator. Det finns flera olika definitioner av vad en 

aggregator är för något, och denna studie väljer att studera ett par av dessa definitioner. Dess 

primära roll är att samla den flexibilitet som uppstår hos demand response-konsumenterna och 

att vid behov sälja denna samlade reserv till marknadsaktörerna för att de ska kunna minska 

konsumenternas konsumtion av el. (Larsson & Ståhl, 2011) Det är även viktigt att aggregatorn 

då har kunskap om konsumentflexibilitet och aktivt är i kontakt med konsumenterna och 

marknadsför tekniska demand response-lösningar för att maximera efterfrågeflexibilitet. 

(Address interactive energy, 2009) Flexibiliteten består i de förändringar i förbrukning som 

konsumenterna kan tänkas göra. Eldistributörer och nätägare betalar i sin tur aggregatorn för 

att de minskar belastningen på nätet. Pengarna tjänar därmed aggregatorn genom att delta på 

reglerkraftmarknaden. (Larsson & Ståhl, 2011) Aggregatorsrollen kommer troligen att uppstå 

där tillgången till balanskraft är låg, och kommer troligen att även använda mikrogenerering 

av el såväl som laststyrning. (GEAB, Vattenfall, ABB, KTH, 2011) 

Förutsatt att demand response används, kommer aggregatorn att ha en viktig roll på 

elmarknaden. Eftersom att aggregatorn påverkar lastkurvorna hos konsumenterna kommer 

denne också att ha en stor inverkan på den balansansvariges arbete. En förutsättning för att 

demand response ska fungera i praktiken är att den balansansvarige själv tar på sig rollen som 

aggregator, eller att aggregatorn anlitar en balansansvarig. (ADDRESS, 2011) Aggregatorn 

har ett ansvar att maximera värdet i förbrukarflexibiliteten, det vill säga att värdet ska 

maximeras från att energin har aggregerats till att den har sålts till marknadsaktörerna. Värdet 

består i huvudsak i ekonomiska värden för konsumenterna, miljömässiga fördelar, social 
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avkastning (vilket hänger samman med miljömässiga fördelar) samt teknisk avkastning i form 

av ökad introduktion av smarta elnätstjänster (Address interactive energy, 2009).  

Aggregatorn gör prognoser av förbrukarnas beteenden såväl som marknadsanalyser av 

efterfrågan. När prognoserna görs delas först konsumenterna in i olika segment baserat på 

vilket konsumtionsbeteende och vilka konsumtionsvolymer de har. Segmentuppdelningen är 

bland annat länkat till vilken typ av hushåll som avses och vilka energilagringsmöjligheter 

dessa har. Därefter görs en förbrukningsprognos och en flexibilitetsprognos, vilka görs separat 

för varje segment. Förbrukningsprognosen används som grund för att göra 

flexibilitetsprognosen. Slutligen uppdateras priskänsligheten. Genom att lägga bud på 

reglerkraftmarknader och på det viset öka handelsvolymerna på marknaden kommer 

prissignaler att skickas till aggregatorns konsumenter. Detta skapar incitament för 

konsumenten att påverka sin förbrukning och på det viset tjäna pengar. (ADDRESS, 2011) 

5.3 Affärsmodeller för att öka demand response 

Det är viktigt att förstå vilka tjänster och lösningar som finns tillgängliga på marknaden för att 

förstå potentialen hos den egna demand response-tjänsten. Många olika typer av lösningar 

finns där slutkonsumenterna är företag, industrier och hushåll. I detta avsnitt studeras tre 

affärsmodeller vilka utarbetats i Market Design-projektet samt Expektras affärsmodell. 

5.3.1 Fastpris med returrätt 

Lösningen ”fastpris med returrätt” är vanlig mellan elhandelsföretag och större konsumenter. 

Denna lösning innebär att konsumenten har en viss volym av elen till ett säkert pris med hjälp 

av finansiella kontrakt medan resten handlas på spotmarknaden, se Figur 6. Resultatet blir ett 

lägre pris för konsumenterna, eftersom att risken för elhandelsföretaget minskar. 

Konsumenterna kan också välja att sänka sin förbrukning när priset stiger och på det viset 

minska sina kostnader än mer. Risken för obalanskostnader ökar dock eftersom att 

konsumenterna blir mer priskänsliga. (Badano, Fritz, Göransson, & Lindén, 2007) 

Det har varit svårigheter med att få denna lösning att fungera för hushåll, då de flesta 

konsumenter hellre enbart vill ha fastprisavtal. Lösningen har testats i Norge där Trondheims 

Energiverk har skapat en deal där konsumenterna har fastpris på en i förväg bestämd volym, 

där variationerna i volymerna betalas efter spotpris. Avräkningen i den modellen sker dock 

månadsvis vilket innebär att de balansansvariga inte skulle kunna använda denna lösning för 

att hantera överföringsbegränsningar. Market Design-projektet föreslår att konsumenten 

prenumererar på en viss energivolym varje timme istället för månadsvis, och att denna volym 

varierar månads- eller säsongsvis. Konsumenterna har möjlighet att minska sina kostnader 

oberoende om pristoppar uppstår eller ej, eftersom att de tjänar in marginalen mellan det fasta 

priset och spotpriset. Problemet med lösningen är att detta förutsätter att konsumenten är 

väldigt aktiv i sin förbrukning och konsumenterna kommer troligen endast att bli mer 

priskänsliga vid pristoppar. (Fritz, Market Design Project - Demand Response Resources in 

Sweden, 2006) 
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Figur 6. Figuren illustrerar hur “fastpris med returrätt” fungerar. (Fritz, Market Design Project - Demand Response 

Resources in Sweden, 2006) 

5.3.2 Critical Peak Pricing 

Critical Peak Pricing innebär att konsumenten har fastpris på hela sin förbrukning, förutom 

vid situationer då pristoppar uppstår. Priset sätts då högt för att ge konsumenten incitament att 

sänka sin förbrukning under dessa timmar. Konsumenterna blir varnade i förväg inför kritiska 

perioder vilket gör att de kan göra ett aktivt val att reducera sin förbrukning eller inte. 

Fördelen med denna typ av lösning är att konsumenten inte behöver vara aktiv annat än vid 

kritiska tidpunkter, och att de blir tydligt varnade i dessa ögonblick. Nackdelen är att denna 

lösning endast ger prissignaler i de mest kritiska ögonblicken, vilket reducerar konsumentens 

möjlighet att påverka förbrukningen i  andra situationer. Modellen har pilottestats i Market 

Design projektet och  resultaten har varit lovande, då konsumenterna halverade sin 

förbrukning under pristopparna. (Fritz, Market Design Project - Demand Response Resources 

in Sweden, 2006) 

5.3.3 Direkt fjärrstyrning av hushåll 

Det finns i Sverige cirka 300 000 familjehushåll med direktverkande eluppvärmning. Att 

installera styrsystem i värmeaggregaten för att reducera effekttoppar är troligen billigare än att 

investera i reserveffekt. Den termiska trögheten som finns i en bostad ser till att bostaden inte 

ger ifrån sig den värme som värmeaggregatet försett den med. Bostaden fungerar alltså som 

en värme- eller energibehållare. Genom att under korta perioder flytta lasten i privatbostäder 

till tidpunkter då det är billigare att konsumera el kommer temperaturnivåerna att förändras i 

en sådan liten utsträckning att det inte påverkar komfortnivån, men möjligheterna för att 

balansera elnätet blir stora. Market Design projektet har testat detta i praktiken, vilket har 

fungerat väl och konsumenterna har varit villiga att delta mot mindre kompensation. 

Nackdelen med denna typ av lösning har dock varit att installationskostnaderna har varit 

höga. (Fritz, Market Design Project - Demand Response Resources in Sweden, 2006) 

5.3.3.1 Expektras affärsmodell 

Expektra har utvecklat en IT-plattform kallad Green Connect för automatiserad 

förbrukarflexibilitet från privata såväl som kommersiella och industriella förbrukare. 

Affärsmodellen liknar en marknadsplats där balansansvariga elhandelsföretag är köpare. 
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Teknikleverantörer av elektriska hushållsprodukter agerar som säljare på 

marknadsplattformen. Handelsvaran är automatiserad demand response. ExpektraTekniken 

bygger på såkallad machine-to-machine-kommunikation där Expektra Green Connect 

kommunicerar med applikationer i byggnader. Expektra agerar därmed som aggregator och 

samlar ett fåtal stora bud på effektjustering från balansansvariga med många små bud från de 

säljande förbrukarna, se Figur 7. (Expektra, 2013) 

 

 

Figur 7. Idén bakom Expektras lösning Green Connect.  (Expektra, 2013) 

Konsumenternas hushåll fungerar som lagringsstationer, vars hushållsprodukter måste vara 

tekniskt anpassade för att kunna styras av en utomstående part. Tillverkarna säljer produkter 

vilka tillhandahåller den utrustning som krävs för efterfrågeflexibilitet och detta innebär att 

tillverkare av eldrivna hushållsapplikationer blir leverantörskanaler. Expektra Green Connect 

innebär intäktsmöjligheter för de balansansvariga som genom kan köpa förbrukarflexibilitet 

för att åtgärda balanskraft och genom att använda plattformen för att köpa effekt som sedan 

används för strategisk budgivning på reglerkraftmarknaden. Dessa strategier diskuteras i 

senare avsnitt.  

5.4 Problematiken kring balans på elnätet 

De balansansvariga på elmarknaden har som tidigare nämnts till uppgift att göra prognoser för 

hur konsumtionen av el ska se ut för varje timme på dygnet. Skillnaden mellan uppmätt och 

planerad förbrukning leder till balanskraft på elnätet. De balansansvariga har som uppgift att 

hålla dessa volymer på lägsta möjliga nivå, men det är problematiskt och kostsamt. (Svensk 

energi, 2012) 

5.4.1 Balanskostnader – vardag för en balansansvarig 

Balanskostnader är nästintill omöjliga för en balansansvarig att undvika. Oberoende om 

obalansen är positiv eller negativ uppstår kostnader för den balanskraft som avviker från 

prognosen. Förutom denna kostnad tillkommer en avgift, som tidigare nämnts, på 2,50 kr per 

obalanserad MWh. En balanskostnad på ett tiotal miljoner kronor om året är inte ovanligt. 

Dessa kostnader varierar dock beroende på om det gäller balanskostnader kopplat till 
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produktion eller förbrukning och självklart beroende på balanskraftvolymerna. (Heden & 

Doorman, 2009, ss. 49-54; Svenska Kraftnät, 2013; Bly, 2012) De faktorer som påverkar 

balanskostnaderna kan delas upp efter produktion eller förbrukning, se avsnitt 5.4.1.1 och 

5.4.1.2 nedan. 

5.4.1.1 Balanskostnader beroende av produktion 

Effektobalanser rörande produktion beror på produktionsvolym, fördelningen mellan 

reglerbara och intermittenta energikällor, väderförhållanden och förmågan att prognostisera 

produktionen. Vindkraften är svår att förutspå och är en av de mest bidragande faktorerna till 

att balanskraft uppstår.  I regel är produktionsbalanskostnaderna större för balansansvariga 

med stor andel vindkraft i produktionstillgångarna. Dessa balanskostnader beror även på 

tillgången av energislag i det gällande elområdet. Ett elområde med stor tillgång till 

vattenkraft har betydligt mindre balanskostnader då priset för reglerkraft på reglermarknaden 

är lågt. Därmed kan den balansansvarige avräknas billigt på reglermarknaden för att komma i 

balans vilket resulterar i lägre balanskostnader. (Bergström, 2013; Bäckström 2013, 

Nordgren, 2013; Ringi, 2013).  

5.4.1.2 Balanskostnader beroende av förbrukning 

Balanskostnader som beror av förbrukningen påverkas av faktorer som antal konsumenter, 

förbrukningsmängd per kundsegment, priskänslighet hos konsumenter, väderförhållanden och 

förmågan att prognostisera förbrukningen. Det är även svårt att prediktera hur olika 

konsumenter kommer att förbruka elenergi. Elförbrukning ser olika ut beroende på om 

konsumenten är en scahblonavräknad hushållskonsument eller om konsumenten är en 

timavräknad företags- eller industrikonsument. En konsument inom tillverkningsindustrin kan 

stötvis förbruka stora mängder energi beroende på konsumtionsbehovet just för tillfället. 

Dessa förbrukningstillfällen är omöjliga för den balansansvarige att förutspå och påverkar 

balansprognosen avsevärt. (Bergström, 2013; Ström, 2013)  

Kostnaderna som uppstår i och med dessa obalanser prissätts olika beroende på om 

marknaden är upp- eller nedreglerad och huruvida den balansansvariges obalans förstärker 

marknadsläget. Reglerkostnaden utgörs av summan av regleravgiften och balanskraftavgiften 

på 2,50 kr/MWh. Regleravgiften uteblir om den balansansvariges obalans motverkar den 

totala obalansen på marknaden. I annat fall beräknas regleravgiften som differensen mellan 

nettoregleringspriset (upp- eller nedregleringspris beroende på marknadsläget) och spotpriset 

multiplicerat med absolutbeloppet av balanskraftvolymen.  Den balansansvarige kan även 

krediteras då den egna balanskraften motverkar marknadens totala obalans. Denna kreditering 

utgörs av intäkter vilka är, likt kostnaderna, beroende av om marknaden är upp- eller 

nedreglerad.  (Heden & Doorman, 2009, ss. 49-53) Hur denna prissättning går till för 

förbrukningsbalans kan ses i Tabell 3 och Tabell 4 nedan.  
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Tabell 3. Tabell över prissättning av kostnader för förbrukningsbalans.  

Marknads-

läge 

Förbrukning

s-balans  

Skillnad 

mellan 

nettoregle

ringspris 

och 

spotpris 

Regleravgiften Reglerkostnad 

Uppreglerin

g 

Negativ  Negativ  0 kr Regleravgift + 

balanskraftavgift 

Positiv (                        )
 |           | 

Regleravgift + 

balanskraftavgift 

Positiv 

 

Negativ (                        )
 |           | 

Regleravgift + 

balanskraftavgift 

Positiv 0 kr Regleravgift + 

balanskraftavgift 

Nedreglerin

g 

Negativ Negativ 0 kr Regleravgift + 

balanskraftavgift 

Positiv (                        )
 |           | 

Regleravgift + 

balanskraftavgift 

Positiv Negativ (                        )
 |           | 

Regleravgift + 

balanskraftavgift 

Positiv 0 kr Regleravgift + 

balanskraftavgift 



 

29 

 

 

Tabell 4. Tabell över kreditering i form av reglerintäkter för förbrukningsbalans 

 

 

Marknad

s-läge 

Förbrukning

s-balans  

Skillnad mellan 

nettoregleringspri

s och spotpris 

Reglerintäkt 

Uppregle

ring 

Negativ  Negativ 0 kr 

Positiv 0 kr 

Positiv 

 

Negativ (                              )
 |             | 

Positiv (                              )
 |             | 

Nedregle

ring 

Negativ Negativ (                              )
 |             | 

Positiv (                              )
 |             | 

Positiv Negativ 0 kr 

Positiv 0 kr 
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5.4.2 Möjligheter och lösningar för att påverka effektobalanser  

Med hjälp av demand response-lösningar som utnyttjar effekten i privatbostäders 

värmeanläggningar finns det potential för att stora volymer aggregerad effekt skulle kunna 

utvinnas. Denna aggregerade effekt skulle kunna utnyttjas för att åtgärda de balansansvarigas 

egna obalanserna under drifttimmen, eller för att bjudas ut på reglerkraftmarknaden som 

reglerkraft och då fylla samma funktion som vattenkraften och externa 

produktionsanläggningar gör. Eftersom att reglerkraft är något som köps och säljs på en 

handelsplats för den systemansvarige, reglerkraftmarknaden, finns det även möjligheter för en 

balansansvarig eller aggregator att tjäna pengar på försäljningen av den aggregerade effekten.  

Används den aggregerade effekten för att åtgärda obalanser kan dock problem uppstå. Ett av 

de större problemen är att de balansansvariga handlar ett dygn i förväg på spotmarknaden och 

försöker då att handla enligt den konsumtionsprognos de gjort. Utöver den aggregerade 

effekten från demand response finns även en typ av priskänslig effekt från demand response-

lösningar  att tillgå där slutkonsumenten reglerar elkonsumtion efter spotpris. Kommer lasten 

då att flyttas vissa timmar för att konsumenterna reagerar på prisnivåerna uppstår än större 

obalanser för de balansansvariga. Svenska Kraftnät tror att de kommer att påverkas om 

förbrukarna blir priskänsliga. Det blir svårt för balansansvariga att prognostisera 

förbrukningen, eftersom att de både handlar på elspot och sedan reagerar Svenska Kraftnät på 

elspot, vilket skapar en obalans för de balansansvariga och därmed sätts spotpriset på en 

gissning. Frågan är vilka prissignaler aktörerna ska reagera på, och om buden som läggs in 

bör bli villkorsbundna eller likannde. (Sämfors, 2013)  

Styrs förbrukarflexibiliteten efter spotpriset kommer förbrukningen troligen att vara lägre i 

drifttimmen än vad som väntades vid beräkningen av spotpriset. Detta kommer sannolikt på 

sikt att innebära att elleverantörerna kommer att lära sig konsumenternas beteende och själva 

dra ned sina bud, menar Stig Åhman (2013). I framtiden kommer troligen konsumenternas 

förväntade reaktioner på priserna också att vara inbakade i spotpriset. (Åhman, 2013) Det är 

viktigt att det är marknadsaktörerna vilka sköter förbrukarflexibiliteten, varje enskild 

konsument kommer troligen ha svårt att agera på egen hand, menar Daniel Nordgren (2013) 

på Vattenfall. För att klara av denna utmaning behövs nya handelslösningar och avtal mellan 

konsumenter och elhandelsföretag. Ett alternativ är även att handla med fasta volymer, vilket 

är lämpligt då den balansansvarige från början meddelar hur stora volymer denne vill ha 

.(Nordgren, 2013) En sådan lösning vore att integrera förbrukarflexibiliteten redan vid själva 

budgivningen, vilket idag sker för timmätta industrikonsumenter. En vanlig sådan metod är att 

införa prissteg, vilket innebär att inte bara volymstorlek anges vid elhandel, utan även att 

förbrukningen är anpassad till prisnivån. Exempelvis: En industrikonsument kan säga att om 

spotpriset går över 100kr minskar de sin förbrukning med 1MW, går priset över 300kr 

minskar de förbrukningen med ytterligare 1MW och går priset över 1000kr stänger de ned 

förbrukningen helt och hållet. (Åhman, 2013)  

Om några enskilda konsumenter skulle reagera automatiserat efter prisnivån under aktuell 

timme skulle inga märkbara förändringar ske på nätet, men reagerar 50 000 konsumenter 

samtidigt kan stora problem uppstå. Införs prissteg löses problemet med kollektiva reaktioner 

på priser, eftersom att denna information kan användas vid beräkningen av spotpriset. Det är 

troligen den vägen Nord Pool Spot måste gå, annars kommer alltför stora reglerproblem att 

uppstå vilka sätter Svenska Kraftnät i en jobbig sits två gånger. Exempelvis kan en 

balansansvarig köpa effekt som ska användas mellan kl. 7-8 på morgonen, men använder den 

mellan kl. 8-9 istället. I detta fall tar den balansansvarige inte bort någon förbrukning, utan 

flyttar fram den en timme vilket skapar balanskraft både mellan kl. 7-8 och 8-9, men åt olika 
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håll. (Hammarstedt, 2013) En viktig fråga som kvarstår är även att lösa hur kontrakten ska se 

ut. (Nordgren, 2013) 

5.4.3 Reglerkraftmarknadens framtid 

I arbetet med att minska obalanserna på elmarknaden ser elmarknadsaktörerna inte enbart på 

Smarta elnäts-produkter, utan även på hur marknaden i sig kan förbättras för att klara av 

denna typ av lösningar och harmoniseras med den övriga marknaden i Norden och Europa. 

Ett exempel på marknadsåtgärd för harmonisering mot Europa kan tas från 2009, då 

enprissystem infördes på förbrukningssidan i Sverige. Detta genomfördes som en kompromiss 

eftersom att Norge hade ett enprissystem på båda sidorna och för att de balansansvariga skulle 

få minskade avräkningskostnader. (Broström, 2013) Nackdelen med systemet i Sverige är att 

balansansvariga kan flytta över den dyrare produktionsobalansen, som är tvåprissatt, till 

förbrukningssidan så att balanskraften avräknas enligt enprissystemet istället. På det viset går 

den balansansvarige runt systemet och undviker balanskraftavgifter. En konsekvens av detta 

är att obalanserna har ökat kraftigt sedan dess. För att obalanserna inte skulle skena iväg sattes 

redan från början en högre avgift på förbrukningsbalansen, men den ligger lågt jämfört med 

andra länders balanskraftavgift och har således inte haft tillräckligt stor inverkan för att öka de 

balansansvarigas vilja att minska balanskraften. Nyligen höjdes avgiften till 2,50kr eftersom 

att det ligger i linje med planerna för Nordic Balance Settlement (NBS), vilket innebär en 

sammanslagning av balanstjänsten med Norge och Finland. (Sämfors, 2013) 

Ett tecken på att reglermarknaden är billig är att den svenska elmarknaden har mycket 

obalanser, hade det varit dyrare tror Oskar Sämfors (2013) att det hade varit mindre obalanser 

idag. Svenska Kraftnät ser gärna att mer handel sker på Elbas, men vissa tycker att det är för 

dålig likviditet på denna marknad vilket tyder på att en stor del av handeln sker på 

reglermarknaden. Framöver kan SE4 därför bli ett dyrt elområde. Detta kan illustreras i ett 

exempel: i ett framtida scenario kan man utgå ifrån att det finns mycket vindkraft i SE4. Slår 

vindkraften fel, det vill säga att den inte följer prognosen, kan resultatet bli att det produceras 

mindre effekt än vad som prognostiserats. Om ett snitt från norr till söder går med full 

överföringskapacitet och systemet behöver uppregleras måste det göras söder om SE3. Det 

blir då dyrt att uppreglera marknaden. I SE4 finns därför den största potentialen för demand 

response, eftersom att den inte konkurrerar med någon vattenkraft och för att den behövs mer 

där. (Sämfors, 2013) 

Svenska Kraftnät har startat ett nordiskt projekt för analys av elmarknaden, men det är ännu i 

startfasen. Ett förslag är att knyta ihop de olika regleringsprodukterna på 

reglerkraftmarknaden till en produkt för att priserna på dessa reglerprodukter också ska 

avspeglas i balanskraftpriset för de balansansvariga. Elin Broström (2013) vet ännu inte hur 

detta ska gå till, men om el handlas tätare inpå dygnet finns det möjlighet att få en mer riktig 

prissättning, förutsatt att priserna anses vara för låga idag. Svenska Kraftnät är av åsikten att 

priserna är för låga, eftersom att Elbas inte riktigt blivit tillräckligt likvid. (Broström, 2013) 

Att marknaden av vissa ses som olikvid går att tolka som att den är för billig. Bör därmed ett 

prispåslag göras? Broström tror att det blir mer naturligt att få viss täckning för 

regleringskostnaderna i balanskraftspriserna. (Broström, 2013) 

Likviditeten på Elbas är idag för låg och detta är något som både Nord Pool Spot och Svenska 

Kraftnät vill förändra. Framför allt ligger ansvaret hos Nord Pool Spot att utveckla marknaden 

och få upp volymerna, och just nu är den första strategin att försöka få in Norge på Elbas. 

Broström (2013) vet inte vad som kommer härnäst, det kan bli en europeisk börs, och hur en 

intradagmarknad då skulle se ut är oklart, men den kommer i sådana fall att vara reglerad. 
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Broström vet att det skrivs ”network codes” som beskriver hur framtidens intradagmarknad 

ser ut. Det kan hända att Nord Pool Spot lägger mer arbete på att utforma en sådan marknad 

än att utveckla den nordiska intradagsmarknaden. Samtidigt kanske de slåss för att den 

nordiska intradagsmarknaden ska bli framtidslösningen, och då kan det vara bra att ligga 

steget före med olika typer av lösningar. (Broström, 2013) Det Nord Pool Spot tror kommer 

att bli den stora utmaningen i framtiden är att hantera svängningarna på marknaden med 

förnybar energi. Utbildningscenter, högskolor och universitet börjar se dessa problem nu, 

vilket troligen kommer att komma till allmänhetens uppfattning om några år. Elbas är otroligt 

viktig när det gäller vindkraften. Vinden kan komma tre timmar senare än vad en 

balansansvarig hade planerat för, och det är viktigt att löpande kunna lägga nya bud på Elbas 

fram till strax innan drift. (Åhman, 2013) 

5.4.3.1 Effektreserven 

Svenska Kraftnät går emot en mer automatiserad balansering. Det skulle kunna resultera i en 

mer elektronisk kommunikation med balansansvariga på sikt. Redan idag har de startat igång 

en ny typ av reserv, en automatisk sådan som är något mittemellan primär- och 

sekundärreglering. Egentligen är Svenska Kraftnäts sekundärreglering en tertiärreglering, och 

först nu har en sekundärregleringsreserv införts. Den tittar på frekvensen och sen reglerar den 

upp olika bud. (Sämfors, 2013) 

Effektreserven trappas ned stegvis och kostnaderna för effektreserven ökar gradvis. 

Målsättningen är att den ska vara helt nedstängd år 2020. Konsekvenserna kommer bland 

annat att innebära höga priser vid de tillfällen som effektreserven hade behövts, för att göra 

det värt för vissa kraftverk att vara aktiva vid dessa tider. Det blir även dyrare eftersom att 

industrierna vill få mer och mer betalt för att reducera sin förbrukning i givna tidpunkter. Det 

är lätt att tro att vädret styr förbrukningsvolymerna under vintern, men vädret styr endast 

förbrukningen vissa kalla dagar när förbrukningstoppar uppstår. Annars är det egentligen 

konjunkturen som styr, det vill säga hur många stora industrier som är igång. Vid 

lågkonjunktur måste avgiften vara högre och vice versa. Marknaden styr därmed priserna mer 

med en minskad effektreserv. Det bör även nämnas att det ifrågasätts från vissa håll om detta 

kommer att fungera i framtiden. (Sämfors, 2013) 

5.4.4 Strategiska bud på reglermarknaden 

Reglermarknaden utgör idag en marknadsplats för balansansvariga att lägga strategiska bud 

med intjäningsmarginaler för produktionsreservkraft och förbrukningsförändring. Som 

tidigare nämnts räcker inte den låga balanskraftavgiften för att idag skapa incitament för att 

handla mer aktivt på Elbas för att justera obalanser. Aktivitetsgraden på reglermarknaden är 

därför högre vilket skapar möjlighet för att fler bud antas och därmed ger intäkter till de 

balansansvariga. Budnivåerna på reglermarknaden sätts oftast i samma nivå som de kostnader 

det innebär att öka eller minska produktion respektive förbrukning. Det gäller för den 

balansansvarige att avväga hur stora dessa kostnader kan komma att bli samt under vilken 

drifttimme buden bör läggas. Reglermarknaden är svår att försöka förutspå när det gäller upp- 

och nedreglering samt agerande av konkurrenter. Att spekulera kring och lägga strategiska 

bud på reglermarknaden är därmed inte en lätt uppgift. (Bäckström, 2013; Nordgren, 2013) 

Budgivningen på reglermarknaden går till så att en balansansvarig med tillgång till en 

aggregerad förbrukningsminskning kan lägga in ett bud för denna minskning. Om 

elmarknaden är uppreglerad medför det ett behov av minskad förbrukning för att elnätet ska 

komma till en balans på 50 Hz. Budgivningen sker fram till 45 minuter innan drifttimmen, 

därefter blir de ekonomiskt bindande. Idag är det Svenska Kraftnät som sköter avräkningen på 
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reglermarknaden genom att de rangordnar inkomna bud i storleksordning som sedan anropas i 

turordning. Vid uppreglering på elmarknaden kan den balansansvariges bud för reglereffekt 

anropas av Svenska Kraftnät och den balansansvarige får då ersättning efter det högst 

avropade budet. Alla avropade bud får ersättning efter det högst avropade budet oberoende av 

turordningen för det egna budet. Exempelvis kan ett bud avropas för 50 kr/MW för en 

balansansvarig medan det högsta budet som avropas på reglermarknaden har ett värde på 55 

kr/MW, se Figur 8. Den balansansvarige får då en intjäningsmarginal på 5 kr/MW. Detta 

beror på att både upp- och nedregleringsmarknaden är marginalprissatt. Kravet för att lägga 

bud på reglermarknaden är att energiproduktionen ska kunna aktiveras inom 15 minuter samt 

nå en volym på minst 10 MW. (Bäckström, 2013; Nordgren, 2013; Svenska Kraftnät, 2013) 

 

 

Figur 8. Intäktsmarginal för en balansansvarig vid försäljning av förbrukningsbalanskraft på reglerkraftmarknaden 

när den är uppreglerad. 

Expektras affärsmodell möjliggör för de balansansvariga att lägga bud på reglermarknaden 

likt det sätt som beskrivits ovan. Den balansansvarige köper därmed möjlighet att buda ut den 

aggregerade effekten och får därefter en intjäning genom den eventuellt uppstådda 

marginalintäkten vid ett avropat bud. Här uppstår en möjlighet för den balansansvarige att 

lägga buden strategiskt för att öka intäkterna. När är det rätt tid att buda ut den aggregerade 

effekten erhållen från demand response-hushållen och till vilket pris bör budet läggas? Ett 

alternativ är att lägga lågt prissatta bud på reglermarknaden med korta responstider. Dessa 

bud bör avropas ofta, men risken är att intäktsmarginalen blir låg. Ett annat alternativ kan vara 

att lägga in högre bud, vilka ger en högre marginalintäkt. Dessa kommer dock troligen att bli 

avropade mer sällan. (Bäckström, 2013; Nordgren, 2013) 

Svårigheter som kan uppstå i och med strategiska bud är i vilken drifttimme som buden bör 

läggas. Om kostnaden för att minska förbrukningen en timme antas vara den samma även 

under nästföljande timme är det lika bra att lägga budet denna timme. Ett hinder som kan 

uppstå med en strategi där tillgänglig effekt alltid bjuds ut är att tillgängligheten kan vara 

lägre när intäktsmöjligheterna är som störst. Begränsningen behöver inte bestå i att det inte 

finns någon effekt tillgänglig längre, utan i att temperaturen har närmat sig komfortgränsen. I 

och med detta blir möjligheten till budgivning tidsbegränsad vilket i sin tur påverkar strategin 

för när buden bör läggas på reglermarknaden. En annan aspekt att ta hänsyn till vid strategisk 

budgivning är spekulationer kring om marknaden tros vara upp - eller nedreglerad. Detta är i 

stort sett omöjligt att göra då det beror på den totala marknadens obalans. Det är svårt för en 

balansansvarig att försöka förutspå hur konkurrenternas felprognoser kan komma att se ut. 

Därmed är det en intrikat fråga när ett bud bör läggas för att optimera avkastningen, eftersom 

att den strategiska planen kan lika gärna få motsatt effekt. (Bäckström, 2013; Nordgren, 2013) 
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6 Lönsamhetsmodell 
Lönsamhetsmodellen beräknar det faktiska värde en balansansvarig kan se med demand 

response i form av kostnadsbesparingar och möjligheter till strategiska bud på 

reglermarknaden. I kommande avsnitt beskrivs hur beräkningsmodellens stomme byggts upp 

och hur beräkningsmodellen fungerar mer i detalj. Därefter valideras den termiska modellen 

och slutligen genomförs en fallstudie vilken behandlar användningen av den storskaliga 

modellen med data taget från en anonym balansansvarig. 

6.1 Modellfunktion 

Detta avsnitt kommer inledningsvis att beskriva hur demand response-lösningen används i 

praktiken, därefter beskrivs koden och dess funktion. För att kunna modellera detta krävs i 

grunden enskilda modeller som beskriver de termiska egenskaperna hos konventionella 

bostäder i landet. Dessa modeller måste sedan sammanfogas till en modell där hushåll av 

olika typer är aggregerade, vilket är en förutsättning för att kunna göra en beräkning av ett 

verkligt scenario för en balansansvarig. Tillvägagångssättet för att skapa strukturen för både 

de enskilda bostadsmodellerna och den större modellen beskrivs nedan. 

6.1.1 Modellens praktiska tillämpning 

Lösningarna som utvecklats för automatiserad efterfrågerespons innefattas i ett komplicerat 

system. Förutsättningarna på individnivå innebär att slutkonsumenterna inom de olika 

bostadskategorierna köpt nya värmepannor vilka har en add-on-funktion som möjliggör 

effektstyrning för en utomstående part. I denna modell väljer konsumenterna att alltid ha 

demand response-funktionen aktiverad, vilket innebär att deras effekt kan regleras vid alla 

tider på dygnet. Det krävs även att slutkonsumenten har nya elmätare installerade vilka klarar 

av uppdateringar med tim-intervall. De olika bostädernas temperaturer antas hållas konstanta 

med hjälp av en termostat. När demand response är aktiverat kommer effekten och därmed 

temperaturen att variera i bostaden. Vid nådd gränstemperatur kommer termostaten att justera 

effekten efter referenstemperaturen för att se till att den nås igen så snart som möjligt, och när 

referenstemperaturen nåtts aktiveras hushållet igen.  

Bostädernas termiska egenskaper antas vara konstanta och identiska för varje hushåll i varje 

bostadskategori och alla hushåll i ett visst kluster förväntas ha identiska egenskaper. När den 

balansansvarige använder demand response-lösningen kommer denna att användas för att 

reducera obalanserna, och i modellen strävar den balansansvarige inte efter att göra någon 

ekonomisk vinning av att hamna i positiv obalans. I varje timme kommer den balansansvarige 

att informeras om vilken effekt som finns tillgänglig för förbrukningsökning eller reduktion. 

Tillgängligheten beräknas med hänsyn till de högsta och lägsta temperaturbegränsningar som 

finns i hushållet. Den balansansvarige reducerar obalanserna genom att slumpmässigt välja 

vilken bostadskategori denne vill aktivera, och sedan bestäms det antal kluster som är 

nödvändigt för att täcka upp balanskostnaderna i en viss timme. I verkligheten sköts detta av 

Expektras plattform, ansvaret har lagts på den balansansvariga i denna modell för att förenkla 

modelleringen. I de fall då effekten behöver ökas till nivåer högre än baslasten kommer detta 

att generera en kostnad vilken modellen inte tar hänsyn till. Vid beräkning av 

kostnadsbesparing kommer intäkter och kostnader i övrigt att beräknas enligt proceduren i  

balansavräkningen.  
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6.1.2 Termisk modell för bostäder 

För att kunna beskriva vilka effekter som kan utnyttjas för att åtgärda obalanser behövs 

modeller för bostäders termiska egenskaper. I denna studie har tre typbostäder valts: ett 

fritidshus, en konventionell villa och ett passivhus. Dessa bostäder kommer gemensamt att 

benämnas som privatbostäder i studien. Flerbostadshus har valts bort då endast sex procent av 

dessa är eluppvärmda och kan därför inte regleras med hjälp av den studerade demand 

response-lösningen (Statens energimyndighet, 2012). När dessa modeller skapas behöver de 

vara enkla men ändå tillförlitliga. För att skapa en sådan modell utgår denna studie ifrån en 

modell skapad av Quentin Lambert på Vattenfall. Denna modell använder tre parametrar för 

att beskriva bostädernas termiska egenskaperar, vilka är: tidskonstant, intern värmegenerering 

och värmeförlustkoefficient. Lamberts beräkningsmodell ligger till grund för beräkningarna i 

denna rapporten, därför har samma bostadstyper valts som användes i dennes studie. Mer 

information om parametrarna kan utläsas i Tabell 5. 

I de termiska modellerna görs några förenklade antaganden. Modellen har inga fönster och 

således ingen solinstrålning eller något fönsterläckage. Det finns inga köldbryggor eller någon 

övrig intern värmegenerering förutom den från värmeaggregatet. All uppvärmning antas ske 

jämnt fördelat över bostadsytan och temperaturen antas vara densamma över hela 

bostadsytan. 

Tabell 5. Tabellen visar parametrarna i den termiska bostadsmodellen. 

Paramete
r 

Beskrivning Uppskattat värde 
Verkligt 

värde 
Kommentar 

     Baslast Historiska data Mätdata 
Endimension
ellt beräknad 

     
Installerad effekt 

hos 
värmeaggregatet 

Fritidshus: 3 kW 
Villa: 5 kW 

Passivhus: 8 kW 
Husspecifikt 

Optimistiska 
antaganden 

  Tidskonstant 
Fritidshus: 80 h 

Villa: 150 h 
Passivhus: 300 h 

Husspecifikt 
Optimistiska 
antaganden 

  
Värmeförlust-

koefficient 

Fritidshus: 100 W/K 
Villa: 75 W/K 

Passivhus: 60 W/K 
Husspecifikt 

Beror på 
materialtyp, 
fönsterarea 

etc. 

  Uppvärmd yta 150 m2 Husspecifikt 
Genomsnittli

g svensk 
boarea 

     Utomhustemperatur - Mätdata 
Temperature

r under 
2011-2012 

     Referenstemperatur Alla hustyper: 20 oC Tidsberoende 
Individuellt 

anpassat 

     
Nedre 

gränstemperatur 
Alla hustyper: 18 oC Tidsberoende 

Individuellt 
anpassat 

     
Övre 

gränstemperatur 
Alla hustyper: 23 oC Tidsberoende 

Individuellt 
anpassat 
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Eftersom att bostädernas baslast styrs, begränsas laststyrningen vilket innebär att 

inomhustemperaturen  i bostäderna inte kan gå över eller under vissa gränstemperaturer. 

Dessa gränstemperaturer skapar ett temeraturintervall vilket kallas komfortzon. I denna studie 

är komfortzonen satt mellan 18-23 grader, men bestäms i praktiken individuellt hos varje 

konsument (Energimyndigheten, 2009). I de fall modellen befinner sig inom 

gränstemperaturerna arbetar den för att nå referenstemperaturen, medan modellen vid övre 

respektive nedre gräns minskar respektive ökar baseffekten för att nå innanför gränserna och 

gör detta under en tidsbestämd period, vilken användaren själv får ställa in. För passivhuset 

tar det ca 48 timmar att nå referenstemperaturen från den övre gränstemperaturen. 

I varje timme beräknas även vilken effekt som finns tillgänglig för reglering. Vid 

gränstemperaturerna antas att ingen effektreglering kan göras, och den effekt som finns 

tillgänglig innanför gränserna beskrivs i ekvation 6 och 7.  

                              (6) 

                          (7) 

 

                           

 

Den totala effektreglering som kan göras motsvarar därmed värdet     . I generella fall är 

baslasten låg i förhållande till     vilket möjliggör mer rum för en effektökning än säkning. 

När den tillgängliga effekten beräknats använder funktionen RegleradEffekt denna 

information för att jämföra den tillgängliga effekten med det regleringsbehov som finns. I 

RegleradEffekt tittar funktionen i en vektor där obalanser finns lagrade om obalanserna inför 

den nuvarande timmen är positiva eller negativa. Därefter regleras effekten antingen enligt 

den storleksordning som det nuvarande obalansvärdet uppgår till, eller (om inte effekter 

räcker till för att täcka upp hela obalansen) till den maximalt tillgängliga effekten vilket 

innebär den installerade effekten     .  

För att bestämma temperaturen i nuvarande timme behövs information om last och 

utomhustemperatur i nuvarande timme samt temperaturen i föregående timme. För att 

förenkla beräkningarna av den nuvarande temperaturen skapas en hjälpvariabel         vilken 

motsvarar den temperatur byggnaden skulle uppnå vid tiden       (Lambert, 2012). 

Hjälpvariablen beräknas därefter enligt ekvation 8 och temperaturförändringen enligt ekvation 

9. 

             
      

 
     (8) 

               (             )  (   
 

 )   (9) 

 

                                                           
                                                    

6.1.3 Modell för demand response i stor skala 

Modellen är uppbyggd kring två filer i huvudsak, masterfilen Main och beräkningsfilen 

klustermodell. Main läser in fyra inputparametrar som den skickar in i klustermodell, vilka är 

simuleringslängd, val av månad eller år, utomhustemperatur för vald månad eller valt år samt 

väljs ett elområde. De outputvärden som klustermodell skickar till Main fås i vektorform per 

hustyp bestående av inomhustemperatur, tillgänglig reglerbar effekt och den effekt den 

balansansvarige har reglerat. Den balansansvarige antas ha som målsättning i varje timme att 
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reducera obalanserna i högsta möjliga mån och gör automatiskt effektregleringar i enlighet 

med målsättningen. Efter detta summeras output-vektorerna för de olika hushållen och 

används för att beräkna resultat såsom obalanskostnader, intäkter och kostnadsminskning. 

6.2 Modellvalidering 

Den utformade lönsamhetsmodellen valideras för att öka dess pålitlighet. 

6.2.1 Validering av temperaturförändringar 

I denna studie har en vidareutveckling gjorts av en termisk modell av en konventionell villa, 

där utgångspunkten är en modell utvecklad av Quentin Lambert, vilken dock inte validerats 

(se mer info i Appendix 1, sid. 4). Parametrarna för beräkningarna kan ses i Tabell 6. 

Modellen används för att simulera ett fall med förbrukarflexibilitet, där endast 

värmeaggregaten regleras. Detta innebär att modellen ska klara lastförändringar vilka ger 

inomhustemperaturvariationer på plus/minus 3 graders avvikelse från referenstemperatur.  

Tabell 6. Parametrar för hustypen konventionell villa i den termiska bostadsmodellen. 

Parametrar i termisk bostadsmodell Hustyp Värde 

Tidskonstant       Villa 150 

Energieffektivitetskonstant   [     Villa 75  

Installerad effekt       Villa 5 

Bostadsarea      Villa 150 

 

Nedan beskrivs den bostadsmodell som vidareutvecklats och därefter valideras 

bostadsmodellen genom jämförelser med en uppmätt serie, där data är hämtat från ngenics 

Elforsk-rapport (2012). 

6.2.1.1 Studie genomförd av ngenic 

Företaget ngenic validerade sin Simulink-modell genom att göra fysiska mätningar av 

värmepumpar i några hushåll i Vallentuna vid en pilotstudie. I studien testas olika typer av 

bergvärmepumpar, och för att mäta temperatur och ljusstyrka i olika rum användes trådlösa 

sensornoder (Persson, Berg, Fernlund, & Lindbom, 2012). Vid ett tillfälle testade ngenic att 

stänga av ett av hushållens värmepanna under 20 timmars tid, vid en konstant 

utomhustemperatur på 0
o
 C. Anledningen till att testet har genomförts vid nollgradig 

utomhustemperatur är att ngenic ville undvika testet vid milda eller kalla temperaturer för att 

få bästa möjliga resultat. Vid milda temperaturer minskar effektbehovet och därmed reduceras 

möjligheten till lastförflyttning eftersom att nästan ingen last är aktiverad, och vid låga 

temperaturer är effektbehovet i vissa fall högre än vad som finns tillgängligt. Under det test 

som gjorts i rapporten presenteras ingen ytterligare information om värmepumpens 

installerade effekt eller bostadens egenskaper. Simulink-modellen som ngenic tagit fram 

representerar ”en villa på 180 m
2
 uppvärmd yta med god isolering” (Persson, Berg, Fernlund, 

& Lindbom, 2012). Detta ger troligen en fingervisning av den testade bostadens yta och 

skiljer sig därmed inte i större grad från bostadsytan i den termiska bostadsmodellen.  

6.2.1.2 Jämförande studie 

Valideringen av den termiska bostadsmodellen har genomförts på liknande sätt som vid 

ngenics pilottest vilket innebär en avstängning av värmepannan under 20 timmars tid med en 

utomhustemperatur på 0
o
 C. Inomhustemperaturerna som följer efter avstängning illustreras i 
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Figur 9 och Figur 10 och värdena kan ses i Tabell 7. Tabellen illustrerar 

inomhustemperaturförändringar. 

Tidsåtgång Inomhustemp. 

(Modell) 

Inomhustemp. 

(Uppmätt) 

Start 21o C 21o C 

3 h 20.2o C 20o C 

7 h 19.2o C 19o C 

12 h 18.1o C 18o C 

19 h 16.6o C 17o C 

 

 

Figur 9. Termisk bostadsmodell utvecklad i denna studie. I grafen visas temperaturförändringen som sker när lasten 

stängts av under 20 timmar. 
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. 

 
Tabell 7. Tabellen illustrerar inomhustemperaturförändringar. 

Tidsåtgång Inomhustemp. 

(Modell) 

Inomhustemp. 

(Uppmätt) 

Start 21
o
 C 21

o
 C 

3 h 20.2
o
 C 20

o
 C 

7 h 19.2
o
 C 19

o
 C 

12 h 18.1
o
 C 18

o
 C 

19 h 16.6
o
 C 17

o
 C 

 

 

Figur 9. Termisk bostadsmodell utvecklad i denna studie. I grafen visas temperaturförändringen som sker när lasten 

stängts av under 20 timmar. 
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Figur 10. Uppmätt serie och Simulink-modell. I grafen visas temperaturförändringen som sker när lasten stängts av 

(Persson, Berg, Fernlund, & Lindbom, 2012). 

Den vidareutvecklade modellen avtar utan större avvikelser de första 12 timmarna (dvs. efter 

ca 3
o
 C temperaturminskning), men temperaturen avtar inte på samma vis som i den uppmätta 

serien utan fortsätter i en mer linjär riktning. På längre sikt är vår modell dock exponentiellt 

avtagande vilket kan ses vid en körning på 200 timmar, se Figur 11. Eftersom att modellen är 

en grov förenkling av en bostads termiska tröghet är det svårt att ställa allt för höga krav på 

den, det är dock viktigt att temperaturen sjunker i rätt takt inom ett visst temperaturintervall. 

Eftersom att komforten i en bostad påverkas av större avvikelser från referenstemperaturen 

kommer modellen, i ett fall som detta, inte att behöva användas för temperatursänkningar 

större än 3-4
o
 C. Det framgår inte i rapporten ifall temperaturerna i den uppmätta serien är 

avrundade, därmed är det svårt att säga exakt vilka värden avvikelserna från mätdata uppgår 

till att vara. 
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Figur 11. Termisk bostadsmodell. I grafen visas temperaturförändringen som sker när lasten stängts av under 200 

timmar. 

6.2.2 Validering med hjälp av VIP Energy 

VIP Energy är ett modelleringsverktyg bestående av en serie programvarumoduler som täcker 

beräkningen av en byggnads hela energibalans. Beräkningarna baseras på en dynamisk 

energiekvation med en fysisk modell av byggnaden som grund samt vald väderdata för en 

specifik klimatzon. (Strusoft, 2013) 

Utifrån denna modell har data för utomhustemperatur samt byggnadens uppvärmningseffekt 

extraherats för att i sin tur användas för modellering och validering av den framtagna termiska 

modellen. Den erhållna utomhustemperaturen från VIP Energy används som indata i den 

termiska modellen vilket ger relevanta uppvärmningseffekter för jämförelsen mellan 

modellerna. Från den termiska modellen erhålls den beräknade uppvärmningseffekten, även 

kallad Qlast, utifrån en referenstemperatur på 21 grader inomhus i byggnaden. VIP Energy 

kan tyvärr inte motta en referenstemperatur men däremot kan temperaturvillkor sättas för 

minsta och högsta tillåtna inomhustemperatur. Dessa temperaturvillkor har satts till 21 grader 

respektive 21,0001 grader för att komma så nära referenstemperaturen som möjligt. För att 

kompensera för denna tillåtna temperaturökning i VIP Energy har även den termiska 

modellen samma temperaturvillkor för minsta respektive högsta tillåtna temperatur. 

Huset som ligger till grund för beräkningarna i VIP Energy har anpassats för att likna det hus 

som kallas passivhus i den termiska modellen. Denna anpassning utförs för att få en relevant 

jämförelse dem emellan. Dock kan anpassningen inte göras fullt ut då VIP Energy tar hänsyn 

till en mängd olika inputparametrar som den förenklade termiska modellen inte gör. Den 

termiska modellen har förenklat husets termiska egenskaper i två parametrar utgörandes av 

tidskonstanten τ och energieffektivitetskonstanten Λ.  Båda modellernas inputparametrar 
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presenteras i tabellen nedan för att tydliggöra skillnaderna dem emellan, se Tabell 8. 

Inputparametrar för VIP Energy och den termiska modellen. 

Tabell 8. Inputparametrar för VIP Energy och den termiska modellen. Inputparametrarna är olika för de båda 

modellerna i de flesta fall förutom när det gäller utomhustemperatur, driftschema och värmereglering.  

Inputparametrar  VIP Energy Termisk modell 

Klimat Klimatet är baserat på data 

från Stockholm mellan åren 

1996-2005.  

 

Klimatet är baserat på data 

från Stockholm mellan 

åren 1996-2005. 

- Utomhustemperatur Maxvärde: 30 grader 

Medelvärde: 8 grader 

Minvärde:- 18 grader 

Maxvärde: 30 grader 

Medelvärde: 8 grader 

Minvärde:- 18 grader 

- Vindhastighet Maxvärde: 14 m/s 

Medelvärde: 3 m/s 

Minvärde:0 m/s 

Tar ej hänsyn till detta. 

- Solinstrålning Maxvärde: 905  

Medelvärde: 112  

Minvärde: 0  

Tar ej hänsyn till detta. 

- Lufttryck 1000 hPa  Tar ej hänsyn till detta. 

- Luftfuktighet Maxvärde: 100 

Medelvärde: 74  

Minvärde: 27  

Tar ej hänsyn till detta. 

Byggnadens egenskaper   

- Tak Area: 100 [m
2
] 

U-värde:0,110 [W/m
2
,K] 

Otäthetsfaktor: 0,50 [m
3
/h, 

m
2
] 

Orientering: Norr/Söder 

Tar hänsyn till detta genom 

förenklade värden på τ och 

Λ.  

- Fönster Area: 24 [m
2
] 

U-värde:2,700[W/m
2
,K] 

Otäthetsfaktor:0,80[m
3
/h, 

m
2
] 

Modell: 2-glas std 

Orientering: Norr/Söder 

Tar hänsyn till detta genom 

förenklade värden på τ och 

Λ. 

- Väggar Area: 160 [m
2
] 

U-värde:0,221[W/m
2
,K] 

Otäthetsfaktor:0,80[m
3
/h, 

m
2
] 

Typ: Trä 

Orientering: 

Norr/Söder/Öst/Väst 

Tar hänsyn till detta genom 

förenklade värden på τ och 

Λ. 

- Golv Area: 100 [m
2
] 

U-värde: 0,328[W/m
2
,K] 

Otäthetsfaktor:0,10[m
3
/h, 

m
2
] 

Orientering: Inner 

Tar hänsyn till detta genom 

förenklade värden på τ och 

Λ. 

- τ  300 

- Λ  60 [W/K] 
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Markegenskaper Lera, dränerad sand, 

dränerat grus 

Tar ej hänsyn till detta. 

Driftschema 24 h/dygn, 365 dagar om 

året 

24 h/dygn, 365 dagar om 

året 

Värmeaggregat Bergvärmepump, 6 kW 6kW installerad effekt 

Värmereglering  Reglering mot 

utomhustemperatur 

Reglering mot 

utomhustemperatur 

 

Resultatet av denna validering är att den erhållna uppvärmningseffekten given från den 

termiska modellen stämmer överens med VIP Energy med en korrelation på ca 89,6 %. Den 

största skillnaden mellan VIP Energys uppvärmningseffekt och effekten erhållen från den 

termiska modellen uppstår under sommarhalvåret. Den termiska modellen kör på en högre 

uppvärmningseffekt och VIP Energy har en nästan obefintlig uppvärmningseffekt under 

denna period. Detta antas bero på den inverkan vind solinstrålningen har på 

inomhustemperaturen under sommaren vilket den termiska modellen inte tar hänsyn till. 

Resultaten från valideringen ses i Tabell 9 samt i Figur 12. 

Tabell 9. Outputparametrar för VIP Energy samt den termiska modellen. 

Outputparametrar VIP Energy Termisk modell 

Effekt Max: 1,3971 kW 

Medel: 0,3607 kWh 

Min: 0,0653 kWh 

Max: 2,3520 kWh 

Medel: 0,8106 kWh 

Min: 0 kWh 

Inomhustemperatur Max: 21,0001 ˚ C 

Medel: 21˚ C 

Min: 21 ˚ C 

Max: 21,0001 ˚ C 

Medel: 21˚ C 

Min: 21 ˚ C 

Effektkorrelation med VIP 100 % 89,6 % 
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Figur 12. Figuren illustrerar uppvärmningseffekterna erhållna från VIP Energy i blått och effekten från den termiska 

modellen i grönt med en korrelationsgrad dem emellan på 89,6%. Den övre grafen visar hur värdena från den 

termiska modellen skiljer sig från VIP Energy genom linjär regression. Den nedre grafen illustrerar hur effekterna 

från respektive modell varierar över tid, i detta fall under ett år.  

6.2.2.1 Parametertestning 

De ovanstående inputparametrarna som använts i vår modell utgörs av utomhustemperatur, 

tidskonstanten τ och energieffektivitetskonstanten Λ. För att undersöka vilken inverkan dessa 

parametrar har på det slutgiltiga resultatet görs en känslighetsanalys där parametrarna τ och Λ 

i tur och ordning dubbleras och halveras.  

En dubblering av τ gav inget märkbart resultat, vilket kan ses i Figur 13 nedan. Korrelationen 

mellan den termiska modellen och VIP Energy förblev oförändrad på 89,6%. Med andra ord 

påverkades inte effekten från värmeaggregatet av en fördubbling av byggnadens tidskonstant. 
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Figur 13. Figuren illustrerar uppvärmningseffekterna erhållna när τ dubblerats. Figuren illustrerar 

uppvärmningseffekterna erhållna från VIP Energy i blått och effekten från den termiska modellen i grönt med en 

korrelationsgrad dem emellan på 89,6%. Den övre grafen visar hur värdena från den termiska modellen skiljer sig 

från VIP Energy genom linjär regression. Den nedre grafen illustrerar hur effekterna från respektive modell varierar 

över tid, i detta fall under ett år. 

En halvering av τ gav likt dubbleringen inget märkbart resultat, vilket kan ses i Figur 14 

nedan. Korrelationen mellan den termiska modellen och VIP Energy förblev även denna gång 

i stort sett oförändrad på 89,7%. Sammanfattningsvis kan det sägas att en halvering av 

tidskonstanten τ gav en högre samvariation mellan VIP Energy och den termiska modellen. 

Med andra ord kan tidskonstanten τ med fördel sänkas till ett lägre värde för att öka 

validiteten i den termiska husmodellen. 
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Figur 14. Figuren illustrerar uppvärmningseffekterna erhållna när τ halverats. Figuren illustrerar 

uppvärmningseffekterna erhållna från VIP Energy i blått och effekten från den termiska modellen i grönt med en 

korrelationsgrad dem emellan på 89,7%. Den övre grafen visar hur värdena från den termiska modellen skiljer sig 

från VIP Energy genom linjär regression. Den nedre grafen illustrerar hur effekterna från respektive modell varierar 

över tid, i detta fall under ett år. 

En dubblering av Λ gav till skillnad från τ märkbar förändring, vilket kan ses i Figur 15 

nedan. Korrelationskoefficienterna mellan VIP Energy och den termiska modellen ligger 

liknande resultaten innan på 89,6% men grafen är synbart förskjuten i höjdled. Därmed kan 

valet av Λ ses som ett val av effektförstärkningens amplitud.  
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Figur 15. Figuren illustrerar uppvärmningseffekterna erhållna när Λ dubbleras, behovet av uppvärmningseffekt för 

huset i den termiska modellen blir då större. Figuren illustrerar uppvärmningseffekterna erhållna från VIP Energy i 

blått och effekten från den termiska modellen i grönt med en korrelationsgrad dem på 89,6%. Den övre grafen visar 

hur värdena från den termiska modellen skiljer sig från VIP Energy genom linjär regression. Den nedre grafen 

illustrerar hur effekterna från respektive modell varierar över tid, i detta fall under ett år.  

En halvering av Λ gav även det en märkbar förändring i graferna, vilket kan ses i Figur 16 

nedan. Korrelationskoefficienten på 89,6% mellan VIP Energy och den termiska modellen 

ligger lika som tidigare men grafen är synbart förskjuten i höjdled. Därmed kan slutsatsen 

dras att energieffektivitetskonstanten Λ inte påverkar samvariationen mellan VIP Energy och 

vår modell men parametern influerar den mängd uppvärmningseffekt som måste användas för 

att kompensera för utomhustemperaturförändringarna.  
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Figur 16. Figuren illustrerar uppvärmningseffekterna erhållna när Λ halveras, behovet av uppvärmningseffekt blir 

då inte lika stort i den termiska modellen som i figuren innan. Figuren illustrerar uppvärmningseffekterna erhållna 

från VIP Energy i blått och effekten från den termiska modellen i grönt med en korrelationsgrad dem på 89,6%. Den 

övre grafen visar hur värdena från den termiska modellen skiljer sig från VIP Energy genom linjär regression. Den 

nedre grafen illustrerar hur effekterna från respektive modell varierar över tid, i detta fall under ett år. 

Sammanfattningsvis kan de ovanstående valideringsresultaten ses i Tabell 10. 

Tabell 10. Sammanfattande tabell för validering av modellparametrar. 

Förändring av 

modellparametrar 

Korrelation mellan VIP 

Energy och den termiska 

modellen 

Kommentar 

Λ och τ oförändrad 89,6 % Ursprungsresultat 

τ dubbleras  89,6 % Ingen synbar förändring 

τ halveras 89,7 % Ingen synbar förändring 

Λ dubbleras 

 

89,6 % Förskjuten graf i höjdled 

beroende på högre 

effektanvändning 

Λ halveras 

 

89,6 % Förskjuten graf i höjdled 

beroende på mindre 

effektanvändning 

 

6.3 Modellresultat 

Resultaten från vår modell ter sig olika beroende på vilken balansansvarig som beräkningarna 

görs åt. För att illustrera ett exempel på hur demand response kan användas för att sänka 

balanskostnaderna genomförs en fallstudie för en anonym balansansvarig i elområde SE3. 
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Data för denna balansansvarig har erhållits från Svenska Kraftnät och därmed bör det 

poängteras att denna anonyma balansansvarig inte har någon koppling till någon av de 

balansvariga som kontaktats under examensarbetet. 

6.3.1 Fallstudie – balansansvarig i SE3 

Den balansansvariga för denna fallstudie hade under 2012 en total förbrukningsobalans på 

220 000 MWh. Det finns ingen befintlig information om hur många hushåll som ligger till 

grund för dessa förbrukningsuppgifter och på grund av att denna balansansvarige är anonym 

kan uppgifter om antalet hushåll inte heller fås i efterhand. Dock är antalet hushåll med 

demand response-koppling en relevant parameter i den termiska beräkningsmodellen som 

därmed får uppskattas i detta fall. Denna uppskattning görs utifrån den givna statistiken från 

Svenska Kraftnät där andelen schablonmätta konsumenter beräknas till 65% och de resterande 

timmätta konsumenterna antas vara industrikonsumenter. Till de schablonmätta 

konsumenterna räknas hushållstyperna konventionell villa, passivhus och fritidshus men även 

flerbostadshus. Enligt en studie gjord av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, med 

data från år 2000 utgörs ca 50% av elförbrukningen i bostäder i Sverige av småhus och 

resterade 50% av flerbostadshus. Demand response-lösning i denna studie är riktad mot 

privata hushåll i form av konventionell villa, passivhus och fritidshus därför tas ingen hänsyn 

till den aggregerade effekt som industrikonsumenter eller flerbostadshus skulle kunna 

generera. Efter att ha räknat bort dessa kundgrupper finns det för denna balansansvarige 

därmed en möjlighet att reglera 71 000 MWh med hjälp av demand response. (Bly, 2012; 

Fält, 2012; Persson, 2002) Fördelningen mellan hushållen uppskattas till 45% konventionell 

villa, 45% passivhus och 10 % fritidshus efter upplysningar från IVA:s rapport. Den 

genomsnittliga elförbrukningen för respektive hushåll blir, med dessa data som utgångspunkt, 

för en konventionell villa 12MWh per år, 15,6MWh per år för passivhus och 20,4 MWh per år 

för fritidshushåll då ingen hänsyn tas till att fritidshushåll endast är i drift under en säsong 

under året. Dessa uppskattningar ger oss 2000 hushåll av typen konventionell villa, 2500 

passivhus och 500 fritidshus efter avrundning. Totalt står därför 5000 hushåll till förfogande 

för demand response-reglering i denna fallstudie. 

Tabell 11. Grundförutsättningar i fallstudien 

Parameter Värde 

Totalt antal hushåll 5000 

Antal kluster (kategori: fritidshus, villa, 

passivhus) 

5, 20, 25 

Antal hushåll per kluster:  100 

Övre temp. gräns 23 
o
C 

Nedre temp. gräns 18 
o
C 

Referenstemperatur 20 
o
C 

 

Klustren körs tills de når den övre eller nedre temperaturgränsen, sedan är de inaktiverade i 48 

timmar innan de aktiveras igen. I inaktiverat tillstånd reglerar den balansansvarige lasten för 

att nå referenstemperatur. Tidsgränsen är satt till 48 timmar på grund av den övre 

temperaturgräns som satts, det tar ca 48 timmar för temperaturen att sjunka tre grader 

generellt sett. Alla kluster aktiveras inte samtidigt, utan endast när behov finns. Den 

balansansvariges strategi är endast att minska balanskraften så mycket som möjligt. 
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6.3.1.1 Resultat 

Den mängd energi som fanns att tillgå för denna balansansvarige under ett år var 26 000 

MWh avseende förbrukningsminskning och 168 000 MWh avseende förbrukningsökning. 

Detta motsvarar en tillgänglig effekt på ca 3,0 MW per timme för förbrukningsminskning och 

19,4 MW per timme för förbrukningsökning. Förbrukningsbalanskostnaden för uppgick till 

13,7 miljoner kronor. Genom användning av demand response minskar kostnaden för dessa 

obalanser med 2,4 miljoner kronor till 11,3 miljoner kronor vilket motsvarar en 

kostnadsreduktion på 17,2 %. Utan demand response är den genomsnittliga balanskostnaden 

cirka 1600 kronor/timme och denna kostnad sjunker till 1300 kronor/timme efter användning 

av demand response.  

Kostnadsreduktionen för förbrukningsbalanskostnaderna kan ses i Figur 17 och Figur 18 

nedan. 

 

Figur 17.Figuren illustrerar förbrukningsbalanskostnaderna för den balansansvarige i varje timme under ett år. 

Förbrukningsbalanskostnaderna utan användning av demand response illustreras i blått medan 

förbrukningsbalanskostnaderna med användning av demand response kan ses i grönt. 
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Figur 18.Illustration av kostnadsreduktionen med användning av demand response för en anonym balansansvarig i 

SE3 under år 2012. 

Sammanfattningsvis visas resultaten från normalfallet med balansansvarig i SE3 nedan, se 

Tabell 12 och Tabell 13.  

Tabell 12. Tabellen visar den tillgänglig mängd energi som en balansansvarig i SE3 har avseende 

förbrukningsminskning respektive förbrukningsökning under ett år.  

 Tillgänglig mängd energi 

för förbrukningsminskning 
Tillgänglig mängd energi 

för förbrukningsökning 
Fallstudie – Balansansvarig 

i SE3 
26 000 MWh 168 000 MWh 

 

Tabell 13. Resultattabell för fallstudie med balansansvarig i SE3. 

 Total kostnad Kostnadsreduktion Total kostnad 

med demand 

response 

Besparing  

Fallstudie – 

Balansansvarig 

i SE3 

13 700 000 kr 2 400 000 kr 11 300 000 kr 17,2 % 
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7 Känslighetsanalys 
I detta kapitel utformas olika fall för hur att studera hur känsliga de olika parametrarna i 

modellen är för variationer. De parametrar som kommer att studeras är: säsong, antal kluster 

och temperaturgränser. Detta görs för att konkretisera och exemplifiera affärsmodellens nytta. 

Vid genomförandet av känslighetsanalysen tas data från en anonym balansansvarig i SE3 och 

endast kluster med passivhus används. Totalt används 2500 passivhus jämnt fördelade i 25 

kluster. 

Om inget annat nämns, gäller de förhållanden som står givna i tabell 11. 

Tabell 14. Standardparametrar för känslighetsanalysen 

Parameter Värde 

Månad Februari 

Antal hushåll 2500 

Antal kluster 25 

Övre temp. gräns 23 
o
C 

Nedre temp. gräns 18 
o
C 

Referenstemperatur 20 
o
C 

 

7.1 Säsongsvariation 

I den första delen i känslighetsanalysen kommer intäktsbesparingen vid olika säsonger att 

studeras. Årstiden innebär egentligen genomsnittlig utomhustemperatur under vissa månader, 

vilka spelar en stor inverkan på resultaten vilket visas nedan, se Figur 19, Figur 20, Figur 21, 

Figur 22, Figur 23 och Figur 24.  
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Figur 19. Balanskostnader i februari. 

 

Figur 20. Kostnadsreduktion för februari. 
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Figur 21. Balanskostnader i april. 

 

Figur 22. Kostnadsreduktion för april. 
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Figur 23. Balanskostnader i augusti. 

 

Figur 24. Kostnadsreduktion för augusti. 
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Data som SvK tagit fram för en anonym balansansvarig visar att det går att urskilja trender i 

balanskraftvolymerna korrelerat till årstider, se Tabell 15. Detta visar även att de 

balansansvariga har relativt god prediktionsförmåga gällande elförbrukning. Under generellt 

sett varmare månader brukar de balansansvariga se till att ha en negativ obalans på ca 10-20 

MW, vilket innebär att den skattade elförbrukningen är lägre än den faktiska förbrukningen.  

Tabell 15. Genomsnittliga balanskraftsvolymer 

Månad Volym 

Februari 13,2 MW 

April 1,5 MW 

Augusti -10,7 MW 

 

Under kallare månader har genomsnittliga obalansen samma volymer, men är positiv. En 

förklaring till detta kan troligen vara att tillgången på el skiljer sig beroende på årstid. För att 

åtgärda en negativ obalans finns det två tillvägagångssätt, att minska produktionen eller att 

konsumenterna ökar sin förbrukning. Eftersom att demand response i dagsläget inte har något 

genomslag är det egentligen bara det förstnämnda alternativet som är möjligt att reglera, och 

sker en effektreglering i bostäderna är det mer sannolikt att konsumenterna sänker sin 

elförbrukning än ökar den. Under vintermånader när det är minusgrader ute är det rimligare 

att räkna med att förbrukningen av el kommer att öka, samtidigt som produktionen troligen 

inte kommer att minska utan öka om en produktionsreglering görs. 

Det går att utläsa ur Tabell 16 att obalanskostnaderna stämmer överens storleksmässigt med 

balanskraftvolymerna för respektive månad. Anmärkningsvärt är dock att kostnaderna är mer 

än dubbelt så höga i februari jämfört med augusti, trots att volymerna inte skiljer sig åt särskilt 

mycket. Att besparingarna inte är större än tre procent i augusti beror troligen på att 

utomhustemperaturen når nivåer vilken minskar möjligheten för reglering.  

Tabell 16. Resultat från parameteranalys av säsongsvariation 

Månad Parameter (genomsnitt per timme) Värde 

Februari Balanskostnad 4300 kr 

Besparing 11 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

April Balanskostnad 600 kr 

Besparing 17 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 18/1,6 MW 

Augusti Balanskostnad 2300 kr 

Besparing 2 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 19,3/0,5 MW 

 

Kostnaderna och besparingarna har valts att presenteras i genomsnitt per timme. Detta ger ett 

konsekvent index för jämförelse mellan olika typer av analyser, men kan även vara något 

missvisande. I augusti exempelvis är balanskostnaderna låga redan från början generellt sett 

över månaden, men har en kraftig pristopp i slutet på månaden vilket driver upp den 

genomsnittliga balanskostnaden. Med det antalet hushåll som används i detta fall kan endast 

en liten del av kostnaderna vid pristoppen minskas, och detta hade varit fallet även i andra 

månader vilket bland annat kan ses i början av februari. Under resterande delen av augusti 
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sker en större kostnadsreduktion än för de andra månaderna, vilket innebär att den 

genomsnittliga besparingen hade varit långt högre om pristoppen varit lägre i augusti. 

Besparingsvärdet blir rent procentuellt högre i april, eftersom att balanskraftvolymerna i 

genomsnitt var låga under denna månad. Den största förbrukningsreduktionen sett till volym 

görs i februari. I denna balansansvariges fall är obalanserna systematiskt negativa under 

sommaren, skulle prognoserna istället anpassas för att de på sommaren skulle hamna i positiv 

obalans skulle troligen reglerkapaciteten öka. Detta kräver dock att den övre 

inomhustemperaturgränsen är hög, vilket kan vara svårt att genomföra hos konsumenterna. 

Detta diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

7.2 Temperaturgränser 

Betydelsen av gränstemperaturerna inomhus påverkas av den genomsnittliga storleken på 

obalansen och om de är positiva eller negativa. Oavsett tidpunkt på året ligger balanskraften 

ofta inom samma intervall storleksmässigt för den anonyma balansansvariga som används 

som utgångspunkt i rapporten, vilket kan ses i tabell 6. I denna del av känslighetsanalysen 

studeras kluster med passivhus under februari och augusti vid olika temperaturgränser. 

7.2.1 Februari 

 

Figur 25. Temperaturen i passivhus, kurvorna representerar kluster av hushåll. Övre och nedre temperaturgräns är 

23 respektive 18 grader, referenstemperaturen är 20 grader. 
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Figur 26. Temperaturen i passivhus, kurvorna representerar kluster av hushåll. Övre och nedre temperaturgräns är 

21 respektive 19 grader, referenstemperaturen är 20 grader. 

Det är initialt svårt att se i graferna hur många kluster som är aktiverade då många kluster 

aktiveras samtidigt för att motverka obalanserna och på så vis följer samma linje. I Figur 25 

och Figur 26 ses att klustren börjar bete sig mer individuellt efter ca 150-200 timmar under 

den period då vissa kluster även börjar inaktiveras. I det fall då temperaturgränserna endast 

avviker en grad från referenstemperaturerna minskar besparingen till 8 %. Detta är dock 

endast en minskning med 3 procentenheter i förhållande till gränserna i det första fallet. 

När temperaturgränserna får avvika som mest uppgår besparingen till 13 %, vilket innebär att 

skillnaderna i intäkter mellan det bästa fallet och värsta fallet uppgår till 5 procentenheter.  

I Figur 27 ses att när en hög översta temperaturgräns har ansatts spelar den nedre gränsen  i 

princip ingen roll, vilket tyder på att den balansansvarige i allmänhet ligger i obalans på det 

viset att produktionen måste öka.  
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Figur 27. Temperaturen i passivhus, kurvorna representerar kluster av hushåll. Övre och nedre temperaturgräns är 

27 respektive 14 grader, referenstemperaturen är 20 grader. 
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Tabell 17. Resultat från parameteranalys av tidsfönstret i februari 

Temperaturgränser Parameter (genomsnitt per timme) Värde 

Alla Balanskostnad 4300 kr 

Alla Referenstemperatur 20 
o
C 

Övre: 23 

Nedre: 18 

Besparing 11 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

Övre: 25 

Nedre: 18 

Besparing 12,5 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

Övre: 27 

Nedre: 18 

Besparing 13 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,2/3,6 MW 

Övre: 23 

Nedre: 16 

Besparing 11 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

Övre: 21 

Nedre: 19 

Besparing 8 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 13,5/2,9 MW 

Övre: 27 

Nedre: 14 

Besparing 13 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,2/3,6 MW 

 

7.2.2 Augusti 

Som tidigare nämnts kommer obalanserna att vara positiva/negativa beroende på årstiden. 

Detta innebär att temperaturgränserna kommer att spela en mindre roll på sommaren, eftersom 

att utomhustemperaturen ofta är hög vilket resulterar i att inomhustemperaturen når höga 

nivåer. Detta leder till att baslasten är väldigt låg och ger små möjligheter både när det gäller 

att öka och sänka effekten i värmepannorna. Detta innebär att styrning av värmepannor har en 

klart begränsad vinning under sommaren. 
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Figur 28. Temperaturen i passivhus, kurvorna representerar kluster av hushåll. Övre och nedre temperaturgräns är 

23 respektive 18 grader, referenstemperaturen är 20 grader. 

 

Tabell 18. Resultat från parameteranalys av tidsfönstret i augusti 

Temperaturgränser Parameter (genomsnitt per timme) Värde 

Alla Balanskostnad 2300 kr 

Alla Referenstemperatur 20 
o
C 

Övre: 23 

Nedre: 18 

Besparing 2 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 19,3/0,5 MW 

Övre: 25 

Nedre: 18 

Besparing 3 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 19,4/0,5 MW 

Övre: 27 

Nedre: 18 

Besparing 4 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 19,4/0,5 MW 

Övre: 23 

Nedre: 16 

Besparing 2 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 19,3/0,5 MW 

Övre: 21 

Nedre: 19 

Besparing 1,5 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 18,9/0,5 MW 

Övre: 27 

Nedre: 14 

Besparing 4 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 19,4/0,5 MW 

 

Ur tabellen kan utläsas att skillnaden mellan det bästa och värsta fallet uppgår till 2 

procentenheter. Resultaten visar att det inte spelar särskilt stor roll vilka temperaturgränser 

konsumenterna har under månader med hög utomhustemperatur och att denna typ av 
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efterfrågerespons då inte är särskilt lönsam. Resultaten i fallet för augusti visar att det inte går 

att förutsätta att orsaken till uppregleringar av effekten i hushållen i hvuudsak är att 

balanskraften är positiv. I det fallet hade temperaturerna i klustren legat närmre den nedre 

temperaturgränsen än den övre generellt. Troligen beror de kraftiga uppregleringarna på att 

det finns så pass mycket mer kapacitet för uppreglering än nedreglering i hushållen. Detta på 

grund av att en väldigt liten del av den installerade effekten används i värmeaggregaten. Hur 

stor andel av den installerade effekten som används i värmeaggregat varierar troligen i stor 

utsträckning från produkt till produkt. Antas att majoriteten av förbrukarna använder en 

värmepannor vilka utnyttjar en större andel av den installerade kapaciteten skulle kapaciteten 

för nedreglering av effekten öka. 

7.3 Klusterstorlek och antal hushåll 

I detta avsnitt studeras modellens effektivitet vid justering av antalet hushåll som ingår i varje 

enskilt kluster, och detta sker under februari månad. Vid justeringen av denna parameter 

kommer summan av enskilda hushåll fortfarande alltid att uppgå till 2500 stycken. 

Antalet hushåll som ingår i varje kluster påverkar även resultaten i olika riktningar. I teorin 

bör följande gälla, förutsatt att det totala antalet hushåll är detsamma: ju färre hus som ingår i 

varje kluster, desto fler kluster kommer att finnas tillgängliga. Att ha fler snarare än färre 

kluster tillgängliga bör innebära ett mer effektivt utnyttjande av demand response eftersom att 

mer effekt finns tillgänglig för ökning/sänkning momentant om utnyttjandet av kluster sker 

vid olika tidpunkter. Frågan är dock om utnyttjandegraden som fås av att använda färre och 

färre hushåll i varje kluster når en gräns? Uppstår en stor obalans vid första timmen då 

förbrukarflexibiliteten aktiveras finns det en stor sannolikhet att majoriteten av alla kluster 

kommer att behöva användas, och dessa kommer då att följa samma mönster som ett enda 

kluster innehållandes samma antal hushåll hade gjort. Konsekvensen av att ha fler kluster är 

att beräkningen av modelldata blir mer tidskrävande, vilket innebär att en begränsning bör 

sättas för hur stort antal hushåll per kluster som används, för att nå god effekttillgänglighet. 

Praktiskt sett innebär det även att det kräver mer underhållskapacitet att styra ett större antal 

kluster.  

Tabell 19. Resultat från parameteranalys av klusterantal 

Klusterspecifikationer Parameter (genomsnitt per timme) Värde 

Alla Balanskostnad 4300 kr 

Alla Referenstemperatur 20 
o
C 

Anta hushåll/kluster: 100 

Antal kluster: 25 

Besparing 11 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

Anta hushåll/kluster: 157 

Antal kluster: 16 

Besparing 11 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

Anta hushåll/kluster: 500 

Antal kluster: 5 

Besparing 12 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 15,8/3,5 MW 

Anta hushåll/kluster: 2500 

Antal kluster: 1 

Besparing 13,5 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 15/3,3 MW 

Anta hushåll/kluster: 25 

Antal kluster: 100 

Besparing 10,5 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

Anta hushåll/kluster: 10 

Antal kluster: 250 

Besparing 10,5 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,2/3,6 MW 
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I tabell 16 går det att se att skillnaden i avkastning (effektvolym) är marginell när det gäller 

effektivt användande av kluster. Skillnaden mellan att ha 250 kluster och ett kluster blir 

endast 1,2/0,3 MW. Den besparing som fås i de olika fallen är anmärkningsvärd, när ett 

kluster används fås en större besparing än när 100 kluster används och detta trots att mer 

effekt finns tillgänglig i det sistnämnda fallet. Det teoretiska förslaget som presenterades ovan 

stämmer inte i detta fall, vilket kan bero på flera faktorer där den mest troliga är att modellen 

utnyttjar tillgången på kluster på ett ineffektivt vis. När få hushåll används, vilket här är fallet, 

kommer alla kluster att vara aktiverade vid de flesta av dygnets timmar, eftersom att de ofta 

inte kommer att kunna täcka upp hela behovet av reglerkraft. När den tillgängliga 

effektvolymen är olika stor i två fall bör därför besparingsvärdet i det fall med mest tillgänglig 

effekt som sämst bli ekvivalent med besparingsvärdet i det fallet med mindre effektvolym. 

Eftersom att modellen verkar utnyttja klusterantalet på ett ineffektivt sätt kan det även vara så 

att skillnaden i tillgänglig effekt bör uppgå till andra värden än de som fåtts i tabell 16, dessa 

siffror ter sig dock mer tillförlitliga då effektvolymerna följer den logik som tidigare 

nämndes: ju färre hus som ingår i varje kluster, desto fler kluster (eller mer effekt) bör finnas 

finnas tillgängliga. 

Tabell 20. Resultat från parameteranalys av totalt antal hushåll 

Klusterspecifikationer Parameter (genomsnitt per timme) Värde 

Alla Balanskostnad 4300 kr 

Alla Referenstemperatur 20 
o
C 

Alla Antal kluster 25 

Antal hushåll/kluster: 100 

Tot antal hushåll: 2500 

Besparing 11 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 16,1/3,6 MW 

Antal hushåll/kluster: 200 

Tot antal hushåll: 5000 

Besparing 20 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 32,3/7,2 MW 

Antal hushåll/kluster: 400 

Tot antal hushåll: 10 000 

Besparing 36 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 64,7/14,3 MW 

Antal hushåll/kluster: 800 

Tot antal hushåll: 20 000 

Besparing 64 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 130/28,8 MW 

Antal hushåll/kluster: 1600 

Tot antal hushåll: 40 000 

Besparing 100 % 

Tillgänglig upp/nedreglerbar effekt: 326/72,3 MW 

 

När det totala antalet hushåll studeras blir det tydligt att det totala antalet hushåll ökar i 

samma takt som den tillgängliga effekten och att besparingen inte lika tydligt följer samma 

mönster. Det högsta och lägsta balanskraftsvärdet i februari månad uppgår till 124 MW 

respektive -165 MW. Detta innebär att det bör räcka med 20 000 hushåll för att kunna åtgärda 

nästan all positiv balanskraft, dock saknas resurser för att kunna åtgärda negativ balanskraft. 

När 40 000 hushåll används fås en hundraprocentig besparing, dock åtgärdas inte all 

balanskraft. Orsaken till besparingen trots detta blir fullständig är den reglerkreditering som 

uppstår i de fall balanskraften hjälper systemet.  

7.4 Modellproblematik 

Ett problem med modellen är att den kan gå från en viss temperatur till referenstemperaturen 

på en timme i vissa fall, vilket tycks ske oftare ju fler kluster som aktiveras. Detta problem 

uppstår i synnerhet när fler än en hustyp används. Konsekvensen av att temperaturerna 

sjunker fort är att återhämtningstiden för ett inaktiverat kluster blir kortare, och på så vis ger 
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modellen en högre tillgänglighet än vad som är möjligt. Ett annat problem som uppstår är 

även att temperaturen avtar långsammare i klustermodellen än i valideringsmodellen. 

Valideringen visar att det ska ta 12 timmar för hushållen att sjunka med tre grader, medan det 

tar 48 timmar i klustermodellen. I viss grad kompenserar de båda problemen varandra och 

närmar sig det verkliga värdet. Ett stort arbete har lagts ned på att felsöka modellen och hitta 

orsaken till nämnda problem, dock utan framgång. 

 

Figur 29. Inomhustemperaturen hos ett flertal kluster i februari 2012. Referenstemperaturen är 20 grader och 

gränstemperaturerna är 18 respektive 23 grader. 

Ett annat problem som uppstått i samband med modellen är att den inte utnyttjar klustren på 

ett effektivt sätt. Detta är ett problem som uppmärksammades i och med känslighetsanalysen 

och då särskilt i parameteranalysen av klusterantalet vilket kan ses i tabell 16.  
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8 Diskussion  
Nedan diskuteras det kring Expektras affärsmodell och studiens resultat utifrån teknisk, 

ekonomisk och marknadsmässig potential.  

8.1 Affärsmodellens tekniska potential 

Ur ett tekniskt perspektiv har Expektras affärsmodell en god potential där en av dess fördelar 

är att den inte förutsätter en ombyggd infrastruktur för elnätet. Det enda som krävs är en 

teknisk tilläggslösning på värmepannor för att kunna upprätta möjligheten för laststyrning, 

vilket innebär att de balansansvariga inte behöver stå för investeringskostnaderna själva. Den 

beräkningsmodell som utvecklats visar att det finns relativt stor tillgänglig effekt att utnyttja 

genom att öka förbrukningen hos hushållen, däremot är tillgängligheten för en 

förbrukningsreduktion lägre. Känslighetsanalysen visade att 40 000 passivhus behövdes för 

att åtgärda balanskraftkostnaderna fullständigt för den balansansvarig som använts i studien. 

Möjligheten att utnyttja demand response i 40 000 passivhus för en balansansvarig anses vara 

begränsad. Detta beror på att antalet hushåll med tillgång till demand response i sin tur är 

begränsad och den tillgången ska fördelas mellan ett flertal av Expektras kunder med 

balansansvar. I denna rapport visas att 5000 hushåll är ett rimligt antagande för det totala 

antalet utnyttjade hushåll med demand response för en balansansvarig där 2500 hushåll är av 

typen passivhus. Hushållsbasen räcker därmed inte till för att täcka hela balanskraftbehovet. 

Expektra kan dock även ansluta andra typer av fastigheter, vilka inte undersökts i denna 

studie, såsom industrier och större fastigheter vilket kraftigt ökar potentialen att leverera 

balanskraft.  

För den balansansvarige finns störst teknisk potential att köpa en förbrukningsökning, vilken 

ofta är i storleksklassen 10-20 MW per timme. Möjligheterna för förbrukningsminskning 

uppgår oftast inte till högre värden än 0,5-3 MW per timme. Anledningen till att det finns 

större möjligheter för förbrukningsökning är att värmepannorna oftast inte utnyttjar mer än 

några procent av den installerade effekten. Den låga volymtillgången på 

förbrukningsreduktion innebär att det inte finns tillräckliga resurser för att kunna åtgärda en 

balansansvarigs totala balanskraftvolymer, men det finns effekt nog för att använda för att 

komplettera handeln på reglerkraftmarknaden. Handel på reglermarknaden fungerar dock 

endast när det gäller förbrukningsökningar, eftersom att budgränsen på marknaden är 10 MW. 

Det finns även potential att utnyttja denna effekt i andra syften för ekonomisk vinning, vilket 

diskuteras nedan.  

8.2 Affärsmodellens ekonomiska potential 

De resultat som fåtts från fallstudierna visar att det går att spara pengar med hjälp av 

Expektras affärsmodell och även skapa marginalintäkter på reglermarknaden. Affärsmodellen 

skapar potential för de balansansvariga att utnyttja demand response som regleringsverktyg 

samtidigt som beslutsfattandet kring inköpen överlåts åt konsumenten. För att demand 

response ska kunna användas för att minska balanskostnader finns ett behov av att kunna öka 

förbrukningen hos hushållskonsumenter. Med möjligheten att öka förbrukningen vid behov 

finns potential för kostnadsbesparingar med cirka 2,5 miljoner kronor per år för den 

anonymiserade balansansvarige som använts i normalfallet, en siffra som kan bli högre med 

ett högre antal deltagare.  

Frågan är om förbrukningsökningar leder till ökade utgifter för slutkonsumenten? Det handlar 

inte om att öka förbrukningen i sig, utan att flytta lasten till en annan tidpunkt. Den 

balansansvarige väljer att öka förbrukningen hos konsumenterna under tidpunkter då det är 
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billigare att konsumera el, vilket möjliggör förbrukningsreduktion när priset är högre i sin tur. 

Detta innebär att kostnaderna troligen tar ut varandra och således påverkas inte konsumentens 

elräkning negativt av förbrukningsökningarna utan snarare positivt i det långa loppet. Är det 

dock så att elräkningen blir dyrare för konsumenten måste denne kompenseras med en 

ersättning. 

Smarta avtalslösningar bör tas fram mellan slutkonsument och elhandelsföretag, alternativ 

värmeaggregatföretag, som visar hur de balansansvariga kan tjäna pengar på att minska 

balanskostnader trots en ökad elförbrukning hos slutkonsumenterna, utan att 

slutkonsumenterna ska behöva öka sina elkostnader. De förbrukningsökningar som sker måste 

täckas upp rent ekonomiskt. Undersökningar bör göras för att ta reda på om 

förbrukningsökningar i kombination med balanskraftreduktion i det långa loppet ger 

elhandelsföretagen ökade eller minskade intäkter. Parallellt med reducerade kostnader för 

balanskraft till Svenska Kraftnät får de balansansvariga en avgift att betala till Expektra för 

förmedlad förbrukarflexibilitet. 

I de fallstudier som gjorts har målet varit att minska balanskostnaderna genom att reducera 

balanskraften. Ofta handlar det då om att både öka och minska förbrukningen för att hamna i 

balans. Den framtagna beräkningsmodellen visar att den ekonomiska potentialen för dessa 

kostnadsreduktioner uppgår till ca 17,2 %. Den största ekonomiska potentialen finns dock i att 

kunna minska elförbrukningen vid pristoppar i reglerkraftpriset. Detta blir särskilt tydligt i en 

månad som augusti, där den totala balanskostnaden för månaden i princip är koncentrerad till 

en timme. Det viktigaste för en balansansvarig är därmed att kunna köpa en 

förbrukningsminskning vid dessa tillfällen. Beräkningsmodellen visar att den tillgängliga 

aggregerade effekten för förbrukningsökning i genomsnitt är relativt hög, men att möjligheten 

till förbrukningsminskning är begränsad. Då tillgängligheten för effektreduktion är låg  

begränsas möjligheten att reducera balanskostnaderna, eftersom att endast en liten andel av 

balanskraften kan reduceras vid pristoppar. Frågan är om en kostnadsreduktion på 17,2 % är 

hög nog för att det ska vara värt för en balansansvarig att överväga en satsning på denna 

strategi? Siffran är svår att sätta i perspektiv då en anonym balansansvarig studerats, vilket 

innebär att ingen information om företaget finns tillgänglig. En betydande andel av 

balanskostnaderna åtgärdas, men dessa kostnader kan vara låga i jämförelse med företagets 

totala kostnader. Ett alternativ till att åtgärda balanskraften är att bedriva strategisk handel på 

reglerkraftmarknaden. Strategisk budgivning har troligen en större potential för intäkter. I 

normalfallet ses att det endast är möjligt att lägga bud för förbrukningsökning på 

reglermarknaden då antalet hushåll inte är tillräckligt för att uppfylla budgränsen för 

förbrukningsminskning.  

Förbrukningsökningen kan troligen generera större intäkter genom strategisk handel på 

reglermarknaden än genom att åtgärda balanskostnader. Ett potentiellt scenario kan vara att 

förbrukningen i ett elområde blir lägre än prognosen visade, vilket kräver en ökad förbrukning 

eller minskad produktion för att hålla stamnätet i balans. Att öka konsumenternas förbrukning 

är ofta billigare än att minska produktionen, vilket innebär att en balansansvarig bidrar till att 

stabilisera den nationella balansen genom att köpa en aggregerad förbrukningsökning från en 

aggregator. Den aggregerade effekten bjuds sedan ut på reglerkraftmarknaden vilket den 

skapar en marginalintäkt för den balansansvarige. Förbrukningsökningarna innebär dock inte 

att förbrukningen för varje enskild konsument blir högre än normalt, utan endast att 

förbrukningen förflyttas till en annan tidpunkt på dygnet. 
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8.3 Affärsmodellens marknadsmässiga potential  

Expektras affärsmodell har ett flertal interna styrkor och svagheter samt möjligheter och hot 

att vänta på den svenska elmarknaden, se Figur 30.   

In
te

rn
a

 

E
g
en

sk
ap

er
 

Styrkor 

 Slutkonsumenten står för 

installationskostnaden 

 Automatiserad laststyrning 

 Infrastrukturoberoende 

 Billigare än existerande 

reservkraft 

 

Svagheter 

 Svår initial tröskel att 

koppla upp tillräcklig 

demand response-

tillgänglighet för att 

attrahera kunder  

 

E
x
te

rn
a

 

E
g
en

sk
ap

er
 

Möjligheter 

 Stort intresse hos 

konsumenter 

 Fler förbrukartyper kan 

anslutas, exempelvis 

industrikunder 

 Potential för ökat behovet av 

demand response när 

effektreserven nedrustas 

 Strategisk budgivning på 

reglerkraftmarknaden kan 

öka intäkter för 

konsumenterna 

 Miljömässiga fördelar 

 Expektra kan bli pionjär på 

marknaden 

Hot 

 Svårt och eventuellt dyrt att 

övertyga konsumenten om 

lösningens tillförlitlighet 

 Potentiella frågetecken 

kring personlig integritet 

 Svårt och eventuellt dyrt att 

övertyga kunderna om 

lösningens tillförlitlighet  

o Ex. Pilotstudie  

 

 

 

Figur 30. SWOT-analys av Expektras affärsmodell. 

Expektras affärsmodell har två tydliga styrkor gentemot konkurrerande lösningar, vilka 

tidigare nämnts: lösningen kräver inte att konsumenten aktivt påverkar sin förbrukning för att 

fungera och det är slutkonsumenten som står för installationskostnaden. Eftersom att 

konsumenterna med denna affärsmodell kan minska sin elförbrukning utan att vara aktivt 

engagerade är det troligen lättare att attrahera slutkonsumenter än med många andra demand 

response-lösningar. Den sistnämnda fördelen är särskilt viktig för elhandelsföretagen då den 

största barriären vid potentiella investeringar i andra demand response-lösningar är att de 

nästan alltid måste stå för den kostnaden själva. En tredje styrkan som Expektras affärsmodell 

har är att den inte kräver någon infrastrukturell utbyggnad för att fungera. Till sist erbjuder 

den billigare balanskraft än existerande reservkraft som ofta består i produktionsminskning 

eller produktionsökning.  

Beräkningsmodellen visar att det krävs långt fler deltagande hushåll för att kunna åtgärda en 

balansansvarigs balanskostnader med demand response än det antal som presenterats i 

normalfallet i denna studie. Detta ökar vikten av att sälja in demand response-lösningar hos 

slutkonsumenter. Investerar slutkonsumenten i demand response-anpassade värmepannor 

kommer denne att kunna minska sina elräkningar utan att komforten i hushållet påverkas, men 

frågan är om konsumenten tycker att denna minskning är relevant. Det är svårt att få 

slutkonsumenter att påverka sin förbrukning, och trots att det är enkelt att köpa en ny 

värmepanna med integrerad demand response-lösning kan slutkonsumenten se det som att det 
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är onödigt att köpa en dyrare värmepanna. Därför är det även viktigt att trycka på den 

miljömässiga fördelen med lösningen, den minskar inte bara kostnaden utan även 

konsumtionen av el och hjälper således miljön och samhället. De ekonomiska och 

miljömässiga fördelarna som finns skapar incitament för konsumenten att påverka sin 

förbrukning, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för en acceptans hos demand 

response-lösningar. Det bör påpekas att Expektras affärsmodell visade på en hög 

tillgänglighet när det gäller att öka elförbrukningen hos slutkonsumenter med demand 

response. Förbrukningsökningarna innebär dock inte att förbrukningen för varje enskild 

konsument blir högre än normalt, utan endast att förbrukningen förflyttas till en annan 

tidpunkt på dygnet. 

Intervjuerna med de balansansvariga har visat att intresset för Expektras affärsmodell och 

demand response-affärsmodeller i allmänhet är stort. Eftersom att Svenska Kraftnäts 

effektreserv ska vara avvecklad år 2020 kommer ett stort behov av reservkraft och reglerkraft 

att uppstå. Med en mer marknadsstyrd prissättning på elenergi kommer det att bli dyrare att få 

storförbrukare att minska sin förbrukning vid hög belastning, och det kommer att bli dyrare att 

aktivera och köra reservkraftsanläggningar vid ett högt effektbehov. För att elmarknaden ska 

kunna balanseras kommer demand response-produkter få en mer betydande roll, men de 

kommer även att öppna upp för möjligheter att kunna hålla priset nere på spotmarknaden och 

reglermarknaderna. Elhandelsföretagen är dock svårövertygade när det gäller den praktiska 

implementationen av denna typ av lösningar och det kommer troligen att krävas flera 

pilotstudier som underlag för att kunna övertyga dem om att lösningen fungerar felfritt och att 

verklighetens effektregleringspotential uppgår till samma nivåer som beräkningsmodellens.  

Expektras affärsmodell bygger på idén att utnyttja fjärrstyrning av större laster, vilket 

förutsätter en större säkerhet mellan kommunikationsenheterna samt mer strikta avtal som 

avgör på vilket sätt aggregatorn får påverka bostädernas uppvärmning. Centraliserad styrning 

av den privata elkonsumtionen kan troligen vara en fråga som delar upp slutkonsumenterna i 

två läger, de som enbart ser de positiva fördelarna och de som ser lösningen som 

integritetskränkande. Problem med säkerhet, avtal och integritet är problem vilka gäller 

många framtida demand response-lösningar, vilket innebär att de inte bör ses som alltför stora 

svagheter för just denna affärsmodell. Problematiken kommer på sikt att lösas om marknaden 

går i riktning mot smarta elnäts-lösningar. 

Idag finns inga aktivt använda fjärrstyrda demand response-lösningar ute på marknaden vilket 

skapar möjlighet för Expektra att bli pionjär och därmed bli den första aktören på den svenska 

marknaden som erbjuder denna tjänst. Frågan är när marknaden är mogen för dessa typer av 

lösningar? Mycket har förändrats inom den svenska elmarknaden under de senaste åren i och 

med uppdelning av elområden och beslut innefattande nedrustning av effektreserven etcetera. 

Dessa förändringar är bara början. Smarta elnät är inte realitet idag men det ligger nära i tiden, 

därmed ser framtiden ljus ut för demand response-lösningar.       
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9 Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som har framkommit i studien. Resultaten presenteras 

separat utifrån teknisk potential, ekonomisk potential och marknadspotential. Avslutningsvis 

ges förslag på hur denna studie skulle kunna användas för vidare analyser. 

9.1 Teknisk potential 

Expektras affärsmodell har god teknisk potential då den inkorporerar en produktlösning 

vilken är mer tekniskt genomförbar än många av konkurrenternas lösningar. Fallstudien för ett 

normalfall visar att 5000 hushåll i tre olika bostadskategorier ger en tillgänglig 

förbrukningsökning respektive minskning, i genomsnitt per timme under ett år, på 19,2 MW 

respektive 3 MW. Potentialen för att öka förbrukningen är generellt långt större än potentialen 

för att sänka förbrukningen. För att åtgärda den anonyme balansansvariges totala balanskraft 

krävs ca 40 000 passivhushåll, vilket enligt studien är en siffra vilken är högre än vad som bör 

finnas tillgängligt.  

9.2 Ekonomisk potential 

Lönsamhetsanalysen visar att demand response-användningen av 5000 hushåll kopplade till 

värmeaggregat kan ge en kostnadsreduktion på 17,2 % för den studerade balansansvarige 

under ett genomsnittligt år, vilket innebär ca 2,4 miljoner kronor. När målet är att reducera 

balanskostnader visar fallstudien att lönsamheten till största delen påverkas av årstider och 

effektobalanser hos respektive balansansvarig. Under de varmaste sommarmånaderna är 

intäkterna som minst, medan obalanserna annars kunde reduceras i högre utsträckning. Det 

finns potential för större intäkter genom att utnyttja den aggregerade effekten för att lägga 

strategiska bud på reglermarknaden. Detta gäller främst förbrukningsökning, då studien 

visade att tillgången till aggregerad effekt för förbrukningsökning var betydligt större än för 

förbrukningsminskning. Därmed har den aggregerade effekten för förbrukningsökning en 

större chans att nå över reglerkraftmarknadens budgräns på 10 MW. 

9.3 Marknadspotential 

En utvärdering av affärsmodellen påvisar flera marknads- och lönsamhetsfördelar med att 

investera i lösningen. Svenska Kraftnäts effektreserv ska vara avvecklad 2020 och 

tillsammans med utbredd vindkraftsinstallation kommer behovet av lösningar som erbjuder 

billig reglerbar energi att öka för att kunna hålla nere priserna på spotmarknaden och i 

förlängningen slutkonsumenternas elkostnader. Det är framför allt under vintermånaderna 

som Expektras affärsmodell har högst utnyttjandegrad, och det är även då prisnivåerna brukar 

vara som högst. Detta innebär att affärsmodellen möjliggör för att kunna reducera 

obalanskostnaderna när de är som högst, och även att stamnätet får hjälp att balanseras när det 

är som mest belastat. Eftersom att lösningen även kommer att tillhandahålla demand response 

från exempelvis industriprocesser och energilager som ej är temperaturberoende, kommer den 

potentiella tillgängligheten att öka för hela året. Alltså finns även en stor nytta på nationell 

nivå i att utnyttja lösningen. Undersökningen visar att intresset för lösningen är mycket 

positivt hos målgruppen, men de ser svårigheter kring hur implementationskostnader, 

lösningens funktion samt hur kontraktslösningar ska komma att se ut mellan elhandelsföretag 

och slutkonsument. Detta är även det största hindret som offentliga aktörer som Svenska 

Kraftnät och Nord Pool Spot ser kring demand response-lösningar i allmänhet. 
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9.4  Förslag till vidare studier 

Denna undersökning har analyserat potentialen i Expektras affärsmodell utifrån ett tekniskt, 

ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv. Resultaten i denna studie ger en grov 

uppskattning av vilken intäktspotential som finns hos lösningen, och för att få mer precisa 

resultat behöver ett antal områden studeras mer noggrant. De grundläggande termiska 

bostadsmodellerna bör utvecklas för att återspegla byggnadernas dynamik mer riktigt. Till 

exempel behöver solinstrålning tas med i beräkningarna av bostadsmodellen, eftersom att den 

energi som tillförs under sommarhalvåret minskar lastbehovet markant.  

I huvudsak har modellen använts för att påvisa vilken lönsamhet affärslösningen har vid 

balanskraftsreduktion, men en mer grundlig undersökning av potentialen för lösningens 

användning vid budgivning på reglermarknader behöver göras och troligen är det i detta 

användningsområde som den största intäktspotentialen finns. Utnyttjandet av de strategiska 

buden på reglermarknaden kan undersökas mer grundligt genom att studera olika fall som kan 

komma att uppstå. För att använda strategisk budgivning optimalt bör även 

budgivningsmekanismerna på reglermarknaden studeras och optimeringsalgoritmer utvecklas. 

Reglermarknaden är komplex och innehåller en uppsjö av potentiella möjligheter för att göra 

långsiktiga intäkter, vilket innebär att affärsstrategierna och spekulationerna kring 

intjäningspotentialen endast är i startfasen. Utöver den potential som finns för strategisk 

handel med effekten ses även möjligheter i att inkorporera industriella processer, 

flerbostadshus med mera för att öka tillgången på demand response-effekt. Denna utökade 

demand response-användning i Expektras plattform bör undersökas i ytterligare studier, 

eftersom att plattformen är avsedd för att även  täcka in dessa konsumentgrupper. 

Målsättningen i denna studie var att skapa både ett deterministiskt fall och ett probabilistiskt 

fall i lönsamhetsanalysen, dock var uppgiften att simulera marknadspriserna alltför 

komplicerad och tidskrävande för att kunna göras tillförlitligt. Därmed kunde de försök som 

gjordes i studien inte användas. För att kunna skapa ett scenario av lönsamheten några år 

framöver är det därför viktigt att göra en studie med inriktning på simulering av priser. 

En annan vinkel av studien som kan undersökas närmare är hur marknaden kan komma att 

reagera vid användning av demand response: vilka avtal behövs, hur ska de utformas, vilka 

aktörer kommer att uppstå på marknaden och vilka ansvarsområden ska de ha?  

Slutligen finns det även potential att bredda denna studie till andra europeiska marknader. 

Många europeiska länder har idag en stor andel intermittenta energikällor där en smart 

demand response lösning kan komma väl till pass för att hantera obalanser på elmarknader. 

Länder som Tyskland, Nederländerna, Belgien, Spanien och Portugal kan därmed vara 

intressanta studieobjekt för lönsamhetsanalyser av demand response användning. Tyskland är 

ett av de länder som idag ligger i framkant när det gäller användning av förnybara 

energikällor och smarta elnät, med andra ord är det en elmarknad att hålla utkik på i 

framtiden.   
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Bilagor 

Intervjuformulär - balansansvarig 
 

Bakgrund 
1. Berätta lite om din bakgrund 

a. Hur länge har du arbetat på Företag? 

b. Hur länge har du arbetat med Arbetsuppgift? 

 
Balansansvar 

2. Hur ser en vanlig arbetsvecka/arbetsdag ut? 

a. Hur ser samarbetet ut mellan er och de balansansvariga?  

3. Hur ser er kundportfölj ut? 

a. Ungefär hur många förbrukare har ni som kunder? 

i. Ungefär hur stor mängd energi (i MWh) producerar era kunder under 

ett år? 

b. Vilken är fördelningen mellan lägenhet/villa/industri-kunder? 

c. Hur ser fördelningen ut gällande energikällor? 

i. Hur ser fördelningen ut mellan förnybar produktion och reglerbara 

energikällor?  

4. Hur ser ni på reglermarknadens framtid? 

a. Idag kan reglermarknaden ses som hyfsat billig, tror ni att den kommer att 

fortsätta vara det? 

b. Hur tror ni på Företag att Elspot och Elbas kommer att vara utformade i 

framtiden? 

  



 

75 

 

Smarta elnät och Demand Response 
5. Hur ser ni på framtiden med smarta elnät?  

a. Kommer det att förändra ert arbetssätt?  

b. Vilka möjligheter och hinder ser ni gällande prognostisering av produktion 

eventuellt respektive förbrukning med det smarta elnätet? 

6. Finns det intresse från er sida att automatiserat, med intelligenta elnätsprodukter, 

kunna styra förbrukning och konsumtion för att komma i balans? 

a. Om ja, skulle ni använda detta för att kunna lägga bud på reglermarknaden, 

eller för att under drifttimmen anpassa laststyrningen för att hamna i balans? 

b. På vilket sätt tror ni att ni med hjälp av laststyrning och mikrogenerering skulle 

kunna minska era balanskostnader mest?  

c. Är detta något som ni själva håller på att utveckla idéer och lösningar kring? 

7. Tror ni att det kommer att finnas någon större vinning i att mer aktivt prognostisera 

timavräknade kunder, eller bör de fortsätta att schablonavräknas? 

8. Energimarknadsinspektionen planerar att lansera en ny datahub innehållande datalager 

över elproduktion och elkonsumtion. Har ni hört talas om den lanseringen?  

a. Tror ni att det kommer underlätta arbetet på Företag och i så fall på vilket sätt?  

9. Hur tror ni att utvecklingen kommer att se ut för resten av Europa när det kommer till 

smarta elnät?  

a. Finns det ett intresse för Demand Response även i Europa? 

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuformulär Nord Pool Spot 

 
Bakgrund 

1. Berätta lite om din bakgrund 

a. Hur länge har du/ni arbetat på Nord Pool Spot? 

b. Hur länge har du/ni arbetat som Sales manager? 

c. Hur ser en vanlig dag på arbetet ut? 

Nord Pool Spot 

2. Kan ni beskriva övergripande hur handeln på Nord Pool bedrivs… 

a. … på spotmarknad? 

b. … på Elbas? 

c. … på reglermarknad? 

3. Är det en märkbar skillnad på användandet av dessa marknader? 

a.  Används någon marknad mindre frekvent än de andra? 

4. Man kan nästan få uppfattningen att Elbas är ett nödvändigt ont, då den är ett mindre 

använt komplement till reglerkraftmarknaden. På vilket sätt är Elbas en viktig 

marknad? 

a. Finns det konkreta situationer att peka på när Elbas brukar vara mer 

konkurrenskraftig än reglermarknaden? 

5. Har ni märkt några förändringar i verksamheten sedan elområden infördes?  

6. Påverkas priserna på spotmarknaden av priserna på reglerkraftmarknaden och Elbas?  

a. Hur fungerar i sådana fall denna korrelation?  

7. Har handeln varit ur bruk någon gång? 

a. I så fall, vilka faktorer påverkade det?  

b. Vad skulle hända om ni får systemavbrott?  

i. Har det hänt någon gång? I så fall hur många gånger? 

8. Vilka aktörer på marknaden har ni kontakt med?  

a. Genomför ni några samarbeten med några av dessa aktörer?  

9. Fortum, Vattenfall och EON är ”market makers”, vad innebär denna roll och vilken 

typ av ansvar innebär den? 
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Smarta elnät och Demand Response 

10. Driver eller medverkar ni i några forskningsprojekt inom smarta elnät genren?  

11. Tror ni att smarta elnät kommer att påverka er verksamhet?  

12. Tror ni att Elbas eller någon av de andra marknaderna kommer att få en förändrad roll 

i och med smarta elnät? 

13. Är det problematiskt idag att sätta ett pris på elen som motsvarar dess riktiga värde?  

a. Kan marknaden manipuleras och skapa felaktiga prissignaler?  

b. Med efterfrågeresponslösningar (demand response) och smarta elnät kommer 

priset att reflekteras i konsumtionen och detta lär ge ett mer transparent och 

rimligt pris på elen. Vad anser du om detta? Håller du med om det? 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuformulär Svenska Kraftnät 

 
Bakgrund 

1. Berätta lite om din bakgrund 

a. Hur länge har du arbetat på Svenska Kraftnät? 

b. Hur länge har du arbetat med balanstjänst? 

 

Balanstjänsten 

2. Hur ser en vanlig arbetsvecka/arbetsdag ut? 

a. Hur utför ni er prognostisering över elbalansen på nätet? 

b. Var ligger de största svårigheterna för er prognostisering?  

3. Hur fungerar reglermarknaden? 

a. Hur fungerar primär - och sekundärreglering? 

b. När och hur görs balansavräkningen? 

c. När och hur hanteras buden på reglermarknaden? 

d. Hur ser du på reglermarknadens framtid? 

i. Idag kan reglermarknaden ses som hyfsat billig, tror du att den kommer 

att fortsätta vara det? 

ii. Hur tror ni på SvK att Elspot och Elbas kommer att vara utformade i 

framtiden? 

e. Vilka olika typer av produkter kan de balansansvariga köpa/sälja på 

reglermarknaden?  

4. Har ni nära samarbete med de balansansvariga? 

a. Kommer detta samarbete att förändras i framtiden? Exempelvis närmare 

kontakt då smarta elnät kommer göra det svårare att komma i balans på nätet. 

5. Hur skiljer ni på balanskraft och kvarkraft? 
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Smarta elnät och Demand Response 
6. Hur ser ni på framtiden med smarta elnät?  

a. Kommer det att förändra ert arbetssätt?  

b. Vilka möjligheter och hinder ser ni gällande prognostisering av produktion 

eventuellt respektive förbrukning med det smarta elnätet? 

7. Skulle ni gynnas av att balansansvariga kunde styra elkonsumenternas förbrukning för 

att komma i balans med intelligenta elnätsprodukter? 

a. På vilket sätt tror ni att laststyrning och mikrogenerering skulle kunna minska 

obalanserna på elnätet?  

8. Som vi förstått det så är antalet bud låga på reglermarknaden, vilket gör det svårt att 

pressa priserna. Skulle ni vilja öka budvolymerna på marknaden, och arbetar ni aktivt 

för att detta ska kunna ske? 

a. Efterfrågerespons skulle rent tekniskt kunna användas för att öka antalet bud 

på reglermarknaden, tror ni att detta är genomförbart i praktiken? 

9. Tror ni att det kommer att finnas någon större vinning i att mer aktivt prognostisera 

timavräknade kunder, eller bör de fortsätta att schablonavräknas? Vilken typ av 

infrastrukturella/regelmässiga förändringar tror ni krävs för att man ska kunna 

genomföra detta? 

10. Energimarknadsinspektionen planerar att lansera en ny datahub innehållande datalager 

över elproduktion och elkonsumtion. Har ni hört talas om den lanseringen?  

a. Tror ni att det kommer underlätta ert arbete och i så fall på vilket sätt?  

 

Tack för din medverkan! 

 


